
תינכות יטרפ  ירקיע 
תיצמתב ךתעידיל  איבהל  תאזב  תדבכתמ  הרבחה )"  " וא םוקלט " ןלוג  : " ןלהל .פ.ח 51-453804-0 (  "מ , עב םוקלט  ןלוג  תרבח 

םיאנת  " ספוטב םיעיפומה  םיאנתל  םג  הפופכ  הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתהה  תינכות  .הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתהה  ירקיע  תא 
.ךלש  תינכותה  ןמ  דרפנ  יתלב  קלח  הווהמו  "ן " טר יתוריש  ןתמל  םייללכ 

 
: ךיראת

ילארשי לארשי  יונמה : םש 
5-5555555-6 יונמה : .ז.ת 

ביבא לת  .ד.ת 111 , יונמה : ןעמ 
 580000000 ףסונ : ןופלט  סמ '

"ל : אוד
יטרפ יונמ : גוס 

058-1111111 ןופלטה : /י  רפסמ
 

אלל תמייקש -  לככ  תובייחתהה , תפוקת  ךשמ  . 1
 – יונמה ידי  לע  םישקובמה  םיתורישה  יפירעת  . 2

תורישה ריחמ  תורישה םש 
שדוחל  ₪ 79 רשכ  SIM סיטרכ

םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  ** .דבלב רשכ   SIM יאנתבו תועצמאב  תוילוק , תוחיש 
  *** םירחבנ םידעיל  "ל  וחל החיש  תוקד   500

.ל " וחבו לארשיב  םוימירפ  ירפסמ  ללוכ  אל 
לש אלמה  הריחמ  תא  םימלשמה  תוחוקלל  קר  ןתינ  הז  תוריש 

סחיב אוהש  עצבמ  לכב  םילולכ  םניאו  79 ש"ח ,)  ) הליבחה
 **** .וז הליבחל 

***** .תורחבנ תונידמב  "ל  וחב לולכ  לכה  םיתוריש  תליבח 
תואצוי תוחיש  "ל , וחב תוסנכנ  תוחיש  תללוכ  הליבחה 

.לארשיל  "ל  וחמ
רחאל אלמה  ןושארה  בויחה  רוזחמ  ךלהמב  רומאה , ףא  לע 
תליבח לולכת  לולכ , לכה  םוקלט  ןלוג  תליבחל  תופרטצהה 

וא "ל ו/ וחב תוסנכנ  החיש  תוקד  דע 100  "ל  וחב םיתורישה 
.לארשיל "ל  וחמ תואצוי 

.תירדנלק הנשב  םוי  דע 45  לוצינל 
 ₪ 19 םיימעפ דח    SIM ימד

SIM סיטרכ לכ  רובע   ₪ 30 םיימעפ דח  רוביח  ימד 
 ₪ 49 םיימעפ  דח  רבעמ  ימד 

םלשמה ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 5
"ק) וה התואב  םימלושמה 

יסיטרכ לע  לח  אל   ) קנב ןובשח  בויחל  האשרהב  לופיט  ימד 
( בויח רוזחמל  ( ) יארשא

( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 ( בויח רוזחמל   ) ילוק את  תוריש 
םלשמה ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 15

"ק) וה התואב  םימלושמה 
יסיטרכ לע  לח  אל  קנב ( ןובשח  בויחל  האשרה  תמקה  ימד 

( ימעפ דח  ) יארשא )
םלשמה ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 30

( רז ותואב כ"א  םימלושמה 
( ימעפ דח   ) רז יארשא  סיטרכב  בויח  ימד 

( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 רפסמ תפלחה  ההוזמ , החיש  הדיעו , תחיש  הניתממ , החיש 
( ימעפ דח   ) החיש יוהיז  תחיתפ  / תמיסח דיינ ,

 
.המשרהה תעב  הרקמ  לכב  ובגייש  םיסה  ימד  טעמל  םיסה , סיטרכ  תלעפה  םע  קר  ףקותל  סנכית  תורשקתהה 

 
דע 2500 בויח : רוזחמ  ךלהמב  "ל ) וחב םירחבנה  םידעיל  לארשימ  וא  לארשיב  דעיל  לארשיב  תוחישב   ) תללוכ הליבחה  **
ךרוא .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל  דע  הלבטב  טרופמה  ףירעתה  יפל  יונמה  בייוחי  שומישה  תלבגמל  העגה  םע  .החיש  תוקד 

.תוקד  120 יברימ -  החיש 
וניה 2.47 לש 144  תוריש  תחישל  ריחמה  .מ  " עמ ללוכ  הניה 0.35 ₪  לארשיב  םיחיינ  םירפסמל  טסקט  תעדוה  תדיחי  לש  התולע 

.הרבחה לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  הליבחב  םילולכ  םניאש  םיתורישה  רתי  יפירעת  .מ  " עמ ללוכ  ש"ח 
 

ליעפמל ךויש  וא  רחא  ימואלניב  ליעפמ  תועצמאב  גויח  (. 016  ) ימואלניב םוקלט  ןלוג  תועצמאב  גייחמו  ךיושמ  ךניהו  הדימב  ***
.דרפנב וביוחיו  הליבחב  םילולכ  םניא  תועצמאב 016  גויחו  רחא  ימואלניב 

, היגלב הירגלוב , תירבה , תוצרא  הניטנגרא , הינוטסא , דנלריא , הילטיא , יאווגורוא , הילרטסוא , הירטסוא ,  : םיחיינ םידעי   



, הלואצנו ןקיתוו , גנוק , גנוה  הירגנוה , דנלוה , יאווה , הקירפא , םורד  קרמנד , הינמרג , הינטירב , ליזרב ,
, רופגניס ןיס , דרפס , דנליז , וינ  היגברונ , וקיסקמ , הטלמ , היזלמ , אטיל , היבטל , גרובמסקול , ןפי , ןווי , ןאוויט , היקרוט ,

, הדנק ןטסחזק , םורד ,)  ) האירוק תפרצ , היכ , צ' הלי , צ' ןטסיקפ , וקיר , וטרופ  ןילופ , לגוטרופ , ונירמ , ןס  היקבולס , הינבולס ,
.הדנקו "ב  הרא םידיינ : םידעי  .דנליאת  ץיווש , הידווש , היסור , הינמור , היטאורק , םורד ,)  ) ןיסירפק

רתאב קודבל  שי  רתוי  רחואמ  דעומב  םינכדועמה  םידעיה  תלבקל  .תורשקתהה  םכסה  לע  המיתחה  דעומל  ןוכנ  םניה  ולא  םידעי 
.ןאכ ץחל  הליבחב  םילולכה  םידעיה  יפירעתל  .הרבחה  לש  טנרטניאה 

שקבל יאשר  םוקלט ," ןלוג   " תליבחל ךיושמה  עצבמ  תחת  וא  תליבח 19.80 )"  " ןוגכ  ) תרחא תינכת  תחת  אצמנה  םייק  יונמ  ****
שקבל יאשר  יונמה  םכסהב , רומאה  ףא  לע  .עצבמ  אלל  הליבחה , לש  אלמה  הריחמ  םולשתל  רבעמל  ףופכב  הז , תוריש  םג  ךורצל 
רוזחמ תליחתב  רבעמ  ןיגב  .יחכונה  בויחה  רוזחמ  תליחתב  תיביטקאורטר  וא  אבה , בויחה  רוזחמ  תליחתב  ןה  הז  תוריש  ףיסוהל 

הריחמב ביוחי  יביטקאורטר  רבעמ  .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתמ  לחה  הליבחה  לש  אלמה  הריחמ  םולשתב  ביוחת  אבה  בויחה 
ותוא לע  תיביטקאורטר  ולוחי  הז  תוריש  יאנתו  רבעמה , דעומב  תולת  אלל  יחכונה , בויחה  רוזחמ  רובע  םג  הליבחה , לש  אלמה 

.בויח  רוזחמ 
 

הנכדעתתש יפכו  שומישה , תעב  ( www.g olantelecom.co.il  ) הרבחה לש  טנרטניאה  רתאב  תוטרופמה  תונידמב  לוצינל  *****
הליבחב םילולכ  םניא  תוהשה , תנידמב  רחא  דעיל  החיש  תוברל  לארשי , וניאש  דעיל  תוחיש  .הרבחה  תעד  לוקיש  יפל  תעל  תעמ 

ובייוחי "ל  וחב וא  לארשיב  םוימירפ  ירפסמל  "ל  וחמ תוחיש  .תע  התואב  ףקותב  ויהיש  הרבחה  יפירעתל  םאתהב  ובייוחיו 
תוקד דע 2500  לש  ריבס  שומישל  לבגומ  וז  הליבחב  שומישה  .החישה  העצוב  וכרד  "ל  וחב ימוקמה  ליעפמה  יפירעתל  םאתהב 

יפל וקלח , וא  םוי  ךלהמב  וז  הליבחב  שומיש  ועמשמ  םוי  רשאכ  תירדנלק  , הנשב  םימי  דע 45  ךלהמב  תואצויו ) תוסנכנ   ) החיש
.תע התואב  הרבחה  יפירעת  ךילע  ולוחי  םוי  רחאל 45   . ןכמ רחאלש  העשל 23:59  דעו  ןיב 00:00  לארשי , ןועש 

 

דבלב ףטושה  בויחה  רוזחמ  ןיגב  םיעובק –  םימולשת  טוריפ   . 4
.םיס קר   / " only sim : " הצקה דויצ  םגד   . 5

 
טנרטניא  תורשקתהה : עוציב  ןפוא 

 
רסמנ ספוטה  יכו  תינכתה  יטרפ  ירקיע  ספוט  תא  יתארק  יכ  הזב  רשאמו  ריהצמ  , (5-5555555-6 ז.ת :  ) ילארשי לארשי  "מ, חה ינא 

.הרבחה םע  תורשקתהה  תעב  ידיל 
חוקלה : ]תמיתח  טנרטניאב ימצע  םושיר  : ] םוקלט ןלוג  גיצנ  תמיתח 

לת .ד.ת 2058  .פ.ח 51-453804-0  "מ  עב םוקלט  ןלוג 
ופי 61020 - ביבא

072-2220058 סקפ :
1-800-016-058 *0058Go lan Teleco m Ltd. P.O.B 2058 Tel Aviv-Jaffa 61020

Fax: 072-2220058

g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il רוביצה : www.gתונולת  o lanteleco m.co .ilCo rrespo ndence to  Custo mers Co mplaints:
g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il

https://www.golantelecom.co.il/sites/default/files/media-files/tarriffs_IR_he_IL_30.05.21_0.pdf
http://www.golantelecom.co.il/

	עיקרי פרטי תוכנית

