01/11/2020
חברי ותושבי קיבוץ בית אלפא שלום
הסכם התקשרות חדש מול חברת סלולר
ההסכם הקיבוצי הנוכחי מול חברת סלקום מגיע לסיומו .לאחר מו"מ ממושך מול סלקום וחברת
הוט .נחתם הסכם משופר מול חברת סלקום .המו"מ התבצע ע"י צוות תקשורת בית אלפא.
מזכירה ,כי כל חבר/משתמש יכול לעזוב את סלקום ולעבור לחברה אחרת .להיות לקוחות של
סלקום ,תחת ההסכם הקיבוצי זו בחירה של כל חבר/משתמש .התנהלות על פי ההסכם
המפורט מחייבת .ככל ובחרנו להמשיך גם בהסכם החדש ,אנו (המשתמשים) מחויבים לנהוג
על פי ההסכם .את ההסכם המפורט ניתן לקבל מרבקל'ה .באם רוצים להתנתק יש לפנות
לשחר פלד
לטובת הנגשת המידע ,מצורפים עיקרי ההסכם:
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סלקום
עלות חבילה ללא מעמ
דקות בארץ
הודעות  SMSליעדים סלולריים בארץ
הודעות  MMSליעדים סלולריים בארץ
הודעות  SMS/MMSליעדים סלולריים בארץ
דקות בארץ פנים ארגוני
הודעות פנים ארגוני
דקות לחו"ל מהארץ ל 55יעדים בחו"ל באמצעות נטויזן 013
תעריף בחריגה מעבר לכמות הדקות/הודעות בארץ
גלישה משולבת עם האטת מהירות
תוספת לגלישה לאפליקציות  :אינסטגרם,פייסבוק,וויז ,ווטסאפ
וסנאפצ'אט
ללא התחייבות ולא קנס יציאה
שירות תיקונים
אחריות ושירות מקיפה
דו רשת ללא עלות
חדש  -שירות שיחה חונה בהודעת SMS
שליחויות טכניות ומכר ללא עלות
העברת שיחה מראשי למשני מבלי לנתק את השיחה
הקפאת תעריפים מלאה
התחייבות
חדש שרות  VOLTE -על רשת  WIFIלמי שאין קליטה באזור מסוים
חו"ל
שיחות לארץ מחו"ל
שיחה נכנסת מהארץ למנוי בחו"ל
 SMSלארץ
שיחה בינלאומית ממדינה למדינה בחו"ל
שיחה למנוי מקומי בחו"ל
גלישה  1Gל 30 -ימים
גלישה  3Gל 30 -ימים
גלישה  5Gועוד  2ג'יגה ל , WAZE :וואטצאפ ואינסטגרם ל 30 -יום

ללא הגבלה
₪ 22
5000

ממעטי דיבור
₪ 10
300
300
31.86

2500
300
300
500
 49אג לדקה
100G

 22אג לדקה
2G
1G

כלול
כלול
כלול
כלול

כלול
כלול
כלול
כלול

כלול
לפי יחס של  0.7מכמות המינויים
כלול
אין
כלול
0.89
0.85
0.75
1.49
1.29
79
139
189

גלישה במסלול ממעטי

תוספת של 2ג'יגה עבור אפליקציות:

דיבור

וואטצאפ ,פייסבוק ,אינסטגרם וויז – כלול המחיר.

עלות שבר מסך לרוכש
מכשיר מסלקום
מכשירים זרים במסלול

עבור מקרה ראשון בשנה  -עלות עצמית  + ₪ 250מע"מ.
מקרה שני באותה שנה + 500 ₪ -מע"מ.
עבור מכשירי פרימיום ממקרה ראשון  + ₪ 500 -מע"מ.
תינתן אפשרות להכניסם לביטוח בתנאי שיהיו
בעלי קריטריונים כמו בסלקום :אותה חומרה ,תוכנה וצבע.

שימוש בלתי סביר בדקות

שימוש העולה על  5000דק' זמן אויר או שימוש העולה על

והודעות

 2500הודעות  SMSבארץ במחזור חיוב.
או שימוש העולה על 2,500הודעות SMSבארץ במחזור
חיוב.
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•רשימת המדינות בהסדר עם סלקום – אוסטריה ,אוסטרליה ,אוקראינה ,אורוגוואי ,אזרבייג'ן ,איטליה ,איסלנד,
אירלנד ,אלבניה ,אל סלוודור,אסטוניה ,אקוודור ,ארגנטינה ,ארמניה ,ארה"ב ,בולגריה ,בלגיה ,בלרוס,
ברזיל ,בריטניה (כולל :אנגליה ,ווילס וסקוטלנד ),גיאורגיה ,גאנה ,גוואדלופ ,גוואטמלה ,גרמניה ,דנמרק ,דרום
אפריקה ,האיים הקאריבים (כולל :בהאמס ,ג'מייקה ,ברבדוס ,איי קיימן ,אנגווילה ,אנטיגואה ,וברבודה,
דומיניקה ,גרנדה ,סנט קיטס ונוויס ,סנט לוסיה ,מונטסראט ,איי טרקס וקייקוס ,סנט וינסנט והגרנידים ,איי
הבתולה הבריטיים ),הודו ,הולנד ,הונג קונג ,הונדורס ,הונגריה ,וייטנאם ,טייואן ,טורקיה ,טנזניה ,יוון ,יפן ,ירדן,
לוקסמבורג ,לטביה ,ליטא ,ליכטנשטיין ,מולדובה ,מונטנגרו ,מלטה ,מקאו ,מקדוניה ,מקסיקו ,מרוקו ,נורווגיה ,ניו
זילנד ,ניקרגואה ,סין ,סינגפור ,סלובניה ,סלובקיה ,ספרד (כולל האיים ),סרביה ,סרי לנקה ,פולין ,פורטוגל,
פורטו ריקו ,פיליפינים ,פינלנד ,פנמה ,פרגוואי ,פרו ,צ'ילה ,צ'כיה ,צרפת (לא כולל מונקו ),קולומביה ,קוסטה
ריקה ,קוריאה הדרומית ,קזחסטן ,קירגיסטן ,קמבודיה ,קנדה ,קניה ,קפריסין ,קרואטיה ,רומניה ,רוסיה (לא
כולל האי קרים ),שוודיה ,שוויץ ,תאילנד

שחר יערי
מנהלת קהילה
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