
 

 

 

 2017מאי,  28

 אל: עובדי הרשות

 נוהל השתתפות בהוצאות תקשורת בשהיית עובדי הרשות בחו"ל

    

 שהיית עובדי הרשות בחו"ל, נדרשים העובדים לעמוד בקשר עם הממונים לצורך עבודתם השוטפת. בעת

עניינה חבילות ש 2017 מאי 18מיום  16.3.7.2 מ. מרכזי מספרמכרז מטרת נוהל זה, המתבסס על הודעת 
, להסדיר את זכאות עובדי הרשות להשתתפות בחבילות תקשורת במשך שהייתם גלישה בארץ ובחו"ל

 בחו"ל.

 זכאות מנהלי מחלקות, סגניהם, דובר הרשות ועוזר בכיר לממונה על ההגבלים  

ו"ל במסגרת נסיעה היוצאים לחעל ההגבלים מנהלי מחלקות, סגניהם, דובר הרשות ועוזר בכיר לממונה 
 לפי דרישת הממוניםהנייד בדוא"ל ובטלפון בתפקיד או נסיעה פרטית נדרשים להיות זמינים לצרכי עבודה 

 סמנכ"ל למנהל.הו/או 

 :זכאותם להחזר הוצאות כמפורט להלן נקבעהבהתאם לכך, 

פס הזמנת בטוהמופיעות  מהחלופות אחת לטלפון הניידהמשרד ירכוש לעובד בהתאם לבחירת העובד, 
 חבילת חו"ל

 זכאות עבור יתר העובדים

 .בנספח אהחלופות כמצוין מלאחת זכאים  יהיובלבד היוצאים לחו"ל במסגרת נסיעה בתפקיד יתר העובדים 

 לא תאושר חבילה כלשהי לעובדים בסעיף זה השוהים בחו"ל בחופשה פרטית.

 הסדיר עם חברת פלאפון.שהמשרד רכש עבורו יחויב באמצעי תשלום ש עובד שחורג מהחבילה

עובד שהחבילה מסתיימת בזמן שהותו בחו"ל, באישור סמנכ"ל הרשות תתאפשר רכישת חבילה נוספת. יצוין 
  כי לא תירכש מראש יותר מחבילה אחת, אלא רק אם וכאשר תסתיים החבילה הקודמת.

התאם לתעריפים עובדים אלה היוצאים לחופשה פרטית רשאים לרכוש באופן עצמאי חבילת תקשורת ב
 המצוינים בנספח א כפוף להסכם חשכ"ל.

העובד זכאי לקבל השתתפות , ולא ניתן לרכוש חבילה כמצוין לעיל במדינות בהן הוראת החשכ"ל אינה חלה
המשרד עד לסכום שווה ערך לאחת מהחבילות המפורטות לעיל או לחילופין עד לסכום שווה ערך לחבילת 

GB3ינת היעד. יצוין כי העובד ירכוש את החבילה באופן עצמאי וימציא חשבונית , והכל בהתאם לתעריפי מד
 לקבלת ההחזר באמצעות תלוש השכר.

פי הוראות החשכ"ל המעודכנות קיימות שתי רשימות מדינות יעד )בסיסית ומורחבת(, בטרם -מאחר ועל
יהו ממחלקת רכש יש לפנות לגב' יפית אלוהחתמת מורשה החתימה ברשות, בחירת החלופה המועדפת 

 לבחירת החלופה הרלוונטית לנסיעה. 

 ההתחשבנות תיעשה מרוכזת ע"י טופס החזר הוצאות חו"ל.
    

 .2017מאי  28 תחולת הנוהל מיום
 בברכה,                  

          
 ניסים מזרחי                 

 סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש                      
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  לסלולאר חו"שירותי 

 הערות קלים חדשיםעלות בש מרכיב השירות שירות

 ₪ 0.7 דקת שיחה שיחה נכנסת

המחירים 

כל ל מתייחסים

עולם המדינות ב

)למעט החיוג 

במרכיב "חו"ל 

 חיסכון"(

כל השירותים 

הללו לא יחויבו 

 במע"מ

שיחה יוצאת חו"ל 

 חיסכון

 דקת שיחה

call back 

 ₪ 0.7 -אירופה וארה"ב 

 ₪ 1.2 -שאר העולם 

 חיוג ישיר
דקת שיחה ישירה 

 מחו"ל לארץ

 25%הנחה קבועה של 

כפי  ,רון הספקמהמחי

 שמופיע באתר של הספק

מחו"ל  SMSמשלוח 

 לארץ

עלות משלוח הודעה 

 מחול לארץ
 להודעה₪   0.7

 הודעה נכנסת בחו"ל
עלות הודעה נכנסת 

 לטלפון נייד בחו"ל
 ללא עלות

שיחה מקומית בחו"ל 

 באותה מדינה

עלות דקה שיחה 

 מקומית בחו"ל

₪   1.5 - באירופה וארה"ב

 ₪ 3.5 - בשאר העולם

 שיחה בין ארצות בחו"ל
עלות דקה שיחה 

 מחו"ל לחו"ל בחו"ל
2.5 ₪ 

 שירות סינון שיחות

השירות מאפשר 

למנוי לחסום שיחות 

נכנסות בהיות המנוי 

באמצעות קוד  ,בחול

 אישי

 ללא עלות
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 / גלישה ושיחות בחו"ל DATAחבילת תכניות גלישה  -נספח א'  .1.1.1

שם 

 תכנית

עלות 

החבילה 

 בש"ח 

כמות דקות שיחה 

יוצאות/ נכנסות 

בשירות 

חיסכון/שיחה 

ישירה למדינות 

 נבחרות בחבילה

כמות 

הודעות 

SMS 

 יוצאות

 בחבילה

 GBכמות 

בחבילה לכל 

 התקופה

תקופת 

 החבילה

גלישה 

באפליקציות ללא 

 הגבלה 

HUL-3 70 80 20  1GB 30  יום 

 poc + 

WhatsApp + 

Waze 

HUL-4 110 80 20 3GB 30  יום 

 poc + 

WhatsApp + 

Waze 

HUL-5 145 80 20 5GB 30  יום 

 poc + 

WhatsApp + 

Waze 

HUL-6 219 200 50 10GB 30  יום 

 poc + Waze + 

WhatsApp + 

Snapchat + 

Instagram 

HUL-7 249 200 50 15GB 30  יום 

 poc + Waze + 

WhatsApp + 

Snapchat + 

Instagram 

HUL-8 299 200 50 
  

20GB 
 יום  30

 poc + Waze + 

WhatsApp + 

Snapchat + 

Instagram 

 

רשימת המדינות שנכללות  – נספח בבהשימוש בכלל התכניות חל במדינות המפורטות  .1.1.1.1

 .בתכניות חו"ל

)דיבור, וידאו וכל שירות  POC -שירות הגלישה )בחו"ל( יכלול גלישה בשירותי ה  .1.1.1.2

DATA .אחר( עד למיצוי נפח חבילת הגלישה הקיים 

ניתן להשתמש בתוכניות חו"ל במכשירי סלולאר, טאבלט, מודם סלולארי, ראוטר  .1.1.1.3

 וכדומה.
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 ע"מ.מלא יחויבו בלשימוש בחו"ל הנרכשות בארץ או בחו"ל  חבילות גלישה .1.1.1.4

יום(, המנוי רשאי לעשות שימוש  30במקרה שמנוי רכש תכנית בעלת תוקף ) .1.1.1.5

ללא רכישת תכנית נוספת בעת חזרתו  . זאתבתכנית אותה רכש יותר מפעם אחת

אם המנוי  ,כל עוד התכנית תקפה וקיימות בתכנית יחידות שלא נוצלו. לדוגמה ,רצהא

יום הוא רשאי לטוס לשבוע, לחזור ארצה, ולאחר מכן לטוס  30 - ל hul-3תכנית קנה 

הימים מיום רכישת  30שוב ללא צורך ברכישת תכנית חדשה )כל זאת במסגרת 

 (.ולואהיקף היחידות בתכנית לא נוצל במכשו ,החבילה
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 בנספח 

 רשימת המדינות שנכללות בתכניות חו''ל

 

 גוואדלופ מקסיקו גיאנה הצרפתית אוגנדה

 גוואטמלה מרוקו גיברלטר אוזבקיסטן

 גינאה ביסאו אוסטריה

מרטיניק ואיי הודו 

 גויאנה הבריטית המערבית הצרפתיים

 מלטה נורבגיה מניהגר אוסטרליה

 מקאו ניגריה גרנדה אוקראינה

 מקדוניה ניו זילנד גרנזי אורוגואי

 רומניה ניקרגואה דומיניקה אזרבייג'ן

 רוסיה נפאל דנמרק איטליה

 רפובליקה דומיניקנית סווזילנד דרום אפריקה איי בהאמה

 סורינאם דרום סודאן איי הבתולה ארה"ב

רפובליקה דמוקרטית של 

 קונגו

 שבדיה סין דרום קוריאה איי טרקס וקייקוס

 שוויץ סינגפור האי מאן איי סיישל

 תאילנד סלובניה האיטי איי פארו

  סלובקיה הודו איי קיימן

  סנט וינסנט הולנד אינדונזיה

  סנט לוסיה הונג קונג איסלנד

  סנט קיטס ונוויס הונגריה אירלנד

  יםספרד והאיים הקנר הונדורס אל סלבדור

  סרביה השנהב אלבניה

  סרי לנקה וייטנאם אנגווילה

  פוארטו ריקו זמביה אנגליה כולל ווילס וסקוטלנד

  פולין חוף אנטיגואה וברבודה
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  פורטו ריקו טאיוואן אסטוניה

  פורטוגל טג'יקיסטן אקוודור

  פיליפינים טורקיה ארגנטינה

  פינלנד טנזניה ארובה

  פנמה גוטרינידד וטוב ארמניה

  פרגוואי יוון ארצות הברית

  פרו יפן אתיופיה*

  צ'כיה ירדן בולגריה

  צאד לאוס בוליביה

  צרפת לוקסמבורג בוסניה

  קולומביה לטביה בורונדי

  קונגו ליטא בורקינה פאסו

  קוסטה ריקה ליכטנשטיין בלגיה

  קזחסטאן לסוטו בלרוס

  קירגיסטן מדגסקר ברבדוס

  קמבודיה זמביקמו ברזיל

  קמרון מולדובה ברמודה

  קנדה מונגוליה ג'מייקה

  קניה מונטנגרו ג'רזי

  קפריסין מונטסראט גאורגיה

  קרואטיה מונקו גאנה

  רואנדה מיאנמר גבון

 

 * ככל שפלאפון תספק את השירות ללקוחותיה יעד זה ייכלל בהסכם זה.

 

 

 


