משרד התקשורת
לשכת הדובר

להלן טיפים צרכניים חשובים המומלצים לכל צרכן הטס לחו"ל ,על מנת
לחסוך בהוצאות :


יש לוודא מול החברה את דרך השימוש בחבילת השיחות ,אופן הפעלתה ודרך החיוג.



מומלץ להצטייד ,מראש ,במספר החינם ממדינת היעד אל מוקד השירות של החברה
בישראל.



בחלק ניכר מהמדינות ניתן לרכוש כרטיס  ,SIMמוטען בסכומי כסף לגלישה ולשיחות ,אשר
עשוי להיות זול יותר מכל חבילה של חברה ישראלית .כדאי להתעניין בכך ,ולרכוש במדינת
היעד כרטיס שכזה )צריך לברר שהמכשיר אינו נעול מפני שימוש ב" SIMזר".



ניתן ואף רצוי לחסום לחלוטין את הגלישה הסלולארית בחו"ל )הדבר אינו מונע גלישה
סלולארית בישראל( .עדיף לחסום את הגלישה באמצעות פניה לחברה .במכשירים מסויימים
ניתן לחסום את הגלישה בנדידה גם באמצעות המכשיר עצמו .יובהר שחסימה כאמור אינה
מונעת שימוש ב .WIFI

זכרו :מכשירים חכמים מבצעים ,באופן אוטונומי ,עדכונים ומקיימים "דיאלוג" עם הרשת ,גם
באופן לא רצוני ,ומבלי שהמנוי עשה פעולה כלשהי .אינטראקציות אלו ,כאשר הן מתבצעות
בחו"ל באמצעות רשת סלולרית ,מחוייבות בתשלום ,והדבר עלול להגיע לסכומים ניכרים.


ניתן להשתמש באפליקציות ייעודיות לשיחות כגון  VIBER ,SKYPEוכו' .חשוב מאוד לא
להשתמש באפליקציות הנ"ל בשימוש באינטרנט סלולארי ,שכן הן צורכות כמות נכבדה של
נתונים .יש להשתמש בהן אך ורק דרך .WIFI



שימו לב שגלישה סלולארית בחו"ל אינה כלולה בחבילה הרגילה ,שכן היא כרוכה בעלות
שימוש ברשת זרה .גלישה סלולארית בחו"ל עלולה לעלות אלפי שקלים .לכן ,עדיף לגלוש
ברשתות  WIFIחינמיות.



ביטול סנכרון אוטומטי של אפליקציות ייעודיות )כגון דואר אלקטרוני( .הדבר נעשה באמצעות
המכשיר עצמו .רוב המשתמשים כלל אינם מודעים לכך שהמכשיר מבצע סינכרון באופן
אוטומטי ,אשר צורך כמות גבוהה של נתונים ובהתאם מחויב בסכומים מאוד גבוהים.



להשתמש בסים מקומי של המדינה אליה נסעתם )הערה :המכשיר צריך להיות פתוח לסים
זר .SIM FREE :בישראל כיום ,כל המכשירים נמכרים פתוחים לסים זר .מכשירים ישנים יותר
ניתן לפתוח בחברה ,גם טלפונית ,ללא עלות כספית(.



להזמין מהחברה הסלולארית שירותים מוזלים לחו"ל )חבילות ייעודיות לחו"ל ו/או שירות
חיסכון( .יש לבדוק מה השימוש הנדרש )שיחות/גלישה/שניהם( ומהן המדינות בהן תעברו.
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במידה ותעברו במדינה שאינה כלולה בחבילה ,החיוב יהיה גבוה .כמו כן ,יש לבדוק שהחיוג
מתבצע בדיוק לפי ההוראות שקיבלתם מהחברה .במידה והחיוג יתבצע בצורה שונה הוא
יחויב בתעריף גבוה.



הפעלת שירות סינון שיחות .מכיוון שבחו"ל משלמים גם על שיחות נכנסות ,ניתן להפעיל
שירות המגביל את החיוג אליכם בהקשת קוד אותו בחרתם.



חלק מהחברות הסלולאריות מאפשרות להגביל את תקרת החיוב לסכום מסויים ולאחריו
ייחסם המנוי.



בדיקת סטטוס המכשיר .לחלק מהחברות יש אפליקציות ייעודיות בהן ניתן לבדוק מה
סטטוס המכשיר גם ביחס לשירותי הנדידה.
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