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   2022 טסוגוא - לירפא ,  B144תוריש יעצבמ ןונקת

 םיעצבמה תפוקת .1

 העגהל דע וא ,ללוכ 31.8.22 םויב ומייתסיו 3.4.2022 םויב ולחי םוסרפה תליבח לע םיעצבמה

  .דחי ןלהל  תוליבחה לכב ,םהינבמ ןושארה ,םוסרפ תוליבח 3,000 ל

  םיעצבמה תוהמ .2

 םישדח םיפרטצמל םינושארה םישדוחה 4 ךשמל םוסרפה תודיחי לע החנה עצבמ .2.1

 2,000 ,1,500 ,1,000 ,800 ,600 ,400 ,300 דע לש הליבחל - יקסעה ךירדמה תורישל

 םוסרפה תודיחי רובע בויח לע החנה 15% לש הבטה - שדוחל םוסרפ תודיחי 2,500 ,

  , 2,000 ,1,500 ,1,000 ,800 ,600 ,400 ,300 דע םומיסקמ ,יקסעה ךירדמה תורישב

 תאזו ,םוסרפ תדיחיל ₪ 0.85 לש עצבמ ריחמב ,המאתהב שדוחב םוסרפ תודיחי 2,500

 ,225 ,150 ,120 ,90 ,60 ,45 לע הלעי אל שדוחל חוקלל הבטה כ"הס( םישדוח 4 ךשמל

 הבגיי םישדוח 4 רחאל .תורישב ראשנ חוקלה דוע לכו ,)המאתהב שדוחל ₪ 375 ו 300

 ודמעי םיישדוחה שומישה ימד .)הדיחיל ח"ש 1( םוסרפה תודיחי רובע ליגרה ףירעתה

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .שדוחל ₪ 14 לש ךס לע

 הליבחל - יקסעה ךירדמה תורישל םישדח םיפרטצמל לגוגב יקסע ףד לש הבטה עצבמ .2.2

 - שדוחל םוסרפ תודיחי 2,500  , 2,000 ,1,500 ,1,000 ,800 ,600 ,400 ,300 דע לש

 םוסרפ המאתהב תודיחי 2,500 ,2,000 ,1,500 ,1,000 ,800 ,600 ,400 ,300 דע םומיסקמ

 Google( לגוגב יקסע ףד לש הבטה ,םוסרפ תדיחיל ₪ 1 לש תולעב המאתהב שדוחב

My Business( תולע אלל )לע ודמעי םיישדוחה שומישה ימד .)ח"ש 348-ליגר ריחמ 

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .שדוחל ₪ 14 לש ךס

 תליבחב יקסעה ךירדמה תורישל םישדח םיפרטצמל לוהינה ימד לע החנה עצבמ .2.3

 ביצקתב לגוג שופיחה עונמב תועדומ םודיק םע בלושמ לולסמב 144B תורשב םוסרפ

 15% לש הבטה - לגוג תועדומל שדוחל ח"ש 2,200 ,₪ 1000,₪ 700 ,₪ 500 לש ישדוח

 , ₪ 499 ,₪ 399 ,₪ 299 םניהש( ,םינושארה םישדוח 4 ל ןייפמקה לוהינ ימד לע החנה

 679  , ₪ 424 ,₪ 339 ,₪ 254 ויהי לוהינה ימד החנה רחאל .)שדוחל המאתהב ₪ 799

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .המאתהב שדוחל ₪

 תליבחב יקסעה ךירדמה תורישל םישדח םיפרטצמל לוהינה ימד לע החנה עצבמ .2.4

 קובסייפ תיתרבחה תשרב תועדומ םודיק םע בלושמ לולסמבB 144 תורשב םוסרפ

 הבטה - קובסייפ תועדומל שדוחל 2,200 ,₪ 1000 ,₪ 700 ,₪ 500 לש ישדוח ביצקתב

 ,₪ 399 ,₪ 299 םניהש( ,םינושארה םישדוח 4 ל ןייפמקה לוהינ ימד לע החנה 15% לש
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 ₪ 424 ,₪ 339 ,₪ 254 ויהי לוהינה ימד החנה רחאל .)שדוחל המאתהב ₪ 799 ₪ 499

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .המאתהב שדוחל ₪ 679  ,

 תליבחב יקסעה ךירדמה תורישל םישדח םיפרטצמל לוהינה ימד לע החנה עצבמ .2.5

 הלובאט לש םוסרפה תשרב תועדומ םודיק םע בלושמ לולסמב 144b תורשב םוסרפ

 לש הבטה - הלובאט תועדומל שדוחל ₪ 2,200 ,₪ 1000 , ₪ 700 לש ישדוח ביצקתב

 , ₪ 499 ,₪ 399 םניהש( ,םינושארה םישדוח 4 ל ןייפמקה לוהינ ימד לע החנה 15%

 שדוחל ₪ 679 ,₪ 424 ,₪ 339 ויהי לוהינה ימד החנה רחאל .)שדוחל המאתהב ₪ 799

  .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .המאתהב

 .מ"עמ םיללוכ םניא הז ןונקתב םיריחמה לכ

 םיעצבמב ףתתשהל םיאשר .3

 הליבחל ופרטציש םימייק תוחוקל וא . B144לש םוסרפה תוליבחל ופרטציש םישדח תוחוקל

  .תפסונ

 :יללכ

 ?םוסרפ תדיחי יהמ .3.1

 היצטורב קסעה םוסרפ :םיפסונ םירתאבו B144 תייצקילפאב ,רתאב קסעה םוסרפ

 ,קסעל גויחל יולג רפסמ םע - םיקסעה תמישר לש םינושארה תומוקמה 3 ןיבמ דחאב

 וא רתאב קסעה סיטרכב םיעיפומה עדימה ירותפכמ דחא לע קילקמ שלוגה רשאכ וא

 וא ,קזב םע הלועפ ףותישב םידבועה םירחא םירתאב וא רתאב יקסע תואצות ףדב

 ."יונפ ימ" תורשמ הינפ וא )WhatsApp( פאסטוו תחיש תועצמאב

 םירסומו הדימב ,קסעל גויחל ןופלטו קסעה םש תריסמ :ילוק 144 דקומב םוסרפ

 םא( הנופל רסמנ רפסמהו יפרגואג רוזאו תמייוסמ הירוגטק יפל קסע לש ןופלט

 .)םוסרפ תדיחי לע בויח ןיא שרופמב קסעה םש ןויצ ךות ןופלטה שקובמ

 לש שומישה יאנת םניה תורישל םיפרטצמה םייונמה לע ולוחיש םיפסונה םיאנתה .3.2

 תוינידמו https://www.b144.co.il/TermsOfService.aspx - קנילב יקסעה ךירדמה

 .policy-privacy-.ly/bezeqhttps://bit  - קנילב תויטרפה

 קוסיע ימוחתו םיקסע םישפחמה םישלוג ינפב קסעה תפישחו טנרטניאב םוסרפ   4.3

 לארשיב םיליבומה שופיחה יעונמו םירתא תועצמאב יפרגואג רוזא יפל םג )הירוגטק(

 ,קזב תעד לוקיש יפל וניה הלא שופיח יעונמב םוסרפה .2 דיו קובסייפ ,לגוג :ןוגכ

 תמרו םיצורע םתואב םוסרפה תויטנוולרל םאתהבו םקלחב קר וא םלוכב םוסרפה

  .קסעה םודיקל םהלש המורתה
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 : ילאוטריוו רפסמ   .4

 רפסמ םע םיוולנה םיתורישבו B144 תורישב קסעה תא םסרפלו םדקל תיאשר קזב

  .תפסונ תולע לכ אלל תאזו ,רשקמ רפסמ - ילאוטריוו

  .רתאב םסרופמה ךלש קסעה תיבל םירשקתמה תא הנפמ ולא םירפסמל גויח

 םעו קסעל ךייש וניאו ,דבלב קזב תרבח לש האלמה תולעבב רפסמ וניה ילאוטריווה רפסמה

 .קזב ידיב ראשנ רפסמה תורשקתהה םויס

 .הרבעהל תונתינ ןניאו ,תורישה לע יונמל תוישיא ןניה הז ןונקת יפ לע תויוכזה .5

 לוקיש יפ לעו םיעצבמה תא לטבל וא קיספהל ,רצקל ,ךיראהל ,תונשל תע לכב תיאשר קזב .6

 העדוה יכ םכסומ .ידימ היהי הפקותשו הרבחה רתאב םסרופתש העדוהב ידעלבה התעד

 וא/ו עגונב הנעט לכ לע רתוומ ףתתשמהו תמלוהו הקיפסמ העדוה שמשת רתאב רומאכ

 .רומאל רושקב

 םישקבמ רשא תוחוקל .תורחא וא ןהשלכ תויגולונכט תולבגמ תומייק םהב םירקמב .7

 תא לבקל םילוכי םניא תויגולונכט תולבגמ לשב יכ העדוה קזבמ ולבקיו עצבמל ףרטצהל

 םות רחאלש תידיתע תופתתשהל תויוכז רומשל וא עצבמב ףתתשהל םיאשר ויהי אל ,תורשה

 .עצבמה תפוקת

 יונמה לש ןופלטה ןובשח תועצמאב הז ןונקתב םיטרופמה םימולשתה תובגל תיאשר קזב .8

 יפ לע תלבוקמה תרחא ךרד לכב הייבגה השעת , תורישה ןיגב םלשמ אל חוקלהו הדימבו

 .קוח

 רדגומ וניהש וא םיתוריש ןיגב קזבל תובוח בחה יונמ/שקבמ עצבמל ףרצל אלש תיאשר קזב .9

 .רבע תובוח בקע ההובג ןוכיס תמרב היתוכרעמב

 םהשלכ םירחא םימוסרפל ןונקתה תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .10

 .ןיינעו רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,עצבמה רבדב

 .חוקלל תורישה תמאתהל רשאב קזב דצמ יהשלכ הצלמה תווהל ידכ םיעצבמה םוסרפב ןיא .11

 הערל שומיש לש תודשח ולעויו הדימב וא הז ןונקת תוארוה תא חוקלה רפי וב הרקמ לכב .12

 הנעט לכ חוקלל הייהת אלו עצבמב ותופתתשה תא עונמל תיאשר קזב אהת ,תנתינה תואכזב

 .עצבמב ותופתתשה תעינמ ןיגב הדגנכ העיבת וא

 לע ,דיגאת לש הרקמב ,ומש לע קרו תחא םעפ קר  םיעצבמהמ דחא ןימזהל יאשר חוקל לכ .13

 .עצבמל תופרטצה תרשפאמה ,המיתח תוכז רבדב ח"ור/ד"וע רושיא גיצהל ןימזמה



 

 מ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה – קזב  
- 4- 

 תעדוהב וא 1-700-707-144 :תינופלט העדוה תועצמאב הקסעה תא לטבל יאשר חוקלה .14

 תילארשיה הרבחה קזב :בתכב העדוהב וא B144iskiguide@bezeq.co.il :ל"אוד

 .5886105 : דוקימ ,ןולוח 7 רונמה מ"עב תרושקתל

1.4.2022 


