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שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
מנהלים: אחד, יאיר

כללי הפורום

חיפוש… חרדים לדעת
מערכת הפורומים של העולם החרדי

שאלות נפוצות התחברות  הרשמה

עמוד ראשיבית חרדים לדעת‹ חיפוש גוגל ...‹

קישורים מהירים 

אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 07 מרץ 2017, 22:36

כל מה שצריך לעשות זה לקנות מסוף ב-35 דולר.
להכניס בו סים של גולן הכולל שיחות ללא הגבלה ב-10 ש"ח [או סים של כל חברה אחרת לפי המחיר שלה].

לחבר את הטלפון הנייח למכשיר ויש לנו שיחות נכנסות ויוצאות ללא הגבלה דרך הטלפון בבית באמצעות הסים.



חמו

הודעות: 518
הצטרף: 01 יולי 2015, 14:36

נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי חמו » 07 מרץ 2017, 23:08

מהי איכות השמיעה ??



דרך האמת

הודעות: 104
הצטרף: 17 ינואר 2016, 12:21

Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי דרך האמת » 07 מרץ 2017, 23:11

מחכה לנסיון של אחרים
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אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 08 מרץ 2017, 10:22

לאחר נסיון של 24 שעות אני שמח לבשר שהמכשיר עובד מצוין והקליטה מצוינת.



ניסן גוק

הודעות: 152
הצטרף: 05 אוגוסט 2015, 16:45



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי ניסן גוק » 08 מרץ 2017, 10:56

איך קוראים למסוף כדי שנוכל להזמין פה בארץ או באינטרנט מבלי שיהיה חסום כי הקישור חסום 
תודה



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 08 מרץ 2017, 11:11

מצאתי כאן משהו דומה ב-30$
"Fixed Wireless Terminal" השם של זה "מסוף אלחוטי קבוע" או באנגלית

למיטב ידיעתי אין את זה בארץ.
היה לפני כמה שנים במחיר של 500 ש"ח וכנראה שאף אחד לא רצה להשקיע כזה מחיר כשאפשר להשתמש בסלולרי רגיל שיהיה מיוחד לבית.

אבל הפלוס הוא השמיעה הטובה של הטלפון הנייח, וכן הוודאות שהמכשיר לא יוצא מהבית על ידי אחד הילדים...
כמו כן לדבריהם הקליטה יותר טובה מכל סלולרי אחר מחמת גודל האנטנה.

ואפשר לחבר אליו שני טלפונים.
jpg.1 מסוף אלחוטי קבוע

jpg.מסוף אלחוטי קבוע

אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.



שימי התימני

הודעות: 759
הצטרף: 18 אפריל 2016, 22:55

מיקום: מאחוריך

Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי שימי התימני » 08 מרץ 2017, 19:49

נראה לי שאם מחברים את הכבל לאחד השקעים בבית אז כל השקעים מחוברים לקו
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נ נח נחמ נחמן מאומן
סבא הוא המלך

menachemsun

הודעות: 121
הצטרף: 05 דצמבר 2012, 08:48



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי menachemsun » 08 מרץ 2017, 21:37

תודה על המידע
זה עובד עם סים כשר ?

הכנסתי פעם סים כשר של גולן ומיד נחסם
בהצלחה



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 09 מרץ 2017, 06:32

אצלי זה עובד עם סים כשר של גולן
אני קניתי בטעות את הדגם הישן [בלי צג] במחיר של 35 דולר.

יש דגם חדש יותר בקישור הזה עם צג של שיחה מזוהה תאריך וזמן שיחה במחיר של 30 דולר
ויש יותר יקר במחיר של 40$ בקישור הזה שהוא כולל סוללת גיבוי למקרים של הפסקת חשמל.



יהודי משונה

הודעות: 539
הצטרף: 07 פברואר 2017, 13:06



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יהודי משונה » 09 מרץ 2017, 12:15

האם אפשר להתקשר עם זה גם לחו"ל ?
מה הכמות הקרינה שזה מוציא ?
האם זה עובד עם אנטנה בבית ?



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 09 מרץ 2017, 16:12

לגבי שיחות לחו"ל: זה לפי החבילה שיש לך בתוך הסים שלך.
gsm 900 MHz \ GSM 1800 MHz לגבי הקרינה: זה עובד על תקן המקובל בסלולריים בישראל

לגבי אם זה עובד עם אנטנה בתוך הבית: זה עובד מצוין.



יהודי משונה Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
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הודעות: 539
הצטרף: 07 פברואר 2017, 13:06



 על ידי יהודי משונה » 09 מרץ 2017, 18:12

אריה ענק משער האריות כתב: 
לגבי שיחות לחו"ל: זה לפי החבילה שיש לך בתוך הסים שלך.

gsm 900 MHz \ GSM 1800 MHz לגבי הקרינה: זה עובד על תקן המקובל בסלולריים בישראל
לגבי אם זה עובד עם אנטנה בתוך הבית: זה עובד מצוין.

סליחה , לא הבנתי ,
האם יש אנטנה בתוך הבית ?

ומה זה אומר שהשיחות לחו"ל הם לפי התוכנית האם אפשר להכניס בהם גם של חברות אחרות או רק גולן?



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 09 מרץ 2017, 20:16

יש למכשיר אנטנה צמודה [ראה תמונה]
ולגבי שיחות לחו"ל זה לא קשור למכשיר אלא ל"סים".

את גולן הצעתי כי הוא הכי זול היום בחבילה של שיחות ללא הגבלה אבל כל סים תואם יכול להכנס ולהתאים.
דרך אגב גולן נמכר לאלקטרה ועוד מעט כבר לא יהיה חבילה כזו זולה אז כל מי שרוצה לאבטח לעצמו שנה עם חבילה זולה שירוץ היום...



יאיר
מנהל ראשי

הודעות: 17212
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43

נתן תודה: 155 פעמים
קיבל תודה: 229 פעמים

יצירת קשר: 





Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יאיר » 09 מרץ 2017, 21:45

לפי מה שאני רואה פה המחיר 9.9 הוא רק בקו שני:
https://www.golantelecom.co.il/web/pack ... nSelect=26

כמו"כ נכתב שם:
"ניתן להרשם לחבילה עד ה- 13.03.2017 בשעה 12:00 הפעלת ה- SIM עד ולא יאוחר מיום 26.03.17 בשעה 12:00. באיקטוב הסים לאחר ה-

26.03.17 עלות הקו תהיה במחיר החודשי המלא של חבילת גולן טלקום הכל כלול גם בחו"ל ב- 99 ₪ לחודש."

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!



יהודי משונה

הודעות: 539
הצטרף: 07 פברואר 2017, 13:06



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יהודי משונה » 09 מרץ 2017, 22:33

אז מה אומרים החברים על איכות השמיעה ?
האם שווה להשקיע ולקנות ?
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המגיה

הודעות: 629
הצטרף: 20 נובמבר 2012, 20:59



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי המגיה » 12 מרץ 2017, 22:27

המכשיר הוא ממיר קו סלולרי לטלפון ביתי 

המכשיר אינו חוקי כך שאם יתפס במכס כנראה יוחרם

זה קו סלולרי לכל דבר כך שאי אפשר להעביר את המספר של הבית

זה קרינה למי שאיכפת לו

מי שמחליט לקנות חייב לוודא שהמכשיר מתאים בתדר לחברת הסלולר

האתר החרדי לייט כיכר השבב



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 13 מרץ 2017, 06:46

מאיפה החלטתך שהמכשיר אינו חוקי ושאם יתפס במכס כנראה יוחרם?
ולגבי הקרינה לכאורה כמו כל סלולרי, ואף עדיף כי כאן אתה לא מצמיד את המכשיר לאוזן...

ולגבי התאימות אני כבר נסיתי בכמה חברות וזה תואם.



המגיה

הודעות: 629
הצטרף: 20 נובמבר 2012, 20:59



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי המגיה » 13 מרץ 2017, 11:38

קרוב משפחה שעובד בתחום אמר לי שזה לא חוקי - חיפשתי ברשת ולא מצאתי איזכור על זה

רב החברות תומכות חוץ פלא פון ורמי לוי 

יש ממירים שתומכים בתוספת תשלום 

אני אישית משלם 30 ש"ח לחודש לקו טלפון ויש לי מספר קל אבל בלי הסיבות האלה הייתי רוכש כזה

נערך לאחרונה על ידי המגיה ב 13 מרץ 2017, 12:00, נערך 2 פעמים בסך הכל.

האתר החרדי לייט כיכר השבב



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
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אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



 על ידי אריה ענק משער האריות » 13 מרץ 2017, 11:47

זה הגיע לי סגור לגמרי בלי אפשרות לבודקי מכס לדעת מה תוכן החבילה.
וחוץ מזה שעד סכום של 499$ אין בכלל מכס

וחוץ מזה שיש אחריות שאם לא קיבלת את המוצר מחזירים לך את הכסף



המגיה

הודעות: 629
הצטרף: 20 נובמבר 2012, 20:59



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי המגיה » 13 מרץ 2017, 12:19

זה מכשיר טוב 

עוד יתרון שלו שאפשר למקם אותו ליד כל שקע חשמלי ללא צורך בתקע טלפון

כדאי לשים שחלק בחברות הסלולר נותנות שימוש בלי הגבלה לשימוש סביר* ולך תבין מה כוונתם

האתר החרדי לייט כיכר השבב



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 13 מרץ 2017, 12:26

30 ש"ח לחודש שאתה משלם בנטויז'ן זה מלבד התשלום על התשתית 69 ש"ח לחודש.
כאן אתה לא משלם על תשתית.

ולגבי המושג "שימוש סביר" דיברו על מגבלה של 4000 דק' לחודש...



המגיה

הודעות: 629
הצטרף: 20 נובמבר 2012, 20:59



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי המגיה » 13 מרץ 2017, 12:36

התשלום לתשתית אינטרנט לא קשור לתשתית טלפון

האתר החרדי לייט כיכר השבב
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אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 13 מרץ 2017, 12:45

לכאו' כוונתך שאתה משלם בין כה וכה כי יש לך צורך באינטרנט.
עכ"פ אלו שאינם נצרכים לאינטרנט או שיש להם אינטרנט בסלולרי יוכלו להינות מהמכשיר בלי לשלם על תשתית.



הניק הכי ארוך בפורום

הודעות: 44
הצטרף: 05 פברואר 2015, 12:21



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי הניק הכי ארוך בפורום » 13 מרץ 2017, 16:09

המגיה כתב: 
זה מכשיר טוב 

עוד יתרון שלו שאפשר למקם אותו ליד כל שקע חשמלי ללא צורך בתקע טלפון

כדאי לשים שחלק בחברות הסלולר נותנות שימוש בלי הגבלה לשימוש סביר* ולך תבין מה כוונתם

https://chl.co.il/viewtopic. ... 00#p345200 מזכיר את זה



יהודי משונה

הודעות: 539
הצטרף: 07 פברואר 2017, 13:06



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יהודי משונה » 14 מרץ 2017, 14:23

אז לפי דעתכם החשובה הבנתי שמאוד כדאי להשתמש בזה



יהודי משונה

הודעות: 539
הצטרף: 07 פברואר 2017, 13:06



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יהודי משונה » 14 מרץ 2017, 14:24

אז לפי דעתכם החשובה הבנתי שמאוד כדאי להשתמש בזה



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי המגיה » 14 מרץ 2017, 23:03

אני ממליץ עם ההסתייגויות הנ"ל
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המגיה

הודעות: 629
הצטרף: 20 נובמבר 2012, 20:59



האתר החרדי לייט כיכר השבב

יאיר
מנהל ראשי

הודעות: 17212
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43

נתן תודה: 155 פעמים
קיבל תודה: 229 פעמים

יצירת קשר: 





Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי יאיר » 16 מרץ 2017, 15:32

אישית אהבתי את הרעיון אבל כרגע יש לי פחות או יותר קו ביתי בחינם.

ב-012 שילמתי שנתיים 16/19 ש"ח לחודש וכעת יש לי קו 'דיברת שילמת', נכנסות חינם יוצאות בתשלום
ואם אחד הילדים רוצה לצלצל אלי מהבית אז הוא מצנתק לי ואני חוזר אליו מהפל'.

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!



אריה ענק משער האריות

הודעות: 2091
הצטרף: 03 נובמבר 2013, 00:19

מיקום: ארץ הקודש
קיבל תודה: 10 פעמים



Re: שיחות ללא הגבלה לטלפון הנייח בבית רק 10 ש"ח ובלי תשתית
 על ידי אריה ענק משער האריות » 17 מרץ 2017, 15:27

לכאורה אפשר להשתמש בו גם כמו פקס מהמחשב נייד בשילוב מודם פקס
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