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   2ערוץ 

  9/11/2009: תאריך

  תוכנית חסכון: תוכנית

  19:45: שעה

  אורן וייגנפלד: המנחה

  

  בזק בינלאומי מציעה מגוון שירותים בנוסף לגלישה באינטרנט

  

ספקיות , סינון תכנים ובקרת הורים, תמיכה טכנית, שירותי אבטחה והגנה למחשב. ו

למחשב עליו ומקוות שאתם אינטרנט מציעות לכם כל שירות נלווה שרק ניתן 

העיתון גלובס בדק כמה עולים השירותים האלה ואופיר רייכמן מביא את . תשתמשו בו

  .הפרטים

התחרות הגוברת בשוק התקשורת הביאה לכך שספקיות האינטרנט כבר : אופיר רייכמן

מו שחברות סלולר כבר לא מציעות רק שיחות כלא מציעות לנו רק חיבור לרשת 

גם מגוון השירותים הנלווים הולך וגדל אבל כמעט על כולם תצטרכו . דבמכשיר הניי

 סמייל ובזק בינלאומי 012את סל המוצרים הרחב ביותר מציעות החברות . לשלם

 כל אחד מהשירותים כמו אנטי וירוס  .אבטחהה םבתחוהם ועיקר השירותים הנלווים 

 10ם ובמיילים תשלמו בין סינון מפני וירוסים במהלך גלישה באתריולמחשב או הגנה 

אם תרכשו את תוכנות ההגנה באופן עצמאי תשלמו לרוב . חודשל שקלים 24-ל

ה לתשלומים ואפשרות סמחירים דומים אך לחיבור דרך החברות יתרונות כמו פרי

שירות נוסף הנוגע בעיקר להורים שבינינו הוא . להנחות במסגרת חבילת גלישה כוללת

מדובר במנגנונים שנועדו לסנן . ות כל ספקיות האינטרנטהגנת תוכן לילדים שמציע

אטים 'ולהתריע מפני גלישה באתרים לא רצויים מאתרי פורנו והימורים ועד לצ

כל חברה מפעילה שירות טכני בסיסי . חודשל שקלים 14- ל10 ןבי -המחיר . והכרויות
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גלישה אבל עבור שירותי תמיכה מורכבים יותר כבר תצטרכו לשלם לסיוע בתקלות 

-בבזק בינלאומי מציעים שירות פרמיום לפתרון תקלות שונות בעלות של כ. ולא מעט

 199 ישמחו לשלוח אליכם טכנאי הביתה בעלות של 012-ב.  שקלים לחודש10 עד 8

לפני . פונית שקלים בחודש בעבור תמיכה טל5שקלים לביקור ובאקספון תשלמו 

 אם תרכשו את השירות מראש במסגרת חבילת :שמצטרפים לשירות חשוב לזכור

תשלמו עליהם פחות מאשר במעמד הצטרפות מאוחרת אם קיבלתם תעריפים , גלישה

בדקו אם התעריפים אינם עתידים להשתנות . נמוכים במסגרת מבצע או חבילה כוללת

  .       ערכו סקר שוק ואל תהססו להתמקח גם במקרה הזה,וכמו תמיד. במהלך ההתקשרות

  

  

  

  9ערוץ 

  27/1/2010: תאריך

  חדשות: תוכנית

  21:05: שעה

  ילנה לגוטינה: המנחה

  

 עלינו לכבוד את זכרון השואה: השרה לנדבר

   

 הזכרון שנערכו באירופה במעמד ראש הממשלה ונשיא ייבגני סובה מדווח על טקס

  .המדינה

עלינו לכבוד את זכרון השואה וגם לכבד את ): המסךעל (שרת הקליטה סופה לנדבר 

  .אלה שעברו את זוועות המלחמה והצליחו לשרוד
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RTVi  

  30/1/2010: תאריך

  השבוע בישראל: תוכנית

  20:00: שעה

  גינוב'מיכאל ג: המנחה

  

  כנס עלייה וקליטה נערך באשדוד

   

ממשלה והשרים השבוע נערך באשדוד הכנס השלישי לעלייה וקליטה במעמד ראש ה

  .ליברמן ולנדבר

 . עמדו במוקד הדיוניםעולים  בני נוער תהיחס כלפי עולים חדשים וקליט


