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לכולנו טלפון חכם והוא מהווה תחליף למחשב, טלויזיה, נטפליקס, פנס, נגן מוזיקה, משחקים,
שעון מעורר, מפות, היכרויות, מידע נקודתי ועוד ועוד.אבל הטלפון לא שמיש בלי אינטרנט. אז

מה עושים עם הסים שלנו ? סים בינלאומי ? סים מקומי ?

  

  

     

  

איזה מכשיר להביא ? פשוט או יוקרתי ?

  

שווה להביא מכשיר חכם מהדור החדש אבל לא הכי יקר כך שאם יאבד או יגנב, לא תתבאסו אבל מצד
שני כזה שיכול לספק את כל הצרכים שלכם כולל מצלמה איכותית. לחלופין להביא את היוקרתי והאיכותי

שלכם ולעשות ביטוח אבל קחו בחשבון שזה תענוג יקר ומדובר בסכום שבטיול ארוך יכול לעלות כמו
הטלפון כולו. אפשר להביא 2 מכשירים כך שאחד יהיה אתכם בהוסטל ושני ברחוב וכזה שלא אכפת לכם

לאבד.
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? WIFI אז יש תקשורת

  

היום בכל הוסטל ומסעדה מכובדת יש שירות WIFI חינם, כנ"ל בחלק מהערים יש אינטרנט ברחוב. מה
שמאפשר לכם ליצור קשר עם הבית באמצעות אפליקציות תקשורת. למעשה אפשר להתסדר יפה מאוד

בלי תקשורת סלולרית ורק עם WIFI אבל ללא ספק החיים שלכם יהיו קלים יותר כאשר אתם מחוברים
תמיד.

  

אבל אין WIFI בכל מקום ואני רוצה להיות מחובר כל הזמן, מה עושים ?

  

הפתרון הוא לרכוש סים מקומי או סים ישראלי עם חבילת גלישה בינלאומית (כזה ללא הגבלת גלישה, ראו
בהמשך) שמאפשר אינטרנט ללא הגבלה בלי WIFI, בדיוק כמו שיש לכם בישראל. היום עם תקשורת

אינטרנט כבר אין צורך בשיחות רגילות כי אותן תעשו בווטסאפ - לכן כל מה שחשוב הוא האינטרנט. סים
מקומי יעלה 30-40 ש"ח עם גלישה ללא הגבלה.

  

מה לגבי הסים שלי ?

  

תשאירו בבית (יעזור לכם לשחזר את וואטסאפ במקרה ונגנב או נאבד הסלולר או יש דרישה לקוד אימות
חדש). אין לכם צורך להביא אותו אתם לטיול, אלא אם כן הוא פתוח לשיחות והודעות בינלאומיות כך תוכלו

לקבל הודעות SMS מהבנק או מווטסאפ לשחזור שלו ולכן צריך שהסים יהיה עם אפשרות לקבל הודעות
SMS לכם ויעבירו ההודעות את יקבלו והם גיבוי במכשיר ההורים אצל שישאר או ביבשת אותן שתקבלו כך
את הקוד שדרוש לשחזור הווטסאפ (לדוגמא). אם תעשו סים ישראלי עם חבילת גלישה בינלאומית אז יש

לקחת אותו אתכם.

  

מה לגבי הקפאה של המנוי שלי ?

  

הקפאה מוגבלת בזמן אבל זה חשוב אם רוצים לשמור על המספר שלכם. בחלק מהחברות אפשר להקפיא
תמורת תשלום סמלי. אם תקחו סים ישראלי עם חבילת גלישה בינלאומית לא תצטרכו להקפיא או לשלם
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על זמן שהוא לא פעיל אבל אלה סימים יקרים.

  

מה לגבי סים בינלאומי שניתן לרכוש בארץ ?

  

סים בינלאומי הוא פתרון טוב כשעוברים בין מדינות, אז אין לכם גישה לאינטרנט אבל הוא יקר, מאוד ביחס
לסים מקומי או סים ישראלי עם חבילה בינלאומית. בדקו את הסים גלובל סים, זה לא זול אבל טוב למי

שצריך.

  

כדאי לרכוש כרטיס סים מקומי ?

  

כרטיס סים מקומי יאפשר לכם לבצע שיחות זולות לקו רגיל וסלולרי במדינה עצמה. היתרון הגדול של סים
מקומי הוא המחיר - 30-40 ש"ח ללא הגבלה.

  

הם כרטיס הסים המקומי טוב לכל המדינות ביבשת ?

  

לא, יש לרכוש כרטיס סים מקומי עבור כל מדינה ומדינה. קונים אותו ליד ההוסטל, בקניון או ברחוב הראשי.

  

מה לגבי המספר שלי, האם הוא  ישאר אותו הדבר ?

  

לא, אם תרכשו סים במדינה בדרום אמריקה או סים בינלאומי - תקבלו מספר חדש. הדרך לשמור על
המספר שלכן אם תקחו סים ישראלי עם חבילת גלישה בינלאומית, שהוא יקר משמעותית.

  

הווטסאפ שלי ישאר על אותו מספר ?
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כן, כל עוד האפליקציה על הטלפון היא תיהיה עם המספר המקורי גם אם תחליפו מספר סימים.
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