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  YNET ,2005 עסקת חיילים האגודה למען החייל  
 

 
 לחיילים פרטנר זכתה במכרז לאספקת טלפונים סלולריים

 
 

שילמה עבור הזכות למכור עם האגודה נגמר.  זכתה במכרז האגודה למען החייל ותחליף את פלאפון שההסכם שלה
5מכשירים בבסיסי צה"ל וגישה למאגרי מידע  שנים 3-מיליון שקל ל    

  שלומי דונר

 
 

למען החייל לאספקת טלפונים סלולריים לחיילי צה"ל בשלוש השנים הבאות.  חברת פרטנר זכתה במכרז האגודה
י מספר ימים, תשלם לאגודה בשלושאת חברת פלאפון שההסכם בינה לבין האגודה הסתיים לפנ פרטנר, שתחליף  

מיליון שקל תמורת גישה למאגרי המידע ואפשרות למכור מכשירים בתוך 5השנים הקרובות    .בסיסי צה"ל 

 
 

אתמול החל משעות הבוקר ועד לשעות הלילה  מהאגודה למען החייל נמסר, כי בהליך בחירת הספק, שנערך
  המאוחרות, השתתפו פרטנר, סלקום ופלאפון. כל

 
הערותיה לחוזה שהועבר מוקדם  אחת מהחברות הגישה לאגודה למען החייל את המחיר שתציע לחיילי צה"ל, ואת

 .יותר לעיונה
 
 

תעריף אחיד וכולל –אגורות לדקת זמן אוויר  39.9התחייבה להציע לחיילי צה"ל מחיר של  ,פרטנר, שהצעתה נבחרה  

בה פרטנר למחיר מירבי בגין הודעתלשיחות היוצאות לכל היעדים בישראל. עוד התחיי  SMS ובגין הודעת MMS 

ברכישת 25%אגורות. לחיילים גם תוענק הנחה מיוחדת בת  18בשיעור של    .אביזרים נלווים 

 
 

חיילים שהם לקוחות קיימים שלה, וכן חיילים שהם  בנוסף, הסכימה פרטנר כי מתחילת התוכנית החדשה יוכלו
אחרים לקוחות של מפעילים סלולריים להצטרף לתוכנית ללא תשלום בגין המעבר. בנוסף למחיר לדקה התחייבה  ,

שקל לחודש יקבל מכשיר טלפון מתקדם בחינם 9.9שחשבון הטלפון שלו יהיה לפחות  פרטנר כי כל חייל .  

 
 

חיילים, ולסלקום יש מסלולים מיחודים ל הזכייה במכרז לא מחייבת את החיילים להיות לקוחות פרטנר. גם לפלאפון
אגורות עבור דקה  48-אג' לדקת זמן אוויר בין חיילים, ו 9תעריפים של  וסלקום אף השיקה באחרונה מסלול מיוחד עם

  .לשאר היעדים

 
 
 

האגודה, אלוף )במיל( יצחק איתן, מנכ"ל האגודה, דוד  את הליך ההתקשרות הובילו מטעם האגודה למען החייל יו"ר
אורןמימון וסמנכ"ל באגודה, מרב  הצוות המקצועי שסייע לאגודה כלל בין היתר את ד"ר דוד תדמור, לשעבר הממונה  .

משה דהן,  בראשות TCM עסקיים, ודני רוזן, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת. כמו כן ייעצו לאגודה חברת על הגבלים
חות ואתי כהן, מנהלת אגף חטיבת הלקו ויועץ התקשוב שמיל גינזברג. מטעם פרטנר השתתפו בהליך ציון גינת, סמנכ"ל

 .בפרטנר שיווק פרטי

 

 


