
 

 

 

 

 

 תהליך פתיחת מספר וירטואלי נייח בחברה אחרת וניודו ל'ימות המשיח'

 

 שלום וברכה, 

 גם אתם חווים חסימות בקו הטלפון שלכם? מעוניינים לקבל מספר פתוח למספרים הכשרים? 

של חברת 'ימות   יש פתרון! הפתרון הוא רכישת מספר נייח בחברה אחרת והעברה שלו לחברת ימות המשיח. אלפי לקוחות 
חסימות. פתרון זה הינו חוקי לחלוטין  המשיח' כבר בחרו בפתרון הזה ונהנים כיום ממספר שפתוח לקומות הכשרות, ללא

 ובעלות סמלית וחד פעמית. 

בחברה   נייח ר על סדר פעולות פשוט. נחלק את התהליך לשני שלבים. שלב רכישת מספראז איך עושים את זה? מדוב
 ימות המשיח.  אחרת, ושלב הניוד. ניוד הוא העברה של המספר מהחברה שבו רכשתם את המספר לחברת

 כעת נרחיב לגבי השלב הראשון:

נייחים. חשוב   אחרת שנותנת מספרי טלפון רוב הלקוחות שביצעו זאת בעבר פנו לחברת 'בזק', אך ניתן לפנות לכל חברה 
   מת, על מנת לרכוש דרכה מספר. להיות לקוח קיים של חברה מסוי  אין צורךלציין כי 

השיחה תופנה   בשירות 'עקוב אחרי', שמי שיתקשר אליו, וירטואלי בעת השיחה עם הנציג הטלפוני, בקשו לקבל מספר 
פיזית, בבית או במשרד. מספר כזה   מספר בלבד, ללא התקנה של תשתיתלמספר הנייד הפרטי שלכם. מספר וירטואלי הוא 

ומעוניין לפרסם מספר נייח, אך שהשיחה תגיע לטלפון  יכול לשמש בהרבה מצבים. למשל, מי שמפעיל עסק קטן מהבית,
 הנייד שלו. 

הסמוך למקום  יבוריעל מנת שהמספר שתקבלו יהיה מוגן יותר מחסימות, עליכם לבקש מספר הדומה למספר של מוסד צ
אם המספר במוסד הציבורי  מגוריכם, כמו תלמוד תורה, בית ספר, ישיבה, סמינר, משרד הרב, מרפאה וכדומה. לדוגמא,

 , עליכם לבקש מספר שמתחיל בספרות אלו. 02-33555מתחיל בספרות 

ועלות דקות שימוש.  ות חודשית,עלות הקצאה חד פעמית, על -בשלב זה יאמרו לכם את העלויות שיש למספר 'עקוב אחרי' 
שקלים בלבד,   20-סכום סמלי של כ זה נכון, אך ברגע שהמספר יועבר ל'ימות המשיח', החיובים ייעצרו, ובסה"כ תשלמו

 באופן חד פעמי.

אישיים, כתובת,   עליכם לאשר את המחירים, ולשלם באחד מאמצעי התשלום שיוצעו לכם. כמו כן, תתבקשו לתת פרטים
עליכם להפנות למספר הטלפון הנייד   ירטואלי שקיבלתםור הטלפון שאליו תופנה השיחה. את השיחה מהמספר הוואת מספ

 הפרטי שלכם, או מספר הבית. 

 כאן סיימתם את שלב רכישת המספר. תתחדשו. 

 

. אזכור של  המספר חשוב לציין, שבכל מהלך השיחה, אין צורך להזכיר את חברת 'ימות המשיח', או לדבר על ניוד עתידי של 
 נושאים אלו יכול להקשות על תהליך פתיחת וניוד המספר. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 'ימות המשיח'. הניוד. העברת המספר מהחברה בה פתחתם את המספר הווירטואלי, לחברת  - כעת נעבור לשלב השני

 ל מנת לבצע העברת מספר מחברה אחת לשניה, יש צורך בכמה מסמכים:ע

 מסמך שמוכיח שאתם הבעלים של המספר שאותו אתם מעוניינים להעביר.  .1
 צילום ת"ז של בעל המספר.  .2
 . לשניה מסמך שעליכם למלא, והוא בעצם הבקשה שלכם להעביר את המספר מחברה אחת -טופס ניוד  .3
 ות. טופס העברת בעל .4

לדוגמא, אם   שמוכיח שאתם בעלי המספר, עליכם לבקש מנציג החברה שבה רכשתם את המספר. המסמך הראשוןאת 
עסקה' או השתמשו בכל מינוח   רכשתם מספר וירטואלי ב'בזק', בקשו מהנציג שישלח אליכם למייל 'אישור בעלות', 'אישור

אליכם מסמך שכזה מיידית בעת הבקשה, ואין צורך  יג יכול לשלוחדי, ללא דיחוי. הנצישיגרום למסמך להגיע אליכם באופן מי
 לחכות יום, יומיים או חודש עד להגעת חשבונית וכדו'.

מנהלים   הוא צילום ת"ז של בעל המספר שאותו אתם מעוניינים לנייד. זאת אומרת, שאם לדוגמא אתם המסמך השני
חבר שלכם, תצטרכו   זק' לימות המשיח רשום על שם מערכת כלשהי בימות המשיח, אך המספר שאתם מעבירים מ'ב

 לשלוח את תעודת הזהות של החבר.

 טופס בקשה לניוד.  - המסמך השלישי

המשיח'. ניתן לבקש   את הטופס הזה וכן את טופס העברת הבעלות, עליכם לבקש ולקבל מנציגי השירות של חברת 'ימות
בצורה מפורטת מאוד, כיצד בדיוק  זה מצורף מסמך המסביראת הטופס באמצעות הטלפון או באמצעות המייל. לטופס 

קת. באם הטופס אינו מלא בצורה הטופס בצורה מדוי ממלאים את טופס הבקשה לניוד. שימו לב טוב להסברים, ומלאו את
 לענות על כל שאלה. תקינה, לא יוכל להתבצע ניוד המספר. נציגינו ישמחו

המספר מבעלות   ך קל מאוד למילוי. משמעות המסמך היא העברת הבעלות שלהעברת בעלות. זהו מסמ - המסמך הרביעי
המשיח' אך כמובן מוקצה עבור   שלכם לבעלות חברת 'ימות המשיח'. לאחר ניוד המספר הוא יהיה בבעלות חברת 'ימות

 וש.עלות חודשית או עלות ע"פ דקות שימ שימושכם הבלעדי. העברת הבעלות היא זו שגורמת שלא תצטרכו לשלם

 לאחר שיש בידכם את כל המסמכים מלאים בצורה תקינה, יש לשלוח אותם אלינו באמצעות המייל. 

 y0773137770@gmail.comהמייל היא:   כתובת

הגיע והמסמכים   לאחר שליחת המייל עם המסמכים, מומלץ ליצור קשר עם נציגי שירות הלקוחות על מנת לוודא שהמייל
אחר הצהריים, וביום ו'   17:00ועד  בבוקר 9:00ה בין השעות -ות שירות הלקוחות בימים א מלאים בצורה תקינה. שעות פעיל

 בבוקר. 11:30-ל 9:00בין השעות 

  24לוקח בדר"כ עד  לאחר שנציג שירות הלקוחות וידא שהמסמכים מלאים בצורה תקינה, המספר יועבר לניוד. תהליך הניוד
 שעות ביום עסקים רגיל. מספר שיועבר לניוד ביום חמישי אחה"צ ינויד ביום ראשון.

קיים ב'ימות   שנויד למערכת או קו עם סיום הניוד תקבלו עדכון באמצעות הטלפון או המייל. ניתן יהיה לשייך את המספר 
 . IVRאו לחלופין להקצות אותו לקו חדש, כמו פתיחת ווצאפון, בלוגפון או מערכת  ,המשיח'

 בהצלחה! 


