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בידור

3HOT 3 HD

4HOT family

ערוץ 88

ערוץ 1010

הערוץ הראשון11

209 HOT Weekend

ערוץ הקניות21

ערוץ 222

חינוכית 2323

MTV ישראל25

278 VIVA

ערוץ האופנה הישראלי 29

60BBC entertainment

ערוץ האופנה88

ילדים

הופ!77

ערוץ הילדים80

839 ZOOM

ניק ג´וניור 859

מוסיקה

מוסיקה 2424

899 Clubbing TV

90VH-1

95MEZZO

1105 MUSIC BOX

סרטים

18HOT films

טבע

46NATIONAL GEOGRAPHIC

ספורט

499 ONE i

50ONE

51EUROSPORT

TRACE ספורט 529

ספורט 555

59 EUROSPORT2

619 ,6 FOX SPORTS

חדשות
30
171HALA TV

ישראל 3333

68SKY NEWS

69WORLD NEWSBBC WORLD NEWS

70FRANCE 24 
בשפה האנגלית 9

71FOX NEWS

739 MSNBC

ערוץ הכנסת99

1419 CCTV NEWS

1429 EURONEWS

143FRANCE 24 
בשפה הצרפתית 9

1659 NHK

5114 HD-הערוץ הראשון ב

ערוצי שפות ברוסית

ערוץ 99

101CHANNEL ONE RUSSIA

102RTR

103RTVi

104NASHE KINO

TVCI בידור רוסי 1159

ערוצי שפות בערבית

1309 RUSSIA TODAY

סעודיה 13411

דובאי 13511

13611 LBC

ירדן 1381

139MBC

מצרים159

אל מוסתקבל 16511

סוריה 16611

מרוקו167

טוניס168

1699 RUSSIA EL YAHUM

172FRANCE 24 
בשפה הערבית 9

 חבילת 
הסטנדרט )בסיס(

עלות החבילה: ₪221.88

12 HOT V.O.D    ₪25
D-BOX
ON DEMANDD-BOX ON DEMAND₪25

TOUCH₪35

BLUE ₪35אגו

12 HOT V.O.D Young ₪25

₪19.9ערוץ הילדים

₪19.9ג‘וניור

₪19.9דיסני

₪19.9ניקלודיאון

₪19.9ניק ג‘וניור

₪19.9הופ!

KIDS ₪19.9ספארי

₪19.9דיסני ג’וניור

ZOOM₪19.9

כ-16,000 תכנים לילדים, לנוער ולמבוגרים 
בהזמנה מיידית.

הצטרף לשירות HOT VOD ותיהנה גם משירות 
 HOT VOD RUSSIAN-ו HOT VOD YOUND 

בחינם, ללא תשלום דמי מנוי.

 שירות Start Over המשופר 
בעשרות ערוצים - בלעדי ובחינם!

השירות ניתן בערוצים הבאים: ערוצי שפות בינלאומיות

145TV5 צרפת

146ARTE

151SAT 1

SAT 3 - גרמנית152

153RTL

15510 ,9 RAI ITALIA

Mediaset - איטלקית156

157TVE ערוץ ספרדי

TRT 1 - טורקית158

160 EURO STAR 
בשפה התורכית 9

161ZEE TV

DUNA TV - הונגרית162

ערוצים נוספים

ערוץ הקבלה 669

729 DAYSTAR

969 TV מאיר

ערוץ ההידברות 979

מכאן הערוץ הקהילתי98

131METV

12 HOT V.O.D Russian ₪25
NTVteka₪20

              HOT V.O.D Movies 

₪20האוזן השלישית

TOUCH₪35

BLUE ₪35אגו

התשלום עבור הזמנת סרט בלבד ואינו 
מצריך דמי מנוי.

מחיר חודשי 1רוחב פס

12Mb/1000Kb₪126

30Mb/1500Kb₪136

100Mb/1500Kb₪180

 חוויית צפייה ייחודית ומרגשת בבחירה אישית, עם תכניות בידור, 
הפקות מקור, יצירה ישראלית, תוכן ייחודי לילדים, מיטב הסרטים, 

משחקים וערוצים אינטראקטיביים

בכפוף לתקנוני המבצע/מסלול. לתנאים נוספים ראה עמוד הערות.

מחיר חודשי 1מסלול

2₪40 חבילות תוכן לבחירה

3₪54 חבילות תוכן לבחירה

6₪64 חבילות תוכן לבחירה

₪29חבילת ערוצי פרימיום

טלוויזיה

אינטרנט

שמירה על מספר הטלפון הקיים, כולל קידומת 	

מגוון שירותים מתקדמים: Fax & Voice 2 Mail, שיחת ועידה,  	

עקוב אחרי, חסימת מספרים חסויים ועוד

1מסלול 2 מחיר חודשי

Fix 300 300 דקות חינם דבר 
₪57ליעדים ניידים ונייחים

Extra 1,000 דקות חינם דבר 
₪76ליעדים נייחים

טלפון

בוא ליהנות מהאינטרנט המהיר בישראל:

הורדה ושיתוף קבצים במהירות מסחררת 	

קצב העלאה גבוה, המאפשר לך לשתף קבצים במהירות ובקלות 	

 ,N מגוון מוצרים ושירותים משלימים - נתב אלחוטי מתקדם בתקן 	

 חבילת אבטחה למחשב הביתי מבית Symantec - יצרנית
Norton Anti-Virus 2012



 חוברת 
מבצעים
מגזר מוסדי
אוקטובר 2013

תנאים למבצעים: 1( כרוך בדמי התקנה. 

הערות לערוצים ולחבילות: 2( הערוץ נכלל 
ביותר מחבילה אחת. 3( ערוץ ללא תשלום 

לבעלי ממיר HD. 4( ערוץ HD משודר בשיתוף 
פעולה ובאדיבות “רשות השידור, הערוץ 

. הערוץ ניתן לצפייה ללא תוספת  הראשון”
תשלום, עד להודעה חדשה. 5( הצבעות 

ושליחת הודעות באמצעות SMS. 6( הערוץ 
פתוח לצפייה לכלל המנויים וללא תשלום, עד 

לתאריך 17.6.2014. 7( הערוץ ניתן ללא תוספת 
תשלום למנויים על חבילת ספורט 1, 2. 8( ויוה 

עם תרגום לרוסית בערוץ 106. 9( ערוצים ללא 
תוספת תשלום עד להודעה חדשה. 10( ערוץ 
מוסף ללא תשלום באזור מת"ב/תבל לשעבר 

בלבד. 11( ערוץ מוסף ללא תשלום באזור ערוצי 
זהב לשעבר בלבד. 12( תוספת תשלום על 

תוכן נצרך.

הערות כלליות: כל המחירים כוללים מע“מ 
 כדין. המחירים מעודכנים ל-1.10.2013. ניתן 

לרכוש כל ערוץ, כערוץ בודד. החיוב עבור 
 רכישת תוכן מוסף הוא לפחות ל-30 יום. 

HOT תהיה רשאית לשנות את מחירי הערוצים, 
החבילות, המבצעים וחבילת הסטנדרט, וכן את 
הרכב החבילות, המסלולים, המוצרים וחבילת 

הסטנדרט, עפ“י שיקול דעתה ובכפוף להוראות 
הרישיון ולהוראות הדין. מחירון HOT המלא ניתן 

 לעיון באתר האינטרנט של HOT שכתובתו:
 hot.net.il 

הפנייה בגוף זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסת 
לשני המינים. כפוף לתקנוני המבצעים והמסלולים.

ערוצים בודדים

105NTV MIR₪16

562Penthouse HD₪31

₪67   HD1-ו  2,1 ספורט  ערוצי  חבילת 

₪51ספורט 532

₪51ספורט 541

5547 HD 1 ₪51ספורט

חבילת ערוצי ספורט 5               ₪52

575GOLD₪40

585LIVE₪40

236i 5 ₪12ספורט

555HD 5 ₪35ספורט

5585LIVE HD ₪41

₪61חבילת שידורי לילה
מחירמחיר ללילה      

    לחודש

62Barely Legal₪29₪41

63TOUCH₪29₪41

64blue HUSTLER₪29₪41

 חבילות וערוצי 
פרימיום לבחירה

בתשלום נוסף

₪150חבילת ערוצי פרימיום

₪22ויוה+28

₪25ביוגרפיה32

34HOT BOLLYWOOD₪25

35HOT BOMBAY₪25

₪25ערוץ האוכל38

₪25ערוץ הבריאות39

₪25ערוץ הטיולים40

₪25אגו41

₪25אגו טוטאל42

45NAT GEO WILD₪25
65

240GAMES ₪20אגו

 עולם המשחקים74
6₪20 ערוצים בחבילה אחת

קליק

דאבל קליק

גוגו

גוגו קלאב

ערוץ ההיגיון

המשחקים החמים

₪25בייבי75

₪22הופ! ילדות ישראלית78

₪25ג´וניור86

₪10רדיו אישי87

108DOM KINO₪15

TELECLUB₪17 בידור רוסי116

117CAROUSEL₪15

GTV₪30 בשפה הגרוזינית123

+INTER בשפה 126
₪9.9האוקראינית

132ROTANA CINEMA₪12

₪12אלג‘זירה137

IETV₪20 אתיופי-ישראלי140

147FRANCE 2₪20

148FRANCE 3₪20

149FRANCE 5₪20

154 TELEFE int
₪25ארגנטינאי

PRO TV₪16 בידור רומני163

מזג אוויר - תחזית יומית 236
₪15ושבועית בארץ ובעולם

 הורוסקופ237
₪20תחזית התאמת מזלות

244NICK SCHOOL₪20

537BOLLYWOOD HD₪15

647FRANCE 2 HD₪20

חבילת סרטים

13HOT GOLD

14HOT ACTION

15HOT FUN

16HOT DRAMA

17HOT PRIME

19MGM

513HOT GOLD HD

514HOT ACTION HD

515HOT FUN HD

519MGM HD

ניתן לרכוש במסגרת חבילה בלבד.

חבילת העשרה ופנאי

בית+36

החיים הטובים 372

ערוץ ההיסטוריה43

442 DISCOVERY

472 DISCOVERY SCIENCE

482 CBS REALITY

חבילות תוכן
 ניתן לרכוש כל חבילה בנפרד 

בעלות של ₪46 לחבילה

חבילת שפות

HOT ZONE )רוסית( 52

482 CBS REALITY

ערוץ ההיסטוריה107

109CBS DRAMA

CTC בידור רוסי114

133ROTANA MUSIC

TVR ערוץ ממלכתי רומני164

חבילת ספורט וחדשות

ספורט 56+5

61 8 FOX SPORTS

67EXTREME SPORT

128CNBC

129BLOOMBERG

550ONE HD

551EUROSPORT HD

561FOX SPORTS HD

חבילת בידור ומוסיקה

52 HOT ZONE

6HOT Comedy Central

HOT בידור ישראלי7

31E!

החיים הטובים 372

442 DISCOVERY

482 CBS REALITY

עשרות ערוצי מוסיקה 87
במגוון סגנונות

91VH-1 CLASSIC

92MTV HITS

93MTV ROCKS

94MTV DANCE

5053 HOT ZONE HD

526MTV LIVE HD

5444 DISCOVERY HD

595MEZZO LIVE HD

596FTV HD

חבילת ילדים

HOT לולי76

79JIM JAM

לוגי81

דיסני82

ניקלודיאון84

₪50 חבילה רוסית

111VREMYA₪20

113COMEDY TV₪20

118JIM JAM₪20

119TELECAFE₪20

120TRAVEL GUIDE₪20

121FINE LIVING₪20

122OUTDOOR HD₪20

124TOP SECRET₪20

125RU TV₪20

1271+1₪20

 החבילה ניתנת ללא תשלום, 
בהצטרפות למסלולים שבמבצע.

 הבורר - עונה חדשה
HOT VOD-וחינם ב HOT3-ב

 מזל סרטן
HOT VOD-וב HOT3-ב

 חסמבה
HOT VOD-וחינם ב HOT3-ב

 השמיניה
 רק לילדי HOT בערוץ הילדים

HOT VOD Young-וחינם ב

 ברודצ‘רץ‘
HOT VOD-חינם ב
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 מחוברים+
HOT VOD-וחינם ב HOT3-ב
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