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  ייצוגית תובענהלאישור בקשה 
  
  

לבקשה זו והמהווה חלק בלתי נפרד  המצורפת תובענההבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את 

, ייצוגיות תובענותבהתאם להוראות חוק , ייצוגית תובענהכ, ")הייצוגית תובענהה: "להלן( הימנה

, ")התקנות: "להלן( 2010 –ע "תש, ולתקנות תובענות ייצוגיות, ")החוק: "להלן( 2006 –ו "תשס

  .ולהורות כמפורט להלן בבקשה זו

  

  :)ל פרט בתוכן העניינים תעבור לפרט בגוף המסמךלחיצה ע( יניםיתוכן ענ

I  רקע כללי  

II   2)(א(2תקנה (העובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש((  

III   2)(א(2תקנה (הוראות הדין המקימות את עילת התביעה האישית((  

IV   1)(א(2תקנה (נה האישית להתברר כתביעה ייצוגית תובעההתאמת((  

V   6)(א(2תקנה (הגדרת הקבוצה((  

VI   5)(א(2תקנה (העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה((  

VII  5)(א(2תקנה (תביעה לקבוצה הוראות הדין המקימות את עילת ה((  

VIII   הנימוקים שעל פיהם באה עילת התביעה של הקבוצה בגדרו של הפרט בתוספת השנייה

  ))5)(א(2תקנה (

IX   6)(א(2תקנה (המספר המשוער של חברי הקבוצה((  

X  7)(א(2תקנה (ברי הקבוצה השווי המשוער של תביעות ח((  

XI   ינם של חברי הקבוצה בדרך יענו את וינהל וייצגכ "המבקש ובקיים יסוד סביר להניח כי

  ))8)(א(2תקנה (ת ובתום לב הולמ

XII   9)(א(2תקנה (שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה((  

XIII  9)(א(2תקנה ( הקבוצה לטובתיוכרעו השאלות המשותפות אפשרות סבירה ש קיימת((  
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XIV  10)(א(2( יןיתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ((  

XV  11)(א(2תקנה (גמול המוצע למבקשכ המבקש וה"שכר הטרחה המוצע של ב((  

XVI  הסעדים המבוקשים  

  

I .רקע כללי  

המודיעה כי הלקוח ניצל עד מסרון י שליחת הודעת "עהטעיית צרכן הוא זו  תובענהעניינה של  .1

והכל כמפורט  טרם נוצלה כל החבילהבפועל למרות שזאת , אותה רכשגלישה החבילת תום את 

  .זובקשה ב להלן

של ")  מכשיר סלולרי: "להלן(המשתמש במכשיר טלפון נייד , הינו אזרח ישראל המבקש .2

 ").המכשיר: "להלן( 054-784-4765שמספרו הינו  המשיבה

, הרשומה בישראל והיא מספקת לציבור במדינת ישראל, מוגבלת, הינה חברה ציבורית המשיבה .3

 .")המשיבה או פרטנר: "להלן( ריתאסלול – שירותי תקשורת ניידת ,בין היתר

מספקת לקהל משתמשיה נכללים גם שירותי גלישה  המשיבהבמסגרת השירותים אשר  .4

 .מאפשרים למשתמש במכשיר הסלולרי להתחבר לאינטרנטבאינטרנט ה

כפי , 2009ביולי  ב"מ 30החלה לספק למשתמשיה חבילת גלישה בסיסית בגודל של  המשיבה .5

, 2009תחתית דף המידע שצורף לחשבוניות הלקוחות במאי שניתן לראות בהודעה מטעמה ב

 .וז לבקשה 1כנספח המצורף 

מחירה של חבילת  2010ומאפריל , 2009יולי ב₪  24.10 זה עמד על בנפח של חבילת גלישה מחירה .6

 .מ"מחירים אלו כוללים מע .₪ 26.78הינה  זההגלישה בנפח 

' אג 2הוא משלם  ב"מ 30על  עולההפח צורך גלישה אינטרנטית בנ המשיבהכאשר משתמש של  .7

כפי שמפורט במספר דפים , שנרכשה מעבר לגודל החבילה הבסיסית אשר נצרכים ב"ק 10לכל 

החוזה (לבקשה זו  2כנספח המצורף  01.04.10מיום  המשיבהרלוונטיים מהחוזה הסטנדרטי של 

 ).רפוזו ולמען הנוחות לא צו בקשהל יםרלוונטי םעמודים שרובם אינ 30מכיל 

הינו  י הצרכן"נפח של חבילת הגלישה הנרכשת על מעברראוי לציין כי שימוש בקילובייט גלישה  .8

: ת הגלישה הבסיסיתחבילבמסגרת אשר נרכש מראש קילובייט גלישה  מעלותיקר הרבה יותר 

₪  X 3  *1024  =61.44 0.02נוספים מעבר לחבילה הבסיסית עולים  ב"מ 30שעלות , ניתן לחשב

 2.29גלישה מחוץ לחבילה הבסיסית הינה פי , היינו. עבור החבילה הבסיסית₪  26.78 לעומת

באשר לשיעור הניצול חשיבות  הנגזרת מתחשיב פשוט זה מעלה כי קיימת המשמעות. יקרה יותר

הבסיסי הגלישה נפח בשימוש מעבר למחריגה של חבילת הגלישה הבסיסית וכי מוטב להימנע 

  .החברה הנרכש במסגרת ההסכם עם

כרוכה בתשלום  ב"י ההסכם המצ"ת הגלישה הבסיסית אשר נרכשה עפמחבילמאחר שחריגה  .9

מודיע להם כי סיימו אשר רכשו חבילת גלישה הלשלוח מסרון  ללקוחותיה  המשיבהנוהגת , גבוה

האם התופעה עדיין קיימת או שמשהו  .ובכך מזהיר אותם מפני חריגה ממנה, את מכסת הגלישה

 ?השתנה מאז
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אשר מסתמכים  הודעה זו אינה נכונה והיא מטעה את הלקוחות, כפי שיפורט להלן, דע עקא .10

, זאת .על מנת לא לחרוג ממכסת נפח הגלישה אותה רכשומפסיקים לגלוש  הםועליה בתום לב 

החורגת לכאורה  ריתאויותר בגין הגלישה הסלול 2מחיוב גבוה פי כדי להימנע  ,כאמור לעיל

 .שה בסיסית שרכשומאותה חבילת גלי

  

II .2)(א(2תקנה ( העובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש((   

עלות לפי  ב"מ 30 -בועל כן הינו זכאי להשתמש , מנוי על חבילת הגלישה הבסיסית המבקש .11

 ורףמצ המבקששל  2009עותק חשבונית חודש אוגוסט  .כאמור לעיל, חבילת הגלישה הבסיסית

  .שה זולבק 3כנספח 

המודיע לו שהוא ניצל את , המשיבהמ") המסרון: "להלן(מסרון  המבקשקיבל  22.08.09ביום  .12

 : יתהילשון המסרון ה. מלוא חבילת הגלישה עליה  הוא מנוי

 ".הגלישה מעתה בתשלום נוסף. נפח הגלישה באינטרנט בחבילה שברשותך נוצל"

למחשב בקובץ מסוג  המבקשרי של הסלול טלפוןמההורד , עותק המסרון אשר נשלח לתובע .13

VMQ ,בקשה זול 4כנספח ומצורף , באמצעות תוכנה ייעודית לכך, הומר לקובץ וורד. 

על מנת שלא יחויב בתעריף היקר , לגלוש המבקשמיד עם קבלת ההודעה הפסיק , מטבע הדברים .14

 .של גלישה מעבר לחבילה הבסיסית

אינו נשלח כאשר המנוי , תהמבקשעל ידי הנשלח , הסתבר לו שהמסרון המבקשלהפתעת , אולם .15

מהחבילה  92%- אלא כאשר הוא מגיע לניצול של כ, מסיים את חבילת הגלישה לה הוא מנוי

 !בלבד

האם אף  ,")אחיו: "להלן( לאפתעמיחי  ,אחיואת המבקש  שאל 2009לקראת סוף חודש אוגוסט  .16

השיב  המבקשלאחר ש. נויהוא מ עליהשהוא ניצל את כל החבילה נרשם הוא קיבל מסרון שבו 

והסתבר לו שנשארו לו מספר , שלו-אמר לו אחיו שהוא בדק בחשבונו, בחיוב לשאלתו של אחיו

, בניגוד לאמור במסרון, לגלישה ב"מעדיין נשארו מספר , מבקשל, לגלישה וכנראה שגם לו ב"מ

 .וכדאי שהוא יבדוק זאת

ואכן ראה שניצל  המשיבהט של המופתע בדק מייד את מצב חשבונו באתר האינטרנ המבקש .17

. שטרם נוצלו מחבילת הגלישה שלו ב"מ 3-ולכן נשארו לו עוד קרוב ל ב"מ 27-קצת יותר מ

נספח ( 31/8/2009ועד  1/8/2009-המתייחס לתקופה שבין ה המשיבהבחשבונית ששלחה , ואמנם

תה חשבונית באו .ב"מ 27.14הינו רק  המבקשניתן לראות שניצול חבילת הגלישה של ) לעיל 3

 .ב"מ 30-פחות מ, היינו, ב"מ 27.59הינה בת  אחיוניתן גם לראות שניצול חבילת הגלישה של 

אף התקשר למשיבה ושוחח עם נציג שרות לקוחות אשר אישר בשיחתו את עובדת משלוח  אחיו .18

חבילת מנצל את רוב לאחר שהגולש , לכל המנויים המסרון על ידי המערכת באופן אוטומטי

 מחבילת הגלישה שלו ב"מ 2-ותרו כנ אחיולבאותה שיחה אף אישר הנציג כי . שלו הגלישה

לבקשה  א5כנספח מצורף  תמלול השיחה. מנפח חבילת הגלישה שלו %93-כ כלומר הוא ניצל רק

 .זו
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כתוצאה מהמסרון , 2009בחודש אוגוסט  מבקשהיחסי של כמות הגלישה אותה לא ניצל ה השווי .19

 .₪ 2.55=   26.78) * 30 - 27.14/ ( 30הינו , ששלחה המשיבה

מפיצויי הקיום להם אולם לצורכי תביעה זו מתעלם התובע , גדול יותר מבקשנזקו של ה, למעשה .20

 .הוא זכאי

לפני שסיים את חבילת קיבלו את המסרון ושוב פעם נוספת קיבל המבקש  2011בחודש ינואר  .21

 .הגלישה במלואה

ה ושוחח עם נציג שרות לקוחות אשר אישר בשיחתו התקשר המבקש למשיב 16.03.2011ביום  .22

 90%-לאחר שהגולש עובר כ, את עובדת משלוח המסרון על ידי המערכת באופן אוטומטי

מחבילת הגלישה  96%המבקש ניצל רק אישר הנציג כי אף באותה שיחה . מחבילת הגלישה שלו

בקש קיבל את המסרון ולא הכחיש את העובדה שהמ 2011שלו בתקופת החיוב של חודש ינואר 

 .לבקשה זו ב5כנספח מצורף , תוך השמטת פרטים חסויים, תמלול השיחה. בחודש זה

גברת , מבקשהינה אמו של האשר חתמה על ההסכם עם המשיבה יש לציין שאמנם הלקוחה  .23

ת מהמשיבה בגין השימוש בשירותי המשיבה והחשבוניאת מקבלת  והיא זו אשר ,מיכל פתל

הינו משתמש בשירותי המשיבה ברשות אמו ומספר אולם המבקש , לם אותןוהינה אחראית לש

חודש חשבונית כפי שניתן לראות ב, הטלפון הנייד שלו וכן שמו המלא מופיעים בחשבוניות

 .)לעיל 3נספח ( 2009אוגוסט 

יבה לבין אמו של המבקש מכיר בקיומם של משתמשים נוספים ההסכם אשר נחתם בין המש .24

, להסכם 1סעיף , כך למשל. בשירותי המשיבה ובחובתה של המשיבה כלפיהם ובזכותם להשתמש

 :)ההדגשות אינן במקור( קובע השמסביר מהו הסכם בין המשיבה ללקוח

או (לשימושך  SIMשעל פיו מושאל לך , זהו הסכם בינך לבין פרטנר לקבלת שירותיו"

, לעשות זאת או מאפשר למשתמש, כאשר אתה משתמש בשירותינו. )לשימוש משתמש

אתה מקבל על עצמך את  תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת השירותים שהזמנת או 

 )."שהמשתמש הזמין או צרךאו (שצרכת 

להודיע למשיבה את פרטי , היינו אמו של המבקש, להסכם נקבעה חובתה של הלקוחה 4.6בסעיף  .25

אשר היא מתירה להם להשתמש בשירותי המשיבה על בסיס לא ה כמו כן . מזדמןמשתמשים 

וכן , זכותה של המשיבה לסרב למשתמש זה, מאידך. נקבע ששימוש זה כרוך בהסכמת המשיבה

ולמסור אותם לכל , זכותה לכלול את פרטי המשתמש במדריך הטלפון שלה או של צד שלישי

 ).להסכם 6.2סעיף (פונה 

 ".אחריותךשמשתמש במכשיר שלך ברשותך או ב מי"-כלהסכם אף מגדיר משתמש  10סעיף  .26

מכאן עולה כי המשיבה מכירה בזכותם של משתמשים להשתמש בשירותיה ובחובתה החוזית  .27

. היא מכירה בזכותם של משתמשים להזמין שירותים ממנה ולצרוך אותם, לא זו אף זו. כלפיהם

וצריכת השירותים על , המשתמש יכול להזמין שירותים אשר שונים מאלו של הלקוחה, כלומר

מובן שהשירותים . צורכת הלקוחה/היא בלתי תלויה בשירותים שהזמינה ידי המשתמש

לצרוך הם באחריות הלקוחה ומוגבלים במסגרת ההסכם שבין  שהמשתמש יכול להזמין ו

 .הלקוחה והמשיבה
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אשר מעניק למבקש " חוזה לטובת אדם שלישי"ההסכם בין אמו של המבקש לבין המשיבה הינו  .28

חלק (חוק החוזים ל 34כקבוע בסעיף , שיבה כלפיו על פי החוזהזכות לדרוש את קיום חיובי המ

 "):חוק החוזים: "להלן( 1973-ג"תשל, )כללי

מקנה למוטב את ) המוטב -להלן (חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה "

  ."אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו, הזכות לדרוש את קיום החיוב

על פי החשבונית החודשית , משלם לאמו את חשבונו האישיף נוסיף שהמבקש כהערת אגב א .29

 .ששולחת המשיבה לאמו

  

III . 2)(א(2תקנה (הוראות הדין המקימות את עילת התביעה האישית((  

  הטעיית צרכן .א

  "):החוק: "להלן( 1981 –א "תשמ, לחוק הגנת הצרכן 1מוגדרים בסעיף " נכס"ו" צרכן", "עוסק" .30

  ;כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק - " עוסק"

, מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי -" צרכן"

  ;ביתי או משפחתי

, 1968-ח"תשכ, ניירות ערך כמשמעותם בחוק ניירות ערך, זכויות, מקרקעין, טובין -" נכס"

  ;ואיגרות חוב ממשלתיות

 יעל פי הגדרת החוק כיון שהיא נותנת שירות" עוסק"הינה  המשיבהברור ש, במקרה שלפנינו .31

  . תקשורת סלולארית למשתמשיה

על פי הגדרת החוק מכיוון שהוא קיבל את השירות " צרכן"הינו  המבקשכמו כן אין ספק ש .32

יש לשים לב שהגדרת צרכן בחוק אינה דורשת קשר חוזי ישיר בין הצרכן לבין  .לשימושו האישי

למעשה אם מטרת קבלת השירות הינה על פי . כל עוד הצרכן מקבל שירות מהעוסק, עוסקה

להגנה על  מקבל שירותזכאי כל " ביתי או משפחתי, לשימוש שעיקרו אישי"היינו , דרישות החוק

 .ידי החוק והינו חלק מהגדרת צרכן

 :כדלקמן, לחוק קובע אסור הטעיית צרכן 2סעיף  .33

אחרת לרבות בכתב או בעל פה או בכל דרך , במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר   )א(
 –להלן (העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה  – לאחר מועד ההתקשרות בעסקה

  :סקהעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב ;)הטעיה

  ;הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב  )1(

...  

  ;..., תן לעשות בנכס או בשירותהשימוש שני  )4(

' ההטעיה איסור' הפרת בגין עוסק נגד תביעה עילת לצרכן שתקום מנת עלש, ההלכה היא .34

 ]פורסם בנבו[ מ"חברת בזק בינלאומי בע' שטנדל נ 458/06א "עראה ( מרכיביםשלשה  נדרשים

 :)6.5.09יום מ

 ;"ההטעיה איסור"שב החובה את הפר שהעוסק להראות הצרכן על .א

 ;החובה מהפרת נפגע הוא יכ .ב
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לבין , חוק הגנת הצרכןל) א(2הקבוע בסעיף  האיסור הפרת בין סיבתי קשר קיים וכי .ג

 .הפגיעה

כי מידע אודות היקף ניצול חבילת הגלישה הינו , שלא יכולה להיות מחלוקת של ממש, נדמה .35

תי ביותר אשר יכולה הייתה המשיבה להעביר למבקש בנוגע . ותימידע מה  זהו המידע המהו

 .לשימוש שלו בחבילת הגלישה

, מידע מטעה ביחס לניצול חבילת הגלישה בקשהמשיבה מסרה למעולה מהאמור לעיל כי  .36

סיים את חבילת הגלישה לה היה  22.08.2009המבקש הוטעה על ידי המשיבה לחשוב שביום ו

 .רות שטרם ניצל את כל חבילת הגלישה שעמדה לרשותומנוי למ

משום כיון ש, )לפחות( ₪ 2.55זו ונגרם לו נזק ממוני בסך של  טעייהכתוצאה מהנפגע המבקש  .37

 .נמנע מלממש את כל נפח חבילת הגלישההמידע המטעה 

את  משיבהכי שלושת הרכיבים הנדרשים דלעיל מתקיימים ועל כן הפרה ה, מבקשהלפיכך יטען  .38

 .לחוק 2הקבוע בסעיף ' איסור ההטעיה'

  רשלנות. ב

קובעים את המסגרת הנורמטיבית של עוולת  ]נוסח חדש[פקודת הנזיקין ל 36-ו 35סעיפים  .39

 :הרשלנות

או לא עשה מעשה , עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות. 35"

או , יד פלוני לא השתמש במיומנותאו שבמשלח , שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או , לא נקט מידת זהירות

שלגביו יש , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר ;הרי זו התרשלות ―נוקט באותן נסיבות 

זק לזולתו והגורם ברשלנותו נ, הרי זו רשלנות, לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

 .עושה עוולה

כל אימת שאדם סביר , מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס 35החובה האמורה בסעיף . 36

צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע 

  ".ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף

יש להוכיח את קיומם של  עוולת הרשלנותב תביעה עילת שתקום מנת עלש, ההלכה היא, בנוסף .40

 129, 113) 1(ד לט"פ, אלי גורדון' עיריית ירושלים נ 243/83א "עראה ( ארבעה יסודות במצטבר

 :)"עניין גורדון: "להלן, 11.02.1985יום מ

כי נתקיימו במזיק , חייב להראות, המבקש לבסס זכותו על אחריות המזיק בגין רשלנות"

כן . התרשלות ונזק, חובת זהירות: יסודות אלה הם שלושה. הרשלנותיסודותיה של עוולת 

 ."בין ההתרשלות לבין הנזק" משפטי"ו" עובדתי"יש להצביע על קשר סיבתי 

חובת זהירות מושגית : נקבע בעניין גורדון כי היא מתחלקת לשתיים לעניין חובת הזהירות .41

  .וחובת זהירות קונקרטית

מנחם מאוטנר ' ומד פרופכדברי המל, ם עולה חובת זהירותבין צדדיחוזה  מעצם קיומו של .42

 :לספרם של פרידמן וכהן 27.7בסעיף 
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אולם קיומו של חוזה בין . החוזה יצר את חובת הזהירות החוזית –מבחינת דיני חוזים "

 ."התובע לנתבע יגרור את המסקנה שקיימת חובת זהירות לצורך דיני נזיקין

מיום  )פורסם בנבו(מ "בנק לאומי לישראל בע' ארד נורד נ'ריצ 1384/02) א"ת(תא (וכן ראה 

12.08.2007.  

הרי בענייננו קמה חובת זהירות , גם אם חובת הזהירות כתוצאה מהחוזה היא מושגית בלבד .43

שומה על המידע אשר נשלח במסרון  .קונקרטית בגין פעולת משלוח המסרון על ידי המשיבה

עצם שליחת המסרון מהמשיבה למבקש הקימה חובת זהירות , לפיכך, תי מטעהלהיות מידע בל

 .מושגית וקונקרטית בפני עצמה

מנסיבות המקרה עולה כי המשיבה לא פעלה כחברת תקשורת סבירה עת שלחה מסרון מטעה  .44

 .ולפיכך המשיבה התרשלה במעשה זה

תקיימים כל היסודות נגרם למבקש נזק כתוצאה ממשלוח המסרון ולפיכך מ, לעיל מתוארכ .45

 . הנדרשים לצורך הטלת אחריות בגין עוולת הרשלנות

  

IV . 1)(א(2תקנה ( להתברר כתביעה ייצוגיתהאישית  התובענההתאמת((   

בתביעה כמפורט בתוספת ", לחוק קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר) א(3סעיף  .46

 ".יהיהשנ

 :פת השנייה לחוק הקובעלתוס 1תובענה זו נכנסת בגדרו של סעיף  .47

בין אם , בקשר לענין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק .1"
  ".התקשרו בעסקה ובין אם לאו

  
 :1981 –א "תשמ לחוק הגנת הצרכן 1מוגדר בסעיף " עוסק"כאשר 

  "כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק - " עוסק""

והתובענה היא , כמוגדר לעיל והוא הינו לקוח שלה" עוסק"כי המשיבה הינה המבקש יטען  .48

 .לחוק) א(3זו עומדת בתנאי הסף של סעיף  ועל כן תובענה, בקשר לעניין שביניהם

 ):1)(א(4הינו סעיף  תנאי סף נוסף אשר קובע החוק .49

מהותיות  המעוררת שאלות, )א(3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף  )1( "
בשם אותה  –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

  "קבוצה
  

ועילה זו מעוררת , המבקש יטען כי כמתואר לעיל קיימת לו עילת תביעה אישית כנגד המשיבה .50

מכיון  .שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה המוגדרת להלן וכמפורט להלן

ברור שישנן שאלות , וטומטיאמשותפות למבקש ולאחיו והמסרון נשלח באופן  שהעובדות

  .משותפות

מסיר כל , לעיל 5נספח שב ותהשיח יכפי שמופיע בתמליל, אישור של נציג המשיבה, בכל מקרה

 . ולא בטעות מקרית, כי מדובר בעניין שיטתי אצל המשיבה, ספק שהוא

, כיון שלכאורה נגרם לו נזק, לחוק) 1)(ב(4אי סעיף המבקש יוסיף ויטען כי הוא אף עומד בתנ .51

 .כמפורט לעיל
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V . 6)(א(2תקנה (הגדרת הקבוצה((  

המבקש יטען כי קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילות תביעה  .52

 ת הגלישהחבילכל אשר קבלו מסרון המודיע להם על ניצול לקוחות פרטנר כל זו כוללת את 

מבלי  לאחר קבלת המסרוןואשר חדלו לגלוש , חבילה עד תוםהבטרם נוצלה , שרכשו נטבאינטר

 ").הקבוצה" :להלן( עד תום החודש לנצל את כל החבילה שרכשו

  

VI . 5)(א(2תקנה (העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה((  

 :צההמבקש יטען כי העובדות המפורטות להלן מקימות את עילות התביעה של הקבו .53

 .חברי הקבוצה רכשו חבילת גלישה באינטרנט .א

ובהם הודעה לפיה נפח , באופן אוטומטי, לחברי הקבוצה מסרונים המשיבה שלחה .ב

 .לישה נוספת היא בתשלום נוסףגוכל , הגלישה באינטרנט בחבילה נוצל

 .חדלו חברי הקבוצה מלהמשיך לגלוש, כתוצאה מכך .ג

י וכי חברי הקבוצה טרם ניצלו את כל נפח הסתבר כי המשיבה שולחת מסרון שגו, בפועל .ד

  .חבילת הגלישה

  

VII .5)(א(2תקנה ( הוראות הדין המקימות את עילת התביעה לקבוצה((  

 IIIבחלק המבקש יטען שהוראות הדין המקימות את עילות התביעה האישית שלו והמפורטות  .54

 .את עילות התביעה לקבוצההינן זהות להוראות הדין המקימות , לעיל

  

VIII . הנימוקים שעל פיהם באה עילת התביעה של הקבוצה בגדרו של הפרט

  ))5)(א(2תקנה ( בתוספת השנייה

כיון  לתוספת השנייה לחוק 1תובענה זו נכנסת בגדרו של סעיף   ,IVבחלק , כנטען לעיל .55

   .היא בקשר לעניין שביניהם תובענההו ות שלהשהמשיבה הינה עוסק וחברי הקבוצה הינם לקוח

  

IX .6)(א(2תקנה (הקבוצה  המספר המשוער של חברי((  

מספר  ,אשר הוגש לרשות לניירות ערך, של המשיבה 2010ח הרבעון הרביעי של שנת "דועל פי  .56

דור  טלפוניםמליון בעלי  1.55מתוכם  מליון 3.16-הינו כשל המשיבה לקוחותיה הסלולאריים 

 .לבקשה זו 6כנספח ל מצורף "ח ובו הנתונים הנ"הדף הראשון מהדו. שישלי

יכך ייתכן שמספר המשתמשים ולפ, לכל לקוח ייתכן שיהיו מספר משתמשים, כפי שראינו לעיל .57

התכוון למספר  ח"הנתון בדולמען הזהירות יניח המבקש כי . של המשיבה הינו גבוה הרבה יותר

 . המשתמשים ולא למספר הלקוחות

משער , ניתן היה לגלוש באינטרנט 3כיון שגם באמצעות טלפונים ניידים מדור שלפני דור מ .58

 .מיליון 2מעל המבקש שמספר המשתמשים בעלי אפשרות לגלוש באינטרנט הינו 
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משער המבקש כי , מכיון שבעבר חייבה המשיבה את לקוחותיה לקבל חבילת גלישה, כמו כן .59

 .מיליון 1.5-ל המשיבה הינו כבעלי חבילת גלישה אצהמשתמשים מספר 

מכיון שסביר שהיו משתמשים אשר לא קיבלו את המסרון כיון שלא הגיעו לרף ניצול החבילה  .60

המבקש הרי ש, וכן היו משתמשים שלא פעלו לפי המסרון והמשיכו לגלוש, שבו נשלח מסרון

, ופעלו לפיו ,שתמשים קיבלו מסרון המודיע על ניצול החבילה לפני מועדההממ 20%רק כמניח ש

 .משתמשים 300,000-היינו הקבוצה מונה כ

אולם הבסיס לנתון זה נמצא  את גודל הקבוצה מדויקב קבועאין ביכולתו של המבקש ל, כאמור .61

המשיבה יודעת לכמה ממשתמשיה נשלח המסרון וכן מי מביניהם הפסיק לגלוש . בידי המשיבה

 .ולא ניצל את חבילת הגלישה עד תום

  

X .7)(א(2תקנה (הקבוצה  חבריתביעות וער של השווי המש((  

אף המבקש . ₪ 2.55כאמור לעיל הנזק החודשי בגין הפסקת הגלישה לפני ניצול כל החבילה הינו  .62

ישנם חברי קבוצה שעד היום , שבניגוד אליו, יודע משיחות עם משתמשים אחרים של המשיבה

 .אינם יודעים שהמסרון מכיל מידע שגוי

עדיין עברו , נתון שהינו בידי המשיבה בלבד, 2009יחת המסרון החלה רק ביולי גם אם נניח כי של .63

  .חודשים שבהם שלחה המשיבה את המסרון 20-למעלה מ

לחלק מחברי הקבוצה נודע שהמסרון מכיל מידע שגוי קודם , המבקש משער שבממוצע .64 כיון ש

 .חודשים 6כל אחד מחברי הקבוצה סבל נזק במשך , לכן

 =  300,000*  6*  2.55מבקש שהשווי המשוער של תביעות חברי הקבוצה הינו לפיכך מעריך ה .65

 .לא כולל רבית והצמדה, ₪ 4,590,000

, ב"מ 100למשל , יש לציין כי חברי הקבוצה כוללים גולשים בעלי חבילות נפח גלישה גדול יותר .66

 .קבוצהמידע זה שנמצא ידי המשיבה יכול ויגדיל את נזקה של ה. אשר נזקם גבוה יותר

  

IX . ינם של חברי יענו את וינהל וייצגהמבקש ובא כוחו קיים יסוד סביר להניח כי

 ))8)(א(2תקנה ( ת ובתום לבבדרך הולמ הקבוצה

ונפגע  קיבל את המסרון ששלחה המשיבה, השתמש בשירותי הגלישה שמספקת המשיבההמבקש  .67

ן הינו מייצג ראוי של כלל חברי ועל כ, באותו אופן שבו נפגעו כלל חברי הקבוצה המשיבה ממעשי

 .הקבוצה

ום לב ומתוך אמונה בה ובהצלחתה לטובת כלל חברי הקבוצה .68  .המבקש מגיש את תביעתו בת

שהגיש בשמם  תובענההאו /ביחס לחברי הקבוצה והמבקש יטען כי אין לו כל ניגוד עניינים  .69

על מנת לתקן את , ינותתוך הקפדה על יושר והגעל ידו ושעניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל 

 .העוול שנעשה לחברי הקבוצה
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 יבעל םוכן הינ, כל ניגוד עניינים בנוגע לתובענה זו ובנוגע למשיבה יחסרהם כוח המבקש אף  יבא .70

את חברי הקבוצה  וייצג םועל כן קיים יסוד סביר שה, כולל ייצוגיות, ניסיון בהגשת תביעות

 .בדרך הולמת ובתום לב

  

IIX .תקנה ( ות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצהשאלות מהותי

 ))9)(א(2

 :בין היתר, המשותפות לחברי הקבוצה הינן העובדמהותיות של שאלות  .71

 ;באינטרנטחבילות גלישה לחברי הקבוצה המשיבה סיפקה האם  .א

חבילת כל ל וניצ עלחברי הקבוצה מסרון המודיע כל אחד משלחה המשיבה להאם  .ב

 ;ותו רגע הגלישה היא בתשלום נוסףועל כך שמא הגלישה

 ;בחבילהטרם נוצל כל נפח הגלישה בהמסרון נשלח האם  .ג

 את הגלישה באינטרנט, קבוצהכל אחד מחברי ה, הפסיקשליחת המסרון בעקבות האם  .ד

 .בטרם סיים לנצל את מלוא חבילת הגלישה, באותו חודש

 :תרבין הי, שאלות מהותיות של משפט המשותפות לחברי הקבוצה הינן .72

 ;"עניין מהותי בעסקה"האם מידע אודות היקף ניצול חבילת הגלישה הינו  .א

 ;האם הטעתה המשיבה את חברי הקבוצה לחשוב שהם ניצלו את חבילת הגלישה עד תום .ב

שה בטרם ניצול כל חבילת הגלישה נגרם לחברי הקבוצה נזק .ג  ;האם בעקבות הפסקת הגלי

 ;נזק שגרמה להםהאם על המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בגין ה .ד

, לאפשר לחברי הקבוצה לגלוש, מושגית וקונקרטית, האם חלה על המשיבה חובת זהירות .ה

 ;ללא הפרעה, במסגרת חבילת הגלישה

 ;האם בשליחת המסרון בעל המידע השגוי הפרה המשיבה את חובת הזהירות .ו

סרון בעל המידע השגוי התרשלה המשיבה כלפי חברי הקבוצה .ז  ;האם בשליחת המ

, )5( ד מט"פ, זילברשץ' טצת נ 4556/94א "רע(ד טצת "יין כי כבוד הנשיא אהרון ברק בפסיש לצ .73

כבר קבע שאין צורך שכל השאלות יהיו משותפות לחברי הקבוצה ודי בכך שהשאלות  )1996( 774

  : העיקריות שבמחלוקת יהיו משותפות

די בכך . ותאין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפ..."

 ".שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

  

IIIX .תקנה ( הקבוצה לטובתיוכרעו השאלות המשותפות אפשרות סבירה ש קיימת

  ))9)(א(2

בשלב הנוכחי של , שעל בית המשפט להשתכנע נקבעה בפסיקה" יש אפשרות סבירה"הדרישה ש .74

 .והקבוצה המבקשטובת שהמחלוקות תוכרענה לשקיימת אפשרות סבירה , שההבק
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ראיות חלקן בוהנתמכות ב, לעיל העובדות המפורטותקיימת אפשרות סבירה שש יטען המבקש .75

י "באינטרנט עגלישה החבילת רכישת , הסכם ההתקשרות עם המשיבה ריק, לבקשה המצורפות

החשבונית המראה על ניצול חלקי  ,של המסרון אותו שלחה המשיבה המדויקהעתקו , המבקש

יוכחו ויוכרעו לטובת , תרחשוהעל האירועים ש המבקששל  ותצהירו, ילת הגלישהשל חב

 .הקבוצה

מפורטים והמלווים באסמכתאות הינם טובים ועל כן קיימת  .76 המבקש יוסיף ויטען כי טיעוניו ה

 ומחלוקות תוכרענה לטובתשאלות המשותפות והשה, ואפילו למעלה מזה, אפשרות סבירה

 .הקבוצהולטובת 

 

VIX .יןיייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ בענהתו 

 ))10)(א(2תקנה (

חסם בפני הגשת תביעה אישית על , הלכה למעשה, לכל אחד מחברי הקבוצה הינו הסעד הנדרש .77

כאשר כל , ויות הגבוהות שבניהול הליך משפטיעקב העל, ידי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה

 .במיוחד כספי נמוך פיצוישמבוקש הוא 

עומס כבד על  ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית על ידי כל אחד מחברי הקבוצה יהווה .78

 .ובזבוז משאבים אדיר, מערכת המשפט במדינת ישראל

זוהי אף הדרך היעילה מנקודת ראות המשיבה אשר תצטרך לענות על טענות חברי הקבוצה פעם  .79

  .של ניהול מספר רב של תביעותאחת ויחידה ותחסוך כך עלויות 

 :הדין והרתעה מפני הפרתו אכיפת .80

 משיבהה. דיןהייצוגית הינו אכיפת ה תובענההאחת התכליות העיקריות של מכשיר  .א

ומן הראוי  ,בשליחת מסרון מטעהלקוחותיה בציבור יחס מזלזל חוסר תום לב ו תההרא

 ;ם לקוחותיהע בהגינות ובתום לבלנהוג לגרום למשיבה להפנים את חובתה 

הינו , נזק כלכלי משיבהייצוגית אשר בסופו של הליך יגרום ל תובענהאישור בקשה זו ל .ב

 משיבהשל ה על האינטרס הציבורי שנפגע ממעשיההדרך היעילה וההוגנת לשמור 

 ;ולהרתיע מפני הפרת הדין בעתיד

 .תביא על כן לאכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו תובענהה .ג

יעמוד על זכויותיו כדי ש" הציבוריידוע "זה יש לציין כי קיים פן של בניהול תובענה מסוג  .ד

 .הצרכניות גם אם שוויין מועט ומסתכם בשקלים בודדים

  

XV .11)(א(2תקנה ( והגמול המוצע למבקש כ המבקש"שכר הטרחה המוצע של ב(( 

בקש והן הן על ידי המ, כפי שניתן לראות לעיל הושקע מאמץ וזמן רב בהכנת הבקשה והתובענה .81

שמא לא תאושר הבקשה והם את הסיכון לקחו על עצמם כ המבקש "ב, כמו כן. על ידי באי כוחו

 .שכר טרחה כלללא יקבלו 
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, תניב שהיא הציבורית והתועלת תובענהה של הציבורית החשיבותלאור שיקולים אלו וכן לאור  .82

, רי הקבוצהמשווי הסעד אשר יינתן לחב 20%כ המבקש יהיה "מוצע ששכר הטרחה של ב

 .מ"בתוספת מע₪  300,000אבל שלא יפחת מסך של , מ"בתוספת מע

 בהגשת הכרוך הסיכון את ועצמ על נטלעצמו  מבקשהבגמול המוצע למבקש נלקח בחשבון ש .83

וכן לאור , תובענההשהמבקש יזם את הגשת , ותשלום הוצאות במקרה שתידחה תובענהה

 .תניב שהיא וריתהציב והתועלת תובענהה של הציבורית החשיבות

, משווי הסעד אשר יינתן לחברי הקבוצה 10%לאור שיקולים אלו מוצע שהגמול למבקש יהיה  .84

  .₪ 50,000אבל שלא יפחת מסך של 

  

IXV .הסעדים המבוקשים 

 :לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים .85

 ;ייצוגית תובענהכ תובענההלאשר את  .א

 ;כאמור לעיל, הייצוגית תובענהההקבוצה המיוצגת לצורכי להגדיר את  .ב

הטעיית חברי הקבוצה בנוגע למידת ניצול חבילת הגלישה הינן  תובענההת ולקבוע כי עיל .ג

 ;רשלנותו רכשו האות

 :קבוע כי הסעדים המבוקשים בתובענה הייצוגית הינםל .ד

i.  כחוק נזקו לרבות הפרשי הצמדה וריביתבלפצות את כל אחד מחברי הקבוצה .

ללקוחות המשיבה בגין הנזק , על פי שיקול דעתו, לקבוע מנגנון פיצוי, לחילופין

 ;שגרמה להם המשיבה

ii.  צו עשה ולפיו תתקן המשיבה את נוסח המסרון כך שיכלול מידע מדויק על לתת

 .ניצול נפח הגלישה עד למועד משלוח המסרון

לקבוע את נוסח , בלליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתק .ה

 ;הפרסום ולחייב את המשיבה בהוצאות הפרסום

 ;מ"ד ומע"כולל שכר טרחת עו, לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו .ו

 ;וכמפורט לעיל לחוק 22בהתאם לאמור בסעיף , להורות על תשלום גמול הולם למבקש .ז

מפורט וכ לחוק 23בהתאם לאמור בסעיף , מ"כ המבקש הח"לקבוע את שכר הטרחה של ב .ח

 ;לעיל

למבקש ולקבוצה כל סעד נכון וצודק נוסף בנסיבות העניין .ט לפי שקול דעתו של בית , ליתן 

 ;המשפט הנכבד

 .לפי שקול דעתו של בית המשפט הנכבד, בדבר הדיון בתובענה ליתן הוראות נוספות .י

, כנייםתיקונים צר 16הודיע משרד התקשורת על כוונה לבצע  12.12.2010ראוי אף לציין כי ביום  .86

התראה ראשונה  –התראות על ניצול חבילת גלישה  2אשר אחד מהם יחייב את המשיבה לשלוח 

כוונה . 95%-מנפח חבילת הגלישה והתראה שנייה כאשר הניצול יגיע ל 75%-כאשר הניצול יגיע ל

  .זו טרם הוצאה אל הפועל ביום הגשת הבקשה
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המשיבה  2011שהחל מאמצע מרץ , ב5 כמתומלל בנספח, נציגי המשיבה הודיעו למבקש, בנוסף

אם אכן יתברר שהמשיבה שינתה . התחילה לפעול על פי כוונת משרד התקשורת המפורטת לעיל

 .סעד צו עשה המפורט לעיל יתייתר, את דרכיה כאמור

  

 כללי

לבית המשפט סמכות עניינית לדון בתובענה לאור סכום התביעה וסמכות מקומית לאור פיזור  .87

 .שיבה בכל רחבי הארץ בכלל ובאזור המרכז בפרטסניפיה של המ

הליך תלוי ועומד בעל שאלות של  ונות הייצוגיות ולא מצאתובעהבפנקס  נועיי כ המבקש"ב .88

 .עובדה ומשפט זהות או דומות להליך דנן

 .בקשה זוממהווים חלק בלתי נפרד , כל המסמכים המפורטים ברשימת הנספחים ומצורפים .89

בעובדות המצוינות בבקשה וכן עותק מכתב  ךהתומ המבקשמטעם תצהיר  ףלבקשה זו מצור .90

 .התביעה על נספחיו

 .הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו מן .91

 

  :רשימת נספחים

  הכוללת את הודעת המשיבה על גודל החבילה הבסיסית 2009חשבונית מאי   "1"נספח 

  דפים רלוונטיים מהחוזה הסטנדרטי של המשיבה  "2" נספח

  של המבקש 2009 בונית חודש אוגוסטחש  "3" נספח

  הורד מהטלפון הסלולרי של המבקשנשלח על ידי המשיבה והמסרון ש נוסח  "4" נספח

  המשיבה ינציגעם  ותהקלט יתמלול  "5" נספח

  של המשיבה 2010ח הרבעון הרביעי של שנת "דף ראשון מדו  "6" נספח

  עמיחי פתאלהעד תצהיר   "7" נספח

  

  ד"עו, צבי ברק) פיסיקה(ר "ד   

  כ המבקש"ב

  2011 אפריל 10, תל אביב

  2183\1\1031 :סימוכין
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מנוילפיחיוביםפירוט

054-4651889
פתלמיכלגברת
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[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6000.000.0היעדיםלכל1000SMSבאבטוהטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[96.18אגורותב-sms12-הגבלהללאחבילה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[67-.50הגבלהללאחבילהאג'2.12ב-SMS-הטבה
sms21.39סה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ותוכןמידעמתקדמים,שירותים
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]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ממןמריםגברתהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[63.34ותוכןמידעשירותיחבילתעבור
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[1000.000.0ש"ח)80(בשוויש"ח347.40בתוכןחבילת>
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:02:52000.000.0ש"ח)80(בשוויש"ח347.40בתוכןחבילת>

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0חיובללא-נענתהשלאשיחהשירות
63.34ותוכןמידעמתקדמים,שירותיםסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[סלולריתגלישה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[timeorange78.1000.000.0בפורטלסלולריתגלישההטבת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[68.34443.038.15באינטרנטגלישהחבילתבמסגרתשאינוחיוב
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.30000.000.0באינטרנטסלולריתגלישההטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[timeorange69.20בפורטללגלישהGB3ו-באינטרנטלגלישהMB30חבילת
07.36סלולריתגלישהסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[קצהציוד
2870561חשבוניתמספרקצהציודעבורחודשיחיוב

36מתוך18תשלום
36.21

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[25-.11הקודםבחודששימושבגיןמכשיררכישתעבורזיכוי

3-.75קצהציודסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[שונות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[20-.20602556200לפניהבהמשךכספיזיכוי-הטבה
20-.00שונותסה"כ

40.192מע"מ)כולל(לאלמנויחיובסה"כ

054-5665735למנויהחשבוןפירוט

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתלמיכלMsהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

מתעריףנהנההנךהתכניתבמסגרת{אחתשניהשליחידותלפימתבצעהחיוב{עסקיתתכנית{אחידתעריףלנוחותך:תכניתפרטיתמצית
הואוהמחייבהמלאהמידעבלבד,לנוחותךהינהזותמצית{היעדיםלכלדקות79הטבת{מע"מללאש"ח61.0היעדיםלכלשיחהלדקתאחיד

.ההתקשרותבמסמכיכאמור

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.44תעריפיםתוכניתעבורחודשיתשלום

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[שיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:00:28104.005.0מוזליםליעדיםשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[03:10:19000.000.0היעדיםלכלדקות79הטבת
03:10:4705.0שיחותסה"כ

sms]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SMS1450.045.0קבועבתעריףהיעדיםלכל]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

sms45.0סה"כ

50.44מע"מ)כולל(לאלמנויחיובסה"כ
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054-6734684למנויהחשבוןפירוט

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתאליואלמרהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

הנךהתכניתבמסגרת{אחתשניהשליחידותלפימתבצעהחיוב{חייליםתכנית{סופ"שלוחמים-אחידתעריףלנוחותך:תכניתפרטיתמצית
בארץהיעדיםלכלsms/mmsולשליחתלשיחותמוזלתעריף-בסופ"שהטבה{מע"מללאש"ח34.0היעדיםלכלשיחהלדקתאחידמתעריףנהנה

.ההתקשרותבמסמכיכאמורהואוהמחייבהמלאהמידעבלבד,לנוחותךהינהזותמצית{

sms]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[0000.000.0חיובללאsmsהודעות100הטבה-
sms00.0סה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ותוכןמידעמתקדמים,שירותים
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0חיובללא-נענתהשלאשיחהשירות
00.0ותוכןמידעמתקדמים,שירותיםסה"כ

00.0מע"מ)כולל(לאלמנויחיובסה"כ

054-7351889למנויהחשבוןפירוט

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתלעמיחיגברתהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

הנךהתכניתבמסגרת{אחתשניהשליחידותלפימתבצעהחיוב{חייליםתכנית{סופ"שחיילים-אחידתעריףלנוחותך:תכניתפרטיתמצית
בארץהיעדיםלכלsms/mmsולשליחתלשיחותמוזלתעריף-בסופ"שהטבה{מע"מללאש"ח34.0היעדיםלכלשיחהלדקתאחידמתעריףנהנה

.ההתקשרותבמסמכיכאמורהואוהמחייבהמלאהמידעבלבד,לנוחותךהינהזותמצית{

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[42.8תעריפיםתוכניתעבורחודשיתשלום

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[שיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[01:19:34341.014.27היעדיםלכלשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:35:01189.061.6היעדיםלכלשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:21:47225.091.4משפחהבחבילתשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[01:54:08000.0חינםליעדישיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0ימים8עבורחלקיחיוב-הלילהבשעותorangeליעדידקות2000הטבת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[38.3ש"ח933.3-ש"ח26.0בתעריףמשפחהחבילתעבורחיוב
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[8-.43קבועחודשיתשלוםעבורזיכוי
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[20-.19619670900לפניהבהמשךהטבהחבילתבגיןזיכוי

04:10:3060.13שיחותסה"כ

sms]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SMS36077.077.2קבועבתעריףהיעדיםלכל]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SMS139155.055.21קבועבתעריףהיעדיםלכל]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[11000.000.0היעדיםלכל1000SMSבאבטוהטבת
sms32.24סה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ותוכןמידעמתקדמים,שירותים
Unicell4732.193.6]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0חיובללא-נענתהשלאשיחהשירות
93.6ותוכןמידעמתקדמים,שירותיםסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[סלולריתגלישה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[timeorange97.0000.000.0בפורטלסלולריתגלישההטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[59.27000.000.0באינטרנטסלולריתגלישההטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[timeorange69.20בפורטללגלישהGB3ו-באינטרנטלגלישהMB30חבילת
69.20סלולריתגלישהסה"כ
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]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתלעמיחיגברתהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[קצהציוד
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[0-.08הקודםבחודששימושבגיןמכשיררכישתעבורזיכוי

0-.08קצהציודסה"כ

92.73מע"מ)כולל(לאלמנויחיובסה"כ

054-7844765למנויהחשבוןפירוט

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתלאבינועםהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

הנךהתכניתבמסגרת{אחתשניהשליחידותלפימתבצעהחיוב{חייליםתכנית{סופ"שלוחמים-אחידתעריףלנוחותך:תכניתפרטיתמצית
בארץהיעדיםלכלsms/mmsולשליחתלשיחותמוזלתעריף-בסופ"שהטבה{מע"מללאש"ח34.0היעדיםלכלשיחהלדקתאחידמתעריףנהנה

.ההתקשרותבמסמכיכאמורהואוהמחייבהמלאהמידעבלבד,לנוחותךהינהזותמצית{

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[42.8תעריפיםתוכניתעבורחודשיתשלום

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[שיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[02:37:20341.066.53היעדיםלכלשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:02:31077.019.0היעדיםלכלשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:39:47189.051.7היעדיםלכלשיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[1800/180100:00:28220.010.0ליעדישיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[01:15:48000.0חינםליעדישיחות
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00:27:58000.000.0חודשייםעדorangeאוירזמןדקות60-מיוחדתהטבה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0ימים9עבורחלקיחיוב-הלילהבשעותorangeליעדידקות2000הטבת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[8-.42קבועחודשיתשלוםעבורזיכוי
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[20-.00הטבהחבילתבגיןזיכוי

05:03:5204.33שיחותסה"כ

sms]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SMS371077.057.28קבועבתעריףהיעדיםלכל]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SMS449155.060.69קבועבתעריףהיעדיםלכל]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[46000.000.0היעדיםלכל1000SMSבאבטוהטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[96.18אגורותב-sms12-הגבלהללאחבילה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[32-.15מוזלsmsתעריףהטבת
sms97.84סה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ותוכןמידעמתקדמים,שירותים
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[mms3077.023.0מולטימדיההודעת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[mms1155.016.0מולטימדיההודעת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[1206.421.4מינטמרקמשחקים
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[4866.046.3מידע-Unicellשירותי
foreverorange-45.4ימים27עבורחלקיחיוב]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[00.0חיובללא-נענתהשלאשיחהשירות

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[20-.69סלולריתגלישהחבילתעבורזיכוי
8-.18ותוכןמידעמתקדמים,שירותיםסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[סלולריתגלישה
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[timeorange36.12000.000.0בפורטלסלולריתגלישההטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[14.27000.000.0באינטרנטסלולריתגלישההטבת
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MB3069.20בסיסיתגלישהחבילת
69.20סלולריתגלישהסה"כ

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[קצהציוד
2870561חשבוניתמספרקצהציודעבורחודשיחיוב

36מתוך18תשלום
01.43

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[פתלאבינועםהמנוי:שם

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[31/08/09-01/08/09חשבון:תקופת

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[37-.24הקודםבחודששימושבגיןמכשיררכישתעבורזיכוי
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[86-.58מכשירתיקון/החלפתבגיןזיכוי

80-.81קצהציודסה"כ

13.58מע"מ)כולל(לאלמנויחיובסה"כ

הבאות:בדרכיםלספקישירותלפנותניתןחיצונייםתוכןספקישלחיוביםאודותובירוריםלמידע

Unicell03-5614614'18:00-09:00-א'-הil.co.support@unicell]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

מע"מ0%ב-חיוביםפירוט

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[קצהציוד
2870561חשבוניתמספרקצהציודעבורחודשיחיוב

36מתוך18תשלום
98.107

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[לקוחברמתחיובים/זיכויים

2219658חשבוניתמספרקצהציודעבורחודשיתשלום
36מתוך36תשלום

00.49

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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תמלול שיחה בין עמיחי פתאל 
לבין נציג שירות של חברת 

 פרטנר



 1עמוד 

 

  3ג

  מוקד אינטרנט-נאור-2009באוגוסט שירות  שיחה עם נציג

  

  "כה"   ):ל(עמיחי

  "?אתה איתי"    ):נ(נאור

  " כן כן ):   "ל(עמיחי

  "' אתה לא צריך להקליט את השיחה השיחות שלנו מוקלטות גם באורנג"  ):נ(נאור

  "  זה אני כל שיחה מקליט לא):  "ל(עמיחי

  "מגה בייט  2-לישה שלך נותר לה פחות מאין בעיה החבילת ג"  ):נ(נאור

  " אוקי"):   ל(עמיחי

   בגלל זה זה התריע לך מראש שני מגה בייט מספיק שתעביר כמה דפים וזה זאת אומרת "   ):נ(נאור

  "נגמר לך              

  "ולא יורד לי שני מגה בייט  GMAILמבחינתי אני יכול לגלוש חודש שלם ב):  "ל(עמיחי

  "ירד לך מעל גיגה בייט  GMAILחודש שלם ב"   ):נ(נאור

  "גיד ככה הרבה ימים ולא ירד לי שתי מגה בייטנהרבה זמן בא  GMAILאני יכול להיות ב"):   ל(עמיחי

  "אנחנו מחויבים להודיע לך לפני שהחבילת גלישה שלך מסתיימת "   ):נ(נאור

  וגם אם כן אז תודיעו שנשאר לך פחות לא שמעתי שאתם מחויבים ,אני לא יודעקודם כל "):   ל(עמיחי

  "משני מגה בייט תזהר                

  " נסתיימהאנחנו לא מודיעים כזה דבר אומרים שחבילת הגלישה שלך "   ):נ(נאור

   "בפועל זה לא נכון היא לא נוצלה ,רגע ,זה לא דבר נכון"):   ל(עמיחי

  " היא נוצלה"    ):נ(נאור

  "צלה היא לא נו"):   ל(עמיחי

  "יש לה עוד קצת פחות משני מגה בייט ):    "נ(נאור

  אני יכול לגלוש ! ?לך השירות בתשלום הוא לא יהיה בתשלום נכוןיזה לא מעתה וא"):   ל(עמיחי

  לעשות כמה ימים ולא עשיתי  רציתי דבר שהייתי  ,להסתכל במיילים שלי' דק GMAIL 10ב                

  יה עולה כסף והוא לא היה עולה לי כסף אתם אמרתם שהוא כן היה עולה לי כסף והוא ה                

  "ובגלל זה לא עשיתי בפועל זה הטעיה תסכים איתי               

  "אין כאן שום הטעיה "   ):נ(נאור
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  " ?למה"):   ל(עמיחי

  "כי אני לא מסכים איתך שיש פה הטעיה "   ):נ(נאור

  למה זה לא  ,בפועל הוא לא ,לך השירות בתשלוםיבילה נוצלה מעתה ואאתה אומר שהח"):   ל(עמיחי

  "הטעיה                   

  ה שמתקבלת זה אה כמו כל התראההתרזה חבילה כי זה לא הטעיה אין כאן שום הטעיה "  ):נ(נאור

  " משהו שבא להתריע לך שהחבילת גלישה שלך מסתיימת               

  "  תזהר ,הראזה התלא כתוב "):   ל(עמיחי

  אבל עמיחי אתה בא וכאן ולוקח דבר שהוא ממש על הקצה שלו כדי להראות שבאמת "     ):נ(נאור

  " ומדחה אותך בעצם הטעו אותך אף אחד לא בא                

  "אתה יודע מה אתה רוצה אתה רוצה אני יבדוק ,מזה על הקצה ,מזה על הקצה"):   ל(עמיחי

  אנחנו  ,מגה בייט 2כסף מזה שאתה לא גולש פחות מ מרוויחיםיחי עמיחי אנחנו לא עמ"     ):נ(נאור

  אמורים להגיד לך גם מבחינה הגיונית אמורים להגיד לך תמשיך לגלוש אם זה  ,להפך                

  " תמשיך לגלוש  מבחינתנו ,הכסף שנכנס אלינו               

   "אותי לא מעניינים האינטרסים"):   ל(עמיחי

  סכום כמעט אפסי לניצול ושני  רנגמרת שנשא שהחבילה לפניאנחנו באים ומתריעים לך "   ):נ(נאור

  "   מגה בייט זה סכום אפסי לניצול                 

  "שהיה לי יותר משני מגה בייט  הייתהנתחיל מזה שההתרעה "):   ל(עמיחי

  י מגה בייט כי אתה נמצא על שני מגה בייט יותר שהיה לך יותר משנ הייתהההתרעה לא "   ):נ(נאור

  "מלמעלה משבוע               

  ומשהו  2000משבוע היה לי  מלמעלה הייתהיותר בדיוק ההתרעה  הייתהנכון ההתרעה ):   "ל(עמיחי

  " זה יותר משני מגה בייט  אוקיקילו בייט                 

  " בייט ומשהו זה שני מגה 2000 נו אוקי): "נ(נאור

  "אמרתי יותר משני מגה בייט "): ל(עמיחי

  "כמה זה מגה בייט אחד   אחד אתה יודע כמה זה קילו בייט"):  נ(נאור

  "1024"): ל(עמיחי

  "יפה "):  נ(נאור 

  "אתה יכול לבדוק את זה במחשב  2048וזה היה יותר מ "): ל(עמיחי
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  קטנים כרגע יש לך שני מגה בייט בחבילה  מאודעמיחי אני לא יכנס איתך לפרטים כאלה "):  נ(נאור

  "אם אתה בוחר להמשיך לגלוש זה כבר בחירה שלך               

  "אבל רגע אתה לא מסכים איתי"): ל(עמיחי

   "שניהשניה "):  נ(נאור

   "אני מסכים אוקי"): ל(עמיחי

  "תן לי לסיים את המשפט"):  נ(נאור

  "אוקי"): ל(עמיחי

  מאוד מאוד יתכן שאתה תקבל שתסיים את הנפח בלי לשים לב כי התרעת גלישה נוספת "):  נ(נאור

  "לא תתקבל עוד פעם כבר בחירה שלך ומעקב שלך            

  "מאוד"): ל(עמיחי

  "במידה ואתה חורג החריגה תהיה בתשלום "):  נ(נאור

  "הייתיי אז הייתי גולש פשוט הלוואי והיית כותב לי בהודעה מאוד יתכן שהחבילה תגמר כ"): ל(עמיחי

  שחבילת  עמיחי כל ההודעות האלה הם הודעות אוטומטיות הם נשלחות באופן אוטומטי"):  נ(נאור

  כרגע אתה רוצה להמשיך ,הסתיימהזה הגיע קצת לפני שהיא  ךגלישה מסתיימת במקרה של            

    חיוב בגלל שהוא עבר את השני  ,הבבקשה זה אחריות אישית שלך במידה והחיוב יהי             

  "מגה בייט              

  " 'יש לך פחות משני מגה בייט'לא הבנתי למה לא לשלוח הודעה "): ל(עמיחי

  "עמיחי זה הודעות "):  נ(נאור

  "באופן אוטומטי אתה יכול לעשות שישלח לי הודעה  אוקי"): ל(עמיחי

  כרגע במידה ואתה  ,ישתנה אני יכול להעביר את זה הלאהעמיחי המנגנון הודעות כרגע לא "):  נ(נאור

  שוב זה שוב  בעניין בבחירה אישית אם אתה מעוניין לגלוש זה בחירה  אתה  רוצה לגלוש             

  " ינוצלפח שלך ת מאוד מאוד יתכן שהנאישי             

  "מאוד יתכן אבל הוא לא"): ל(עמיחי

  "בשני מגה בייט"):  נ(נאור

   "זה הטעיה"): ל(יחיעמ

  על  תווכח איתךאאני לא נכנס לזה עמיחי אתה יכול לקרוא לזה בצורה שאתה בוחר אני לא "):  נ(נאור

  "זה              

  "בא אני "): ל(עמיחי
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   "'סביר לך איך זה עובד באורנגאאני "):  נ(נאור

  "שאני יכול לגלוש שלי שאני אומר לך  ההיגיוןאתה לא מבין את  תראה אבל "): ל(עמיחי

  "שלך ההיגיוןאני מבין את "):  נ(נאור

  "יום יום "): ל(עמיחי

  "ככה המנגנון העובד כאן"):  נ(נאור

  "לבדוק מיילים' דק 10יום יום במייל "): ל(עמיחי

  עמיחי אבל כרגע אני הסברתי לך מה אתה אמור לעשות אם אתה רוצה להמשיך לגלוש "):  נ(נאור

   "הבבקש             

  "עכשיו אתה אומר לי זה לא עוזר לי עכשיו "): ל(עמיחי

  "זה עוזר לך "):  נ(נאור

  "הייתי צריך לומר את זה בהודעה "): ל(עמיחי

  "סליחה למה זה לא עוזר לך"):  נ(נאור

  "כי עכשיו נגמר לי החודש "): ל(עמיחי

  "אבל חבילת גלישה"):  נ(נאור

  "םכל החודש לא הייתי במיילי"): ל(עמיחי

  "שלישי יום  יום שון לחודש זהאימים אני מצטער הר 3החודש נגמר עוד  "): נ(נאור

  אלוקים שזה  דט זה היה פחנשתי כל כניסה לאינטריום שחש 15 לא קשור היה לי עכשיו"): ל(עמיחי

  "עולה לי כסף             

  הייתי חושש אם היה לי רק אתה הייתי צריך לחשוש כי יש לך עוד שני מגה בייט גם אני "):  נ(נאור

  שני מגה בייט מספיק שאתה מעלה סרטון גמרת לעצמך את החבילה ואתה מחויב  עוד               

   "בנפח             

  " טקסטואליםואם אני סך הכל קורא מיילים "): ל(עמיחי

  אנחנו לא  ,רנטפציפי באינטסאבל עמיחי אנחנו לא באים ויודעים מה הדפוס שימוש שלך "):  נ(נאור

  "עוקבים אחר כל משתמש ולאן שהוא נכנס              

  "נכון ובדיוק בגלל זה אתם צריכים לומר נשאר לך פחות משני מגה בייט "): ל(עמיחי

  אף אחד לא יבא ויתווכח  ניצלת וכמה במדויקפעם הבאה תוכל לבקש כמה  נשאר לי "):  נ(נאור

   "ק כמה ניצלתויך במדאיתך על זה יגידו ל             
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  בפועל אתה מסכים איתי ואתה לא מסכים איתי כי  ,הבנתי אותך אתה אומר לי משהואוקי "): ל(עמיחי

  "לא הבנתיזה הטעיה לא הבנתי איך              

זה לא  ,ונות לקוחלהכדי  במכווןיה זה משהו שנעשה עהט ,כי אני לא חושב שזה הטעיה"):  נ(נאור

  "רה הזה שקרה במק מה   

  "  זה לא אני יודע מה קרה בפועל לא נגמר לי "): ל(עמיחי

  להתווכח איתך אם זה הטעיה או לא הטעיה כי זה לא יעזור לך ולא  תחילאעמיחי אני לא "):  נ(נאור

  "יעזור לי                

  "להתראותבסדר  אוקי"): ל(עמיחי

  "ולא יוביל את שנינו לשום מקום"):  נ(נאור

  "להתראות אוקי"): ל(עמיחי

  "להתראות"):  נ(נאור
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  10:07ישראל שעה ' שיחה עם נציג אורנג 113.16.מתאריך  126' הקלטה מס

  )1:55: דקה(

    "שלום בוקר טוב מדבר ישראל): "נ(ישראל

  " ?בוקר טוב מה נשמע): "ל(אבינועם

  "?עם מי אני' ברוך ה): "נ(ישראל

  ..."אני, עם אבינועם): "ל(אבינועם

  "ק בקשר למספר שאתה מתקשר ר, אבינועם): "נ(ישראל 

  "0547844765?אממ מה המספר ): "ל(אבינועם

  "כן,נכון): "נ(ישראל 

  "...אני,כן): "ל(אבינועם

  " ,אוקיי): "נ(ישראל 

מעתה הגלישה ,חבילת הגלישה שברשותך נוצלה 28.1ב  SMSשעבר  אני קיבלתי חודש): "ל(אבינועם

  "בתשלום נוסף

  "אוקיי): "נ(ישראל 

  "?אתה יכול שניה להסתכל?מערכתאתה רואה דבר כזה ב): "ל(אבינועם

  "אני יכול לבדוק ): "נ(ישראל 

  "זה הודעה שיצאה ממכם בעיקרון): "ל(אבינועם

  "אתה תוכל להביא לי רק את התעודת זהות,כן): "נ(ישראל 

  "30): "ל(אבינועם

  "!?יש לך גם סיסמא נכון): "נ(ישראל 

  "7335XXXXוהסיסמא זה  XXXXXXXXX 30,16,14,541,כן): "ל(אבינועם

  "בא נבדוק מה קורה לך עם הגלישה,תודה רבה): "נ(ישראל 

  "עלה כפאק): "ל(אבינועם

  "ולמה יצאה לך ההודעה הזאת): "נ(ישראל

  "בחשבונית הקודמת של ינואר): "ל(אבינועם

  "תמתין רגע אחד אבינועם,תמתין"): נ(ישראל 

  "אין בעיה בשמחה): "ל(אבינועם

  ***********מוסיקת רקע********

  "אני איתך"): נ(ישראל 

  "כן"): ל(אבינועם

, אני העלתי את הפרטים של המנוי שלך אני רואה אז ככה ,אוקיי מה שאני רואה"): נ(ישראל 

    "אחוז מהניצול של החבילה שיש לך 26אתה נמצא רק ב שהחודש

  "נכון): "ל(אבינועם



  "אחוז 44ב יהחודש הקודם היית): "נ(ישראל 

  "אוקיי): "ל(אבינועם

אחוז נשלחת לך הודעה ולכן  90עכשיו שאתה מגיע ל,אחוז 96חודש לפני זה הגעת ל"): נ(ישראל 

  "1.1זה על החודש של ה,קיבלת את ההודעה

  .."מה..מה בדיוק ההודעה כי אני לא זוכר,מהעכשיו נכון ): "ל(אבינועם

  "משהו כזהפח הגלישה שלך נוצל ומעכשיו אתה נמצא  בעם תשלום ההודעה שנ"): נ(ישראל 

  "אוקיי): "ל(אבינועם

מהיום ,אחוז כדי שתדע 90זה מגיע לך הודעה ב, מה שקורה זה אתה עדין לא בתשלום"): נ(ישראל 

  "95ואחת ב 75שתי הודעות אחת ב,אחוז מגיע לך הודעה 75יש כבר חוק חדש שכבר ב

  "כאלו סתם שאני ידע?,ומה הנוסח ההודעה בעיקרון): "ל(אבינועם

  "נוסח ההודעה זה ניצלת מחבילת הגלישה נפח של כך וכך"): נ(ישראל 

  "אחוז 90נשלח לי בכאלו באבל הבנתי ולמה זה בעיקרון ): "ל(אבינועם

 90זה מגיע ב,כדי שהלקוח יזהר ולא יגיע לחריגה 90את זה אחרי  המערכת שולחתכי "): נ(ישראל 

  "אחוז

  "!?נכון ?אבל בעצם זה לא נגמר):"ל(אבינועם

  "כדי שהלקוח יזהר פשוט 90זה לא נגמר כן אבל זה מגיע ב: ")נ(ישראל 

  "אני פשוט מנסה להבין את הפואנטה,למהולמה כתוב כאלו "): ל(אבינועם

ישה לוקחת כמה מגאים אום נכנס לגלישה ואתה יודע גלכי הלקוח פתזה מחוה שירותית ): "נ(ישראל 

  "אני בתשלום וזהנמצא בחריגה ואחר כך הוא בא בתלונות שהנה  וישר הוא 

  "כן אבל בעצם לא נגמר לו בפועל"): ל(אבינועם

  "נפח גלישה ככה וככהמאז אני אומר לך עכשיו ההודעה שמגיע ניצלת ): "נ(ישראל 

מנסה להבין מסכים אני אני ,לא זה ששר התקשורת הוא אחלה שר בעולם זה באמת"): ל(אבינועם

  "ש פשוטלרא להיכנסאין לי בעיה אני סתם מנסה ,מה קרה

  "ז אני מסביר לךא): "נ(ישראל 

  "נסה להביןשנגמר בעצם לא נגמר זה מה שאני מדעה נשלחה לא אבל למה ההו): "ל(אבינועם

נמצא באמצע גלישה עכשיו זה שולח לו את ההודעה הוא גולש ציק צאק הרי כי הלקוח ): "נ(ישראל 

זה יכול להיות עוד ,אחוז זה זה זה כלום מה שזה נגמר 10אחוז זה  90הוא גומר את החבילה כי זה 

דקות באינטרנט וכבר הוא בגלישה והוא יגיד הנה לא התקשרו אלי הוא יכול פתאום לגלוש עכשיו  5

  "שקל והוא לא יבין מאיפה זה בא לו 600-700שעות ואחר כך פתאום יש לו חיוב של  5-6עוד 

  "?ממתי זה ?עושים' ה משהו בחודש האחרון שאורנגכאלו ז,כמה זמן בעיקרון): "ל(אבינועם

  "אמ לא הבנתי את השאלה שלך אבינועם): "נ(ישראל 

  "אסיםבחודש האחרון הם התחילו לשלוח אסאמאני שואל כאלו רק ): "ל(אבינועם

יש חוק שצריך לשלוח את  13.1אני אומר שמ,לא האסאמאס כבר קיים הרבה זמן,לא): "נ(ישראל 

  "אחוז תן לי לבדוק לך בדיוק 95חרי וא 75רי ההודעה הזאת אח

  "אחלה שירות פשוט): "ל(אבינועם

  "יש לי שאלה אתה יכול להגיד לי מה ההודעה שקיבלת): "נ(ישראל 
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  "את האמת שאין לי זהו בגלל זה רציתי לשאול אותך עם אתה יכול להגיד לי ): "ל(אבינועם

  "אני כבר יגיד לך בדיוק): "נ(ישראל 

  "...אני לא,אם תדע בערך מה ההודעה): "ל(אבינועם

היה מה שהיום זה ככה בין זה אוקיי מה שקורה היום שוב מה שהיה ,אני יגיד לך בדיוק): "נ(ישראל 

 75%ניצל מעל  Xמנוי : אחוז ניצול אתה מקבל הודעה אני יגיד לך מה כתוב נוסח ההתראה95ל 75

מהחבילה  כרוכה בתשלום פרטים על  מנפח הגלישה הכלול בחבילת הגלישה שברשותו חריגה

  " MYORANGEתעריפי החריגה והתאמת חבילה ב

  "...מה ההודעהזה מה ): "ל(אבינועם

  "אחוז אני יראה אם יש לי אותה במערכת אני יגיד לך  75זה ב): "נ(ישראל 

  "אוקיי): "ל(אבינועם

  "דבר אחוז מנפח הגלישה הכלול אותו 95ניצל מעל  Xעכשיו מנוי ): "נ(ישראל 

  "95רק ב): "ל(אבינועם

  "בדיוק אחוז 95רק ה" ): נ(ישראל 

  "אם אתה יכול לראות  שהייתהמה ההודעה ): "ל(אבינועם

  "אני יראה אם יש לי אותה במערכת): "נ(ישראל 

  "עדכנו שיבינואני יעדכן את המנויים שלי כדי שית): "ל(אבינועם

  "שניה): "נ(ישראל 

  "אין בעיה): "ל(אבינועם

ת שלחנו ה לא זאת אומרת בתור מחווה שירותיז,עכשיו זאת אומרת   עד השלוש עשרה):"נ(ל ישרא

  " זה כבר חוק שעבר 13מטעם החוק מה מחויביםאת ההודעות האלה זה לא משהו שהיינו 

  "?זה כל החברות בעצם מחויבים): "ל(אבינועם

  "אמ בעיקרון כן): "נ(ישראל 

  "שאר ?מה ההודעה,אוקיי ומה): "ל(אבינועם

  "כן,שניה,אני יגיד לך): "נ(ישראל 

  "?לפני או SMSשאר החברות גם שולחות ): " ל(אבינועם

אתה צריך להגיד לי מה הופיע אבל מה ,לא מופיע לי לא בוודאות,אני  יגיד לך מה,שניה): "נ(ישראל 

ם לפרטי נפח האינטרנט החבילה שלך נוצל הגלישה מעתה בתשלום נוסףשאמור להופיע לכאורה 

  "לחץ כאן

  "יכול להיות משהו כזה):  "ל(אבינועם

  "משהו כזה" ):נ(ישראל 

  "לא היה לי לחץ ): "ל(אבינועם

משהו בכל אופן מה שנשלח היום זה ההודעות שאמרתי לך עכשיו ,משהו בסגנון הזה): "נ(ישראל 

  "בנוסח שאמרתי לך

  "מה השם שלך רק): "ל(אבינועם

  "ישראל): "נ(ישראל 
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  "ום בעולםהי המאוד מודה לך ושיהיה לך  אחל אני מאוד,ישראל" ): ל(אבינועם

  "משהו נוסף שאני יכול לעזור שיהיה גם לך ): "נ(ישראל 

  "לא תודה שמחתי):  "ל(אבינועם

  "שיהיה לך יום טוב): "נ(ישראל 

  "תודה כל טוב ביי): "ל(אבינועם
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  פרטנר



 

PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS

2010 ANNUAL AND Q4 RESULTS
 

ANNUAL NET PROFIT OF NIS 1,243 MILLION, AN INCREASE OF 8.9%

ANNUAL EBITDA OF NIS 2,570 MILLION, AN INCREASE OF 11.5%

QUARTERLY EBITDA OF NIS 664 MILLION, AN INCREASE OF 9.2%

118,000 NET SUBSCRIBER ADDITIONS IN 2010

 

Q4 2010 Highlights (compared with Q4 2009)

2010 Annual Highlights (compared with 2009)

 

1 In order to reflect a change in the approach of Management, the allocation of revenues and cost of revenues between services and equipment within the cellular segment 

was changed, effective Q4 2010. Total profit for the cellular and fixed line segments separately remains unchanged.  The figures for 2009 in the financial statements have not 

been reclassified. However the analysis presented assumes a retroactive application of the reallocation from 2009.

 

2 See “Use of Non-GAAP Financial Measures” below

 

3 Cash flows generated from operating activities, net of cash flows from investing activities.

 

 

 • Total Revenues: NIS 1.8 billion (US$ 496 million), an increase of 11.6%

 • Service Revenues1: NIS 1.4 billion (US$ 403 million), an increase of 3.8%

 • Operating Profit: NIS 459 million (US$ 129 million), an increase of 6.3%

 • Net Profit: NIS 304 million (US$ 86 million), an increase of 3.4%

 • EBITDA2: NIS 664 million (US$ 187 million), an increase of 9.2%

 • EBITDA Margin: 37.7% of total revenues, down from 38.5%

 • Free Cash Flow3: NIS 343 million (US$ 97 million), an increase of 31.4%

 • Subscriber Base: 27,000 net additions

 • Total Revenues: NIS 6.7 billion (US$ 1.9 billion), an increase of 9.8%

 • Service Revenues1: NIS 5.7 billion (US$ 1.6 billion), an increase of 4.0%

 • Operating Profit: NIS 1.9 billion (US$ 524 million), an increase of 9.3%

 • Net Profit: NIS 1.2 billion (US$ 350 million), an increase of 8.9%

 • EBITDA2: NIS 2.57 billion (US$ 724 million), an increase of 11.5%

 • EBITDA Margin: 38.5% of total revenues, up from 37.9%

 • Subscriber Base: 118,000 net additions in 2010, subscriber base of 3.16 million, including 1.55 million 3G subscribers
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