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1. 013 נטוויזץ בע"מ, ח,פ. 512244302
מרח' המלאכה 15, ראש העין 48091

1 2. בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ח*צ. 520031931
מרח' מנחם בגין 132, תל-אביב 61620

הנתבעות

: "חוק תובענות מהות התובענה: כספית, ייצוגית- עפ"י חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן
ייצוגיות").

סכום התביעה: סכום התביעה של התובעים הייצוגיים: 315.57 ש"ח.
סכום התביעה המשוער במצטבר לכל חברי הקבוצה המיוצגת: 21,055,488.3 ש"ח.

יעה ייצוגית כת1 ̂ת
בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

מבוא

1. יעכבר טייל ביער, שמח וטוב לב,
ה פתאום רעב.,. ראה אותו שועל, תהי

המשיך עכבר ביער, רגוע ושלו.
ראה אותו ינשוף, ונהיה פתאום רעב.
עככר חמוד ויפהפה? ילאן אתה הולך ,
אולי אתה עולה אלי הביתה לקפהז"י



2. בדומה לגיבורה של ג'. דונלדסון, מסיפור הילדים הידוע "טרופותי", מתנהל לו האזרח הפשוט,
שמח וטוב לב, עד אשר רואה אותו מי מתאגידי הענק ונהיה פתאום רעב, ומיד הוא מוצא תחבולה

חדשה, כיצד להוציא כספים נוספים מכיסיו של האזרח הפשוט, ולהטמינם בקופתו שלו.

3. כפי שנראה להלן, עובדות המקרה שבפנינו מגלמות את המקרה הקלסי למענו חוקק חוק תובענות
ייצוגיות- מיגור הרעה החולה של גופים גדולים וכוחנייס, המנצלים את חולשתם הצרכנית של

האזרחים הפשוטים וגורפים לכיסם עוד ועוד כספים, המצטברים לסכומי עתק.

4. בקליפת אגוז יובהר כי עניינה של תובענה זו חינו הנזק שנגרם לתובעים ולחברי הקבוצה הנפגעת
כהגדרתה להלן, בגין גביית דמי אחזקת קו על ידי הנתבעת 2 (להלן: "בזק"), לאחר הצטרפותם
לשירותי הטלפון הנייח שהציעה הנתבעת 1 (להלן: "נטוויזץ") וזאת שלא כדין, תוך הטעייה
חמורה, ביצוע גזל, אי גילוי, הצגת מצגי שווא והפרת התחייבויות מצד הנתבעות או מי מהן, בין

אס הללו פעלו בתאום ובין אם לאו.

5. בעטיים של מעללי הנתבעות, נגרם לתובעים ולכל אחד מיחידי הקבוצה הנפגעת נזק כספי נמוך,
באופן יחסי, ברם, גובה הנזק הכספי הכולל שנגרם לקבוצה, נאמד 21,055,188.3-3 ש"ח*

הצדדים

6. התובע 1 (להלן: "התובע") הינו אדם פרטי המהווה צרכן לפי הגדרת חוק הגנת הצרכן התשמ"א-
; "חוק הגנת הצרכן"). 1981 (להלן

־ "חברת התובע") הינה חברה בבעלותו ובשליטתו הבלעדיים של התובע 1, והוא 7. התובעת 2 (להלן
. אף העובד היחיד שלה. תדפיס מרשם החברות של חברת התובע מצורף בנספח בי

8. להלן יקראו התובע 1 והתובעת 2 יחדיו- התובע, בכפוף כמובן להקשר הדברים.

9. נטוויזץ הינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, אשר הואגדה בישראל ובין היתר מהווה עוסק
כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

10. נטוויזץ נמנית עם ספקיות הגדולות בארץ של שירותי תקשורת מגוונים לרבות טלפון ואינטרנט.

11. במתן שירותי הטלפון הנייח פועלת נטוויזץ מכח רשיון מפ"א (מפעיל פנים ארצי) שניתן לחברת
גלובקול בע"מ, שהפכה לחלק מנטוויז'ן לאחר מיזוגה יחד עס חברות התקשורת האחרות של
קבוצת 8ס1- "נטוויזץ" ו-"013 ברק" (העתק העמוד הראשון והעמודים הרלוונטיים לענייננו

מתוך רשיון נטוויזץ מצורף כנספח ג').

12. בזק הינה חברה ציבורית מוגבלת בערבות אשר הואגדה בישראל ובין היתר מהווה עוסק כהגדרתו
בחוק הגנת הצרכן.



13. בזק הינה החברה הגדולה ביותר בתחום התקשורת בישראל והיא מספקת שירותי תקשורת
מגוונים לרבות שירותי תשתית לאינטרנט מהיר. בתחום זה היא אף הוכרזה כבעלת מונופולין.

14. גם בזק פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי מדינת ישראל. העתק העמוד הראשון והעמודים
הרלוונטיים לענייננו מתוך רשיון בזק מצורף כנספח רי.

סיפור המעשה, או ליתר דיוק מעללי הנתבעות

15. כגיבור סיפורה של הגב' דונלדסון, התנהל לו התובע שמח וטוב לב, כאשר הוא משלם ממיטב כספו
לחברות התקשורת השונות.

16. סיפורינו מתחיל בנקודת זמן בה היה התובע מנוי של בזק בנוגע לשירותי הטלפון הביתי, וכן בנוגע
לשירותי תשתית האינטרנט. ספקית הגישה לאינטרנט שלו (אשר שירותיה ניתנו לו באמצעות

החברה שבבעלותו) הייתה נטוויזץ.

17. יום בהיר אחד, בראשית יוני 2009 או בסמוך לכך, פנה נציג מכיתת נמרץ של נטוויזץ אל התובע
וסיפר לו נרגש על מיזם במסגרתו חברו יחדיו שתי הנתבעות- נטוויזץ ובזק, ומעתה במקום לשלם
תשלום נפרד לבזק כחברה המספקת את תשתית האינטרנט, ותשלום נפרד לנטוויזץ כספקית
הגישה לאינטרנט, יאוחדו שני התשלומים והתובע יוכל לשלם תשלום אחד כולל עבור התשתית
והגישה לנטוויזץ לבדה (להלן: "עסקת האיחוד"). לבזק הוא לא יצטרך יותר לשלם דבר בקשר

לתשתית האינטרנט.

18. עוד צויין בפני התובע על ידי נציג נטוויזץ כי במסגרת עסקת האיחוד תוגדל מהירות הגלישה וכי
עלות הגדלת המהירות במסגרת עסקת האיחוד, זולה יותר מאשר הגדלתה ללא עסקת האיחוד.

19. התובע קיבל את ההצעה.

20. ואכן מאותו שלב בזק הפסיקה לחייב את התובע בגין תשתית, והתשלום הכולל, שהיה על שם
החברה שבבעלות התובע, נעשה באמצעות נטוויזץ (חשבונית בזק עובר לעסקת האיחוד, וחשבונית

בזק לאחריה, מצורפות גנספחימ הי ו-ו').
21. חלפו מספר חודשים, ובחודש מרץ 2010 או בסמוך לכך פנה עוד נציג מכירות נמרץ של נטוויזץ אל

התובע ובפיו הצעה נוספת- להפוך להיות לקוח של האחרונה גס לעניין שירותי הטלפון הנייח.

22. בין המצגים וההבטחות שהשמיע הנציג הנמרץ של נטוויזץ באוזני התובע בנסיון לשכנעו בכדאיות
המעבר, הבטיח הנציג כי לקוח נטוויזץ לעניין שירותי הטלפון הביתי פטור מתשלום דמי אחזקה

בגין קו הטלפון, וזאת בניגוד לבזק הגובה מלקוחותיה דמי אחזקה.

23. הבטחה זו אף מופיעה שחור על גבי לבן על מסמכים של נטוויזץ, בהם היא מציינת את הסיבות
אשר הופכות את המעבר לשירותי הטלפון הנייח שלה לכדאיות:



"למה להצטרף לקו הביתי של 013 נטוויז'ף... שירות טלפון מתקדם ללא כל
התחייבות וללא תשלום בעבור דמי אחזקה!"

24. באתר האינטרנט של נשוויזץ, אף נאמר מפורשות תחת כותרת השאלה: "מהם היתרונות של
הצטרפות לקו הטלפון הפנים ארצי של 013 נטוויז'ף" כי היתרונות הם כדלקמן .?

"הוצאות הטלפון שלך יורדות משמעותית, זולות יותר מכל חברה אחרת. מאחר
והשירות מתבסס על התשתית הקיימת של האינטרנט במקום קו טלפון
סטנדרטי, אתה מתחבר לקו הטלפון בדרך החיבור הפשוטה ביותר, ללא עלות

!!! 1ג<ו אחזקת הקו..."

25. הדברים מדברים כמובן בעד עצמם!!!

16. העתק הפרסום שנשלח אל התובע, והעתק העמוד הרלוונטי מאתר נטוויז'ן, מצורפים כנספח זי.

27 נציג נטוויז'ן אף הבטיח לתובע כי זה לא יאלץ לנקוף אצבע וכי נטוויז'ן תדאג לביצוע כל
הבירוקרטיה הכרוכה במעבר ובניוד מספר הטלפון הנייח שלו.

28. ואכן כל שהתבקש התובע לעשות היה לחתום על טופס בקשת ניוד מספר הטלפון שלו לנטוויזץ.
בין השאר הובהר בטופס הניוד, שהועבר לבזק, ואשר זו פעלה על פיו:

"ניוד המספר/ים מהווה ניתוק/הסרה מהמפעיל הננטש של המספר/ים ושל כלל
השירותים והתכונות שהתקיימו באמצעות המספר/ים".

29. העתק טופס בקשת הניוד עליו הוחתם התובע מצורף בנספח ח'.

30. העתק פרטי החבילה שמכרה נטוויז'ן לתובע מצורפים בגספח טי.

31. ואכן, כפי שהבטיח נציג נטוויז'ן, זו דאגה להודיע לבזק על סיום התקשרות התובע עמה וקו
הטלפון שהיה לתובע, נותק. המספר שהיה לו, נוייד לקו שקבל מנטוויז'ן, והיה עתה על שס חברת

התובע.

32. לאחר ההתנתקות מבזק לעניין קו הטלפון הנייח, ולאחר שהתשלום בגין תשתית האינטרנט נעשה
גס הוא, במסגרת עסקת האיחוד, לנטוויז'ן, בדק התובע וראה כי כרטיס האשראי שלו לא חוייב
עוד על ידי בזק בחודשים העוקבים לסיום ההתקשרות עמה בגין קו הטלפון שנותק, או בגין כל

חיוב אחר.

33. שמח וטוב לב המשיך התובע בדרכו.

34. מה רבה הייתה תדהמתו של התובע כאשר כעבור מספר חודשים גילה במקרה, בתדפיס כרטיס
האשראי שלו כי בזק, בניגוד גמור להתחייבויות ומצגי שתי הנתבעות, לפיהם לא יצטרך עוד לאחר
המעבר לשלם דבר לבזק, ניצלה לרעה, בחוסר תום לב משווע, את האמון הרב שנתן בה התובע,



ועשתה שימוש בפרטי כרטיס האשראי שמסר לה בזמנו, והחלה ללא כל זכות או רשות, בעזות
מצח שאין דוגמתה, לחייב את הכרטיס בעשרות שקלים בחודש.

35. לאחר שבדק התובע את הדברים גילה כי בזק, על דעת עצמה, החליטה "לצרף" אותו כמנוי
לתוכנית 'ישירות אינטרנט-נטו", בחיוב חודשי של 25.11 ש"ח, ו"בטוב לבה" אף החליטה להעניק
לו את השירות במשך חודשיים בחינם (לשם הדוגמה מצורפת חשבונית בזק בגין חודש אפריל
2010 כנספח יי). ברם, פרט "שולי" נשכח לכאורה מבזק- לא רק שזו מעולם לא קבלה את רשות
התובע או מי מטעמו לצרפו לשירות אלא שזו מעולם אף לא פנתה אליו או אל מי מטעמו בעניין
ואף לא הודיעה לו כי בכוונתה לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו ניתנו לה במסגרת

עסקאות אחרות, בגין שירות חדש זה.

36. כאשר פנה התובע אל בזק בעניין ודרש לזכותו בגין החיובים הלא מורשים, נענה על ידי נציג בזק
כי אומנם הוא התנתק משירותי הטלפון הנייח של בזק, אולם הוא משתמש בתשתית האינטרנט
של בזק, ולכן הוא מחוייב בגין אחזקת קו הטלפון עליו "יושבת" התשתית, ואם הבין כי לא יחוייב
בגין אחזקת קו, הרי שהוטעה. ובכל מקרה, כך הודיע נציג בזק בעזות מצחו, אין בכוונת האחרונה

לזכותו בגין החיובים האמורים.

37. בדיעבד התברר לתובע כי כל עוד היה לקוח של בזק גם לעניין קו הטלפון הנייח, נגבו דמי אחזקת
הקו במסגרת החיוב בגין הטלפון הנייח, ומשחדל התובע לבקשתו להיות לקוח של בזק לעניין

הטלפון הנייח, נגבים דמי אחזקת הקו באופן עצמאי.

38. הנה כי כן, בניגוד גמור למצגי הנתבעות, אס במפורש ואס מכללא, כמפורט לעיל, ההתנתקות מקו
הטלפון הנייח של בזק והמעבר לקו הטלפון הנייח של נטוויזץ, אינו פוטרת מתשלום דמי אחזקת

קו ואינה חוסכת אותס.

39. כאן המקום לציין כי שירותי הטלפון הנייח של נטוויזץ מסופקים דרך תשתית האינטרנט. מי
שאינו מחובר לתשתית אינטרנט אינו יכול להיות לקוח של נטוויזץ לעניין שירותי הטלפון הנייח.

40. נטוויזץ יודעת כמובן כי כל מי שהופך להיות צרכן שלה לעניין הטלפון הנייח, חייב להיות מחובר
לתשתית האינטרנט. תשתית שכזו, נכון להיום ולמועדים הרלוונטיים, סופקה אך ורק על ידי בזק

או חברת הכבלים "הוט".

41. כעולה ממאזן נטוויזץ לשנת 2010, אשר העמוד הרלוונטי ממנו מצורף כנספח י"א, נתח השוק של
בזק בעניין זה הינו 770/0 .

42. בנסיבות אילו ברי אם כן כי נטוויזץ, אשר ככל הידוע לתובע לא נטלה על עצמה את תשלום דמי
אחזקת הקו עבור המנויים שלה, ידעה או הייתה צריכה לדעת כי המצגים שהציגה בפני קהל
צרכנית לפיהם מי שעובר לשירותי הטלפון הנייח שלה לא ישלס דמי אחזקת קו, שגוי ומטעה לגבי
770/0 מהמצטרפים לשירות, וכי המחיר שהציגה לעניין עלות ההצטרפות לשירות שקרי ומטעה

בעליל, וכי המחיר בפועל היה יקר בי 25.11 ש"ח לחודש!!!



43. בזק מצדה, הזדרזה להצטרף לחגיגה כאשר למרות שידעה כי הלקוח התנתק משירותי הטלפון 1
שלה כעולה בין השאר מטופס בקשת הניוד שהועבר אליה, המצורף כנספח חי, מיהרה לצרף את 1
הלקוח, ללא ידיעתו, לשירות אחר, ולשלוח ידה לכיסו, מבלי לקבל רשות ממנו ואף מבלי ליידעו 1
על כוונתה, והחלה לחייבו בגין מה שהתברר כדמי אחזקת קו בנוסף לתשלום בגין תשתית 1
1 

44. לאור מעללי הנתבעות וחוסר תום ליבן המשווע כמפורט לעיל, החליט התובע להתנתק משירותי 1האינטרנט,
1 

45. עד לאותו מועד, חוייב התובע על ידי בזק, שלא כדין, בניגוד להתחייבויות ומצגי נטוויזץ ובזק אס 1התשתית של בזק והטלפון הנייח של נטוויז'ן.
במפורש ואס מכללא, כמפורט לעיל, בתשלום של 164.91 ש"ח, כולל מע"מ בגין דמי אחזקת קו, |
שכונו בחשבוניות בזק "אינטרנט נטו". העתק החשבוניות בגין חודשי החיוב ממאי 2010 ועד 1
1 

לנובמבר 2010 בגין התשלום מצורפות כנספח י"ב1.
46. המסכת המפורטת לעיל, מלמדת אס כן כי הנתבעות יחדיו, וכל אחת מהן לחוד, בין אם הן פועלות
 המסחרי הרב אל מול חולשתם היחסית של הצרכנים, מטעות אותם, מסתירות מהם מידע,תוך תאום ובין אס לאו, כאשר כל אחת "קופצת" על העגלה באופן עצמאי, מנצלות לרעה את כוחן

1
שהוצאו שלא כדין מהאזרח הפשוט, נצברים בכיסיהן של אילו למיליונים.המדינה וזאת במטרה "לחלוב" עוד ועוד כספים מהאזרח הפשוט. שקל ועוד שקל ועוד שקלעושות שימוש לרעה באמון הרב הניתן בהן כמי שפועלות בין השאר מכח רשיון שניתן להן על ידימפתות אותם לרכוש מהן עוד ועוד שירותים תוך הצגה חלקית ומטעה של פני הדברים,

היקף הנזק שנגלם לחברי הקבוצה הנפגעת
 שפרסמה נטוויז'ן ועל הערכות, ברם מטבע הדברים המידע השלם והמקיף הנדרש לצורך ביצוע'47. בפתח הדברים יובהר כי החישוב המובא בבקשה זו לאומדן היקף הנזק, נעשה בהתבסס על נתונים

 חישוב מדויק, מצוי בידי הנתבעות או מי מהן.1
ו 48. נטוויז'ן החלה לשווק שירותי טלפון נייח בשנת 2009. בסוף שנת 2010 היו 52,000 מנויים לשירות1

 הטלפון הנייח שלה (כעולה מדו"ח רבעוני ליום 30 ביוני 2011, שפרסמה נטוויזץ, אשר העמוד
 הרלוונטי ממנו מצורף פנספח י"*).1
1

1 50. למיטב ידיעת התובע, רק בחודשים האחרונים, החלה נטוויזץ ליידע את המצטרפים טלפונית כי1 49. נכון ליום 30.6.2011, כבר היו לה 69,000 מנויים (כעולה מנספח י"ג).
 מי שמחובר לתשתית בזק ייאלץ לשלם דמי אחזקת קו בגין שירותי התשתית, ברם כעולה מנספח

1 ז/ המצגים באתר האינטרנט שלה נותרו מטעים כפי שהיו,1
 1 בענייננו המשיל התובע להיות מחוייב גם לאחר חודש נובמבר 2010, אולס מכיוון שבענייננו, כמועד זה התנתק כבר משירותי

1——



ועל כן למען הזהירות בלבד נניח כי רק מחצית מהמצטרפים לשירותי קו הטלפון הנייח של 1
1 

51. כאמור לעיל שירות הטלפון הנייח של נטוויזץ מבוסס על תשתית אינטרנט ולא על תשתית 1נטוויזץ בשנת 2011, דהיינו כ-8,500 מנויים, נמנים על חברי הקבוצה הנפגעת.
 1עצמאית. דהיינו, כל לקוח המצטרף לשירות הטלפון הנייח של נטוויזץ מחובר לתשתית אינטרנט. 1

53. מאחר ונתח השוק של בזק בתחום שירותי הטלפון הנייח חינו בשיעור ממוצע של כ-770/0 (כעולה 521. בארץ ישנן רק שתי חברות המספקות תשתית אינטרנט- בזק וחברת הכבלים "הוט".
ממאזן נטוויזץ לשנת 2010, אשר העמוד הרלוונטי ממנו צורף כנספח ל"א), ניתן להעריך כי 770/0 1
מתוך הלקוחות שהצטרפו לשירותי הטלפון הנייח של נטוויזץ, עברו אליה מבזק, והס נותרו 1
1 

 1מחוברים לתשתית האינטרנט של האחרונה.
55. כעולה מהחשבוניות המצורפות כנספח י"ב, גובה התשלום החודשי בגין אחזקת קו הינו 25.11 541. מהמצורף עולה כי מספר חברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן הינו כ'46,585.

56. לאור האמור, ותגובתה של בזק כמפורט לעיל, ניתן להניח, וזאת בהנחה זהירה, כי בממוצע חוייבש"ח כולל מע"מ.
והתחייבויות מפורשים או מכללא של הנתבעות או מי מהן, בדמי אחזקת קו במשך 12 חודשים.כל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, שלא כדין, ללא זכות וללא רשות, בניגוד למצגים

57. יוצא אפוא כי לכלל חברי הקבוצה הנפגעת לרבות התובע, נגרם נזק מצטבר של כ- 14,036,992
?;י. בגין דמי אחזקת קו שכאמור נגבו שלא כדין, ללא זכות וללא רשות בניגוד למצגים ש"ח

מפורשים או מכללא של הנתבעות.
1 58. ברי כי מעללי הנתבעות כמפורט לעיל, ובין השאר התרמית, ההטעיה ואי הגילוי גרמו לפגיעה
 באוטונומיית הרצון של התובע וחברי הקבוצה הנפגעת וכן יש בהם כדי לגרום לחברי הקבוצה

1
 הנפגעת לעוגמת נפש, אי נוחות ובזבוז זמן. בגין האמור מגיע לתובע ולכל אחד מחברי הקבוצה

ו
 הנפגעת פיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני בגובה מחצית משך התקופה הממוצעת של החיוב החודשי

1
 שלא כדין בגין אחזקת קו, דהיינו 150.66 ש"ח לכל חבר בקבוצה, ובסך הכל 7,018,496,1 ש"ח

 לכלל חברי הקבוצה הנפגעת.1
1

 59. הנה כי כן, מהמצורף עולה תמונה מקוממת ומרתיחה ביותר לפיה תוך ניצול לרעה של האמון הרבו סיכום ביגייס
1

 שנותן בהן הציבור, תוך הפרת חובות הנאמנות, תום הלב וההגינות המוגברת החלות עליהן בין
1

 השאר מאחר הללו פועלות על פי רשיון מטעם המדינה, ובזק אף כמונופול, עשו הללו ככל שיכלו
;|

 כדי להעשיר את קופותיהן, תוך רמיסת זכויות היסוד של התובע וחברי הקבוצה הנפגעת, וזאת בין
1 אס שפעלו תוך תאום ביניהן ובין אס לאו.1



60. נטוויזץ מצדה עשתה ככל יכולתה כדי לשכנע את חברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, להצטרף 1
אל שירות הטלפון הנייח שלה, וזאת גס במחיר הטעייה והסתרת מידע, והצגת מצגים אשר היה 1
ברור או לכל הפחות היה אמור להיות ברור לנטוויזץ כי הס מטעיס ושקריים. וכן, כדי להעשיר 1
את קופתה, ולהגדיל את מספר המצטרפים אל שורותיה, הטעתה נטוויזץ את התובע ואת חברי 1
הקבוצה הנפגעת, ניצלה במודע ובמכוון את חולשתם הצרכנית של אילו ובין השאר הציגה בפניהם 1
1 

61. בזק מצדה, לא עשתה דבר כדי להתריע בפני התובע וחברי הקבוצה הנפגעת כי ההתנתקות ממנה 1מצגי שווא לרבות לעניין מחית האמיתי והנכון של שירות הטלפון הנייח שלה.
אינה סופית, למרות מה שרשום בין השאר בטופס הניוד, וכי בכוונתה להמשיך ולחייב את הצרכן 1
1 

62. תחת זאת מיהרה בזק ליצור יש מאין שירות חדש אשר מעולם לא ביקשה את הסכמת הלקוח ובגין אחזקת קו טלפון, למרות ההתנתקות משירות הטלפון וניוד המספר.
לצרפו אליו, ותוך ניצול לרעה של פרטי אמצעי תשלום שנמסרו לה בעבר למטרות אחרות מתוך 1
אמון בה, (מבלי להתריע, שלחה יד ארוכה לכיסי לקוחותיה וגזלה מכספם בעזות מצח שלא 1

תאמן.
ו 63. השתיים, בין שפעלו במעלליה! האמורים בשיתוף פעולה ובין שפעלו כל אחת בנפרד תוך ניצול
בדיוק עבור סיטואציות מעין אילו חוקק חוק התובענות הייצוגיות.לגרוס למאן דהוא לזעוק חמס, עוולו עוולות רבות כנגד התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת. כידועהעובדה כי מדובר בסכומים נמוכים יחסית לכל צרכן בנפרד, ומתוך תקווה כי לא יהיה בהם כדי

עילות התובענה כנגד נטוויזץ במצטבר ולחלופין

תרמית, הטעייה ואי גילוי
1 64. כמפורט לעיל, בנסיון לשדל את קהל הצרכנים להפוך להיות למנויים שלה בשירות הטלפון הנייח,
 התחייבה נטוויזץ, הבטיחה ופרסמה מצגים לפיהם עם המעבר לשימוש בטלפון הנייח שלה, לא

1
 יחוייבו עוד הצרכנים בדמי אחזקה חודשיים, וזאת למרות שידעה, כמפורט לעיל, כי לפחות 770/0

1
 מהם יאלצו להמשיך ולשלם דמי אחזקת קו, ההופכים את המחיר האמיתי של החבילות ששיווקה

 ליקר בהרבה מהמחיר שהוצג על ידה.1
1 65. במעשיה האמורים, אשר נעשו מתוך כוונה להטעות ולגרום לצרכן לפעול על פי אותם מצגים, תוך1

 ידיעה כי אילו כוזבים, עוולה נטוויזץ כלפי התובע וחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, עוולות
 של תרמית, הטעייה ואי גילוי.1
1 אילו נזק ממון כמפורט לעיל ולהלן.1 66. בשל התרמית, ההטעיה ואי הגילוי כאמור, שהטעו את התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת, סבלו1



1 
ת, מצג שווא, אי גילו/ ניצול מצוקה, הטעיה נפרסו© סוק". אין ספק כי 1חוק הגנת הצרכן- הטעי רות דרך עי 67. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שי

1 

68. העובדות כפי שנפרשו לעיל, מלמדות כמובן כי נטוויז'ן הפרה גם את חובותיה מכוח חוק הגנת 1הגדרה זו חלה על נטוויז'ן הנותנת שירות.
1 

 1הצרכן.
69. כד למשל הוראת סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן קובעת כי -.

<לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, ו
רבות לאחר מועד הקמת הקשר בעסקה- העלול להטעות צרכן בכלענין מהותי 1 ל
1 

70. סעיפים קטנים (1) ו-(4) קובעים כי בלי לגרוע מכלליות האמור יראו את העניינים הבאים 1בעסקה (להלן -. הטעיה) ;"
המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות/ ...השימוש שניתן לעשות בנכסכמהותייס בעסקה ־.  יזזטיב,

1
ק מהם והסיכונים הכרוכים בהם -," רות,התועלת שניתן להפי או בשי

(א)(1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי2: 71. סעיף 4
גלות לצדכן- כות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופןיעוסק חייב ל ... כל פגם או אי

משמעותי מערכו של הנכס -,"
1 72. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי בנסיבות העניין מצגיה, מעשיה ומחדליה של נטוויז'ן כמפורט
 לעיל מהווים הטעייה בכלל ועל פי חוק הגנת הצרכן בפרט, בעניין מהותי- הצגת מצגים מטעים

1
 לפיהם התובע וחברי הקבוצה הנפגעת יהיו פטורים מתשלום דמי אחזקה עם המעבר לשירותי

1
 הטלפון של נטוויזץ, תוך הסתרת העובדה כי אילו ימשיכו להיות מחוייביס בכל מקרה בדמי

1
 אחזקת קו וכי למעשה מחירה האמיתי של החבילה ששיווקה נטוויזץ יקר בהרבה מהמצגיס

1
 שהציגה- מה שמפחית כמובן באופן משמעותי מערכו של השירות שביקשה למכור.

 73. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת החובות על פי פרקים בי, ג' או די לחוק מהווה1
1

.  פקודת הנזיקין ;נוסח חדש^תשכ"ח-1968^להלן: "פקודת הנזיקין")
 לפי

 עוולה
1

 74. נטוויזץ פועלת מכח רשיון שקבלה מהמדינה, מה שיוצר כמובן דרגה גבוהה מן הרגיל של חובת1 הפרת חובות ההגינות, הנאמנות ותוס הלנ
1

 נאמנות, הגינות ותוס לב מצדה כלפי ציבור לקוחותיה3. ברם ברי כי במעלליה המפורטים לעיל,
1

 2 סעיף 4(ב) לחוק הצרכן מחיל את הוראות הסעלף ג0 על שירות
?



 1נטוויזץ באופן־ בוטה וחמור את החובות האמורות, גס לו היה מדובר בחובות נאמנות, הגינות 1ובין השאר הניצול הציני של כוחה אל מול חולשת התובע וחברי הקבוצה הנפגעת כצרכנים, הפרה 1
ותום לב מן השורה.

1 
הטעייה והפרת הסכם

המחיר בפועל של השירות שמכרה לתובע גבוה מהמחיר שהתחייבה לו. 1לאחר שהתנתקו משירותי הטלפון הנייח של בזק והפכו ללקוחות נטוויזץ לעניין זה ולמעשה 1מכללא כאשר בניגוד להתחייבויותיה, נגבו מהתובע ומחברי הקבוצה הנפגעת דמי אחזקת קו, גס 1הנפגעת, הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב החוזי, והפרה את ההסכם שנכרת עמם בין במפורש ובין 751. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, נטוויזץ הטעתה את התובע וכל אחד מיתר חברי הקבוצה 1

רשלנות
 76. כעוסקת הנותנת שירות לציבור הרחב מוטלות כמובן על נטוויזץ חובת זהירות מושגית וחובת

1
זהירות קונקרטית כלפי קהל צרכניה בכלל וכלפי התובע וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה כהגדרתה

להלן, בפרט.
נטוויזץ את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי התובע וכלפי כל אחד77. לא יכולה להיות מחלוקת כי במעלליה הנפסדים, המתוארים לעיל, מעשים ומחדליס כאחד, הפרה 1

מחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן.

1 עשיית עושר ולא גמשפט
1 בניגוד למובטח להם ובניגוד למצגיס מפורשים תשלום דמי אחזקת קו לבזק.1 כוונה לגרום להם להפוך ללקוחותיה לעניין שירות הטלפון הנייח שלה, תוך שהם ממשיכים לשלם1 . כאשר עוולה כנגד התובע ואנשי הקבוצה הנפגעת עוולות של תרמית, הטעייה ואי גילוי, מתוך1 78. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, נטוויזץ גרמה לתובע ולחברי הקבוצה הנפגעת חסרון כיס

1 79. הנה כי כן, נטוויזץ התעשרה שלא כדין על חשבון התובע וחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן,
1 וגרמה להם לחסרון כיס.

1 הפרת הרשיון
1 80. כאמור לעיל, נטוויזץ פועלת מכח הרשיון שניתן לה על ידי המדינה (ראה נספח ג').

 3 כבר נקבע ב 1/95 סלקום נ. היועמ"ש (מאגרי נכו) כי מקוס בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור מטיל הדבר נורמות
?

? שירות לציבור דבר המטיל עליה חובה לנהוג כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה"1 התנהגות שהן מעבר לרמת ההתנהגות הנדרשת מספק במשפט הפרטי: "התובעת קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק



רשיון יבצע פעולות בזק ייתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרשיון. 811. סעיף 11(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ה'19$5 (להלן: "חוק הגזק'י) קובע כי בעל 1
1 

 1"החכרה לא תקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל... אשר עלולים 821. רשיון נטוויזץ קובע כי:
ת בתחום הכזק או לפגועכח" לצמצם את התחרו

המתחרים, ויצרה לה מראית עין מטעה של יתרון לעומת מתחרים אחרים. 1ומנעה מכלל הצרכנים להחליט באופן מודע ושקול ולחפש את העסקה הכדאית ביותר בין כלל 1כהגדרתה להלן והטעתה אותם בנוגע לעלות האמיתית של השירות שמכרה להם, פגעה בתחרות 831. ברי כי התנהלותה האמורה של נטוויזץ, אשר הסתירה מידע מהתובע וחברי הקבוצה הנפגעת 1

הפרת חובות חקוקות
וליתר חברי הקבוצה הנפגעת לנזק שהינו מסוג הנזקים אליהם התכוון החיקוק שהופר.אשר נועדו לטובת התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן ואשר הפרתן גרמה לתובעהשאר חוק הגנת הצרכן, חוק עשיית עושר4 ולא במשפט וחוק הבזק והרשיונות אשר ניתנו על פיו),ו 84. כעולה מהמתואר לעיל, נטוויזץ במעלליה הפרה שורה של חובות חקוקות שהוטלו עליה (ובין

פגיעה באוטונומיה של רצון הפרט וגרימת עוגמת נפש/ בזבח זמן, חוסר נוחות, טרחה והוצאות
1 נטוויזץ, וגרמה לו כמובן לעוגמת נפש ולחוסר נוחות.1 מושכלת על סמך מלוא הנתונים הרלוונטיים והנכונים האס לעבור לשירותי הטלפון הנייח של1 85. במעלליה המתוארים לעיל, פגעה נטוויזץ באוטונומיית הרצון של הפרט ובזכותו להחליט החלטה
טה באופן שקול, מושכל1 אוטונומית הרצון הפרטי והפקעת זכות הבחירה וההחלטה מדעת הנתונות לפרט:1 באופן מודע, שקול ומושכל, על יסוד מידע שלם ועובדות מלאות. שלילת אלו, משמעה שלילת1 86. כידוע הזכות לאוטונומיית הרצון הפרטי, נותנת בידי הפרט את הזכות לבחור ולקבל החלטה הזכות לאוטונומיה של הצרכן היא זכותו לגבש החל כת פיצוי הולם וממשי. קיומו של הנזק1 ומודע, בידיעת העובדות הנוגעות לדבר, האם לרכוש מוצר מסוייס... מדובר1 " ת,שהפגיעה כה מחיי כחת נזק זה. אין גם צורך להוכיח קשר סיבתי כין הפרת1 הנגרס מפגיעה באוטונומיה של הפרט עולה מעצם הפרת החובה, גם בהעדר1 בזכות יסוד חוקתי ות של ממש להו א נזק1 ראי 1 לרכישת המוצר, גם לו ידע את כל העובדות לאמיתן "*1 עצמאי, גם אם לא גרמה לכל נזק נוסף, ואפילו יוכח כי הצרכן היה מסכים1 החובה לבין נזק ממשי שנגרם כתוצאה ממנה. שלילת כוח הבחירה הי

 4 חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979
1

 5 תא (ת"א) 1372/95 יורשי המנוח תופיק ראבי \"ל 0 תנוכה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (2008) (מאגרי
1

1 בגבי).



| 
עילות התוגענה גנגז־ בזק במצטבר ולחלופין

1 
 1רשותם והסכמתם ואף ללא ידיעתם, ובכך לקחה לעצמה שלא כדין כספים השייכים לתובע 1של התובע וחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, ולגבות מהם כספים שלא כדין וללא קבלת 871. כעולה מהמפורט לעיל, בזק השתמשה בפרטי אמצעי תשלום שהיו אצלה כדי לשלוח ידה לכספם 1גזל

ולחברי הקבוצה הנפגעת ושללה מהם כספים אילו.
1 

תרמית והטעייה
שהוזמנו ממנה, וכך במרמה עשתה שימוש במידע שנמסר לה לשם גביית כספים ללא רשות וללאלשימוש שתעשה בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו לה לצורך גביית כספים בגין שירותים ספציפיים 881. בזק הציגה במכוון מצגים כוזבים בפני התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, באשר 1

זכות.

89. בשל התרמית וההטעייה כאמור סבלו התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת נזק ממון.

חוק הגנת הצרכן- הטעיה, מצג שווא, אי גילוי, מצול מצוקה, הטעיה בפרסומ
סוק". אין ספק כי ות דרך עי הגדרה זו חלה על הנתבעת הנותנת שירות (שירותי תקשורת טלפון ואינטרנט) דרך עיסוק.90. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שיר
ו 91. העובדות כפי שנפרשו לעיל, מלמדות כמובן כי הנתבעת הפרה גם את חובותיה מכוח חוק הגנת

הצרכן.

1 לרכות לאחר מועד ההתקשרות כעסקה- העלול להטעות צרכן ככל ענין מהותי1 " לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או ככל דרך אחרת,1 92. כך למשל הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:
1 בעסקה (להלן -. הטעיה) ;"

כונים הכרוכים בהם"1 "הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;... השימוש שניתן לעשות בנכס1 93. עוד קובעת הוראת הסעיף כי בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניניס אלה כמהותייס בעסקה ?. ק מהם והסי רות, התועלת שניתן להפי 1 או כשי



94. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי בזק הטעתה את התובע כאשר לא גילתה ולא פעלה כדי
להבהיר לו לו כי התשלום בגין התשתית יצריך תשלום בגין אחזקת קו כאשר יבחר להתנתק
מהטלפון הנייח וכן כאשר גרמה לו למסור לידיה את פרטי כרטיס האשראי שלו לתשלום מבלי
לגלות לו כי תשתמש בפרטים אילו כדי לשלוח יד לחשבונו ולקחת לגבות כספים ככל שיתחשק לה.

95. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת החובות על פי פרקים ב/ ג' או די לחוק מהווה
עוולה לפי פקודת הנזיקין.

הפ1ת חובות הנאמנות, ההגינות ותום הלב

96. לאור העובדה כי בזק פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי המדינה, וקל וחומר כאשר זו הוכרזה
בעניין הרלוונטי לענייננו במונופולין, הדבר מטיל על כתפיה דרגה גבוהה מן הרגיל של חובת

נאמנות, הגינות ותום לב מצד הנתבעת כלפי ציבור לקוחותיה.

97. במעלליה הנפסדים המפורטים לעיל ובין השאר הניצול הציני של כוחה אל מול חולשת התובע
וחברי הקבוצה הנפגעת כצרכנים, הפרה הנתבעת באופן בוטה וחמור את החובות האמורות, גס לו

היה מדובר בחובות נאמנות, הגינות ותום לב מן השורה.

98. היעלה על הדעת כי כל צרכן המוסר פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר למטרה של עסקה
ספציפית צריך לחשוש כי הפרטים שמסר יהפכו בידי העוסק לקרדוס לחפור בו, וכי זה יוכל כל
אימת שיחפוץ בכך להשתמש בפרטים אילו כדי להשית חיובים שונים ומשונים על הלקוח, מתוך

תקווה כי כאשר מדובר בסכום נמוך, לא יגרום סכום זה ללקוח לעלות על בריקדות!

רשלנות

99. כעוסקת הנותנת שירות לציבור הרחב, ובין השאר מקבלת את פרטי אמצעי התשלום שלו מוטלות
כמובן על הנתבעת חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית כלפי ציבור לקוחותיה בכלל

וכלפי התובע וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה בפרט כהגדרתה להלן.

100. במעלליה המתוארים לעיל, הפרה הנתבעת הפרה בוטה וגסה את חובות הזהירות המושגיות
והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי התובע וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן.

עשיית עושר ולא במשפט

101. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, הנתבעת התעשרה שלא כדין על חשבון התובע וחברי הקבוצה
הנפגעת כהגדרתה להלן, וגרמה להם לחסרון כיס, כאשר היא גבתה מהס ביתר דמים שלא כדין

ללא רשות וללא זכות.



הפרת הרשיון

102. כאמור לעיל, בזק פועלת מכח הרשיון שניתן לה על ידי המדינה (ראה נספח ד').

103. סעיף 11(א) לחוק הבזק קובע כי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר
על פי הרשיון.

104. רשיון בזק קובע כי:
החכרה לא תקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל... אשר עלולים "

לצמצם את התחרות בתחום הבזק או לפגוע בה"

105. ברי כי החיוב שחייבה בזק את התובע ויתר חברי הקבוצה הנפגעת כהגדרתה להלן, בגין אחזקת קו
עבור תשתית בזק, ללא קבלת רשות והודעה מראש, פגעה בתחרות בתחום התשתית ובין השאר
מנעה מהלקוח לשקול לאור העובדה כי כאשר הוא מתנתק מקו הטלפון של בזק, האס כדאי לו
להשאר לקוח שלה לעניין התשתית לאור המשך החיוב בגין אחזקת קו, או שמא לעבור לספקית

. התשתית המתחרה.

הפרת חובות חקוקות

106. כעולה מהמתואר לעיל, בזק במעלליה הפרה שורה ארוכה של חובות חקוקות שהוטלו עליה (ובין
השאר חוק הגנת הצרכן, חוק התקשורת, חוק עשיית עושר ולא במשפט), אשר נועדו לטובת
המבקש ויתר חברי הקבוצה המוצעת כהגדרתה להלן ואשר הפרתן גרמה למבקש וליתר חברי

הקבוצה המוצעת לנזק שהינו מסוג הנזקים אליהם התכוון החיקוק שהופר.

פגיעה באוטונומיה של רצון הפרט וגרימת עוגמת נפש, בזבוז זמן, הוסר נוחות, טרחה והוצאות

107. בכך שעוולה בזק כנגד התובע וכל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת כדלקמן, עוולות של תרמית,
הטעייה ואי גילוי כמפורט לעיל, פגעה בזק באוטונומיית הרצון של הפרט וגרמה לו כמובן לעוגמת

נפש ולחוסר נוחות.

108. זאת ועוד, בזק גרמה לתובע ולחברי הקבוצה הנפגעת, במעלליה כאמור, לבזבוז זמן, לטירחה
ולהוצאות בנסיון לברר מול נציגי בזק ו/או נטוויזץ את פשר החיובים שהופיעו שלא כדין

בחשבונם.

זכות תביעה אישית לתובע

109. כעולה מהחשבוניות המצורפות כנספח י"ב, לאחר שהתנתק התובע משירותי הטלפון הנייח של
בזק, והפך להיות צרכן של נטוויזץ לעניין זה, בניגוד למצגי והתחייבויות הנתבעות כאמור,



הוא חוייב שלא כדין בחודשים מאי עד נובמבר 2011 בתשלום כולל של 164.91 ש"ח (כולל מע'ימ)
בגין אחזקת קו על ידי בזק.

110. כאמור לעיל, מגיע לתובע בנוסף פיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני, כמו ליתר חברי הקבוצה הנפגעת
בגין עוגמת נפש, חוסר נוחות, בזבוז זמן, טרחה הוצאות ופגיעה באוטונומיה של רצון הפרט.

הגדרת קבוצת התובעים ונזקיה

111. חברי הקבוצה הנפגעת הינס כל אדם וכל ישות משפטית אחרת אשר התנתקו משירותי הטלפון
הנייח של בזק והפכו להיות מנויים של נטוויזץ לעניין שירותי הטלפון הנייח, ונותרו מחוברים
לתשתית האינטרנט של בזק וזאת עד למועד בו תוכיח נטוויזץ כי חדלה מהטעיית המנויים

המצטרפים כמפורט לעיל לעניין החיוב בגין אחזקת קו (להלן: "חברי הקבוצה הנפגעת").

112. לחלופין, באס יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי הקבוצה הנפגעת, מתבקש הוא
לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה

בשמה תנוהל התובענה.

113. בשלב זה אין בידי התובע לדעת את מספר ו/או זהות חברי הקבוצה הנפגעת ו/או את היקף הנזק
שגרמו להם הנתבעות, שכן נתונים אילו נמצאים בידיהן או בידי מי מהן.

114. ברם כעולה מהמפורט לעיל, מעריך התובע, כי מדובר בכ-46,585 חברי קבוצה מוצעת וכי הפיצוי
המגיע להם מסתכם בב- 21,055,488,3 ש"ח כמפורט לעיל.

115. התובע ינקוט בהליכים המקדמיים הנדרשים האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים המלאים
מנטוויזץ, לצורך איתור חברי הקבוצה הנפגעת וחישוב מלוא נזקי חבריה.

כללי

116. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר לאור שווי
הנזק שנגרם לחברי הקבוצה הנפגעת.

117. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר כתובתה
של בזק.



הסעךים

על כ( מתבקש בית המשפט הנכבד:

118, להורות לנתבעורנ, לפצות, ביחד ולחוד את התובע וכל יתר חברי הקבוצה הנפגעת בגין כל הנזקים
שנגרמו להם כמפורט לעיל בבקשה בסך כולל של 3*21,055,488 ש"ח.

119. לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו
מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה
אחרת, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה,
או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניו, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג)

לחוק תובענות ייצוגיות.

120. ליתן צו עשה המורה לנטוויזץ להבהיר באופן ברור ובולט בכל פרסום ו/או פנייה בכתב, לרבות
באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, ובכל שיחה על פה בין הצרכן לנציג נטוויז'ן המתייחסים ישירות
או בעקיפין לעניין דמי אחזקת קו ו/או המתייחסים לפרסום או פנייה או שיחה שדנו בעניין זה, כי

צרכן הנותר מחובר לתשתית האינטרנט של בזק ימשיך להיות מחוייב בדמי אחזקת קו.

121. ליתן צו עשה המורה לבזק לפנות אל הלקוח המתנתק משירותי קו הטלפון ונותר לקוח שלה לעניין
התשתית, בהודעה בכתב בטרם ביצוע החיוב בגין אחזקת קו על קיום החיוב כאמור גם במקרה זה

ולקבל הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך.

122. להורות לנתבעות, לאור העובדה כי הנתונים שבידי התובע אינם מאפשרים להעריך באופן מדוייק
את מספר חברי הקבוצה הנפגעת ו/או את גובה הנזק הכולל שלהם, להשיב על שאלונים ו/או

לגלות בפני התובע את כל המסמכים ו/או החשבונות ו/או ליתן לתובע גישה למאגריהן
הממוחשבים וכל מידע מכל סוג ומין שידרוש התובע, שיש בו להשלים את החסר בין השאר לצורך

איתור חברי הקבוצה הנפגעת וחישוב הנזק שנגרם לכל אחד מהם כמפורט לעיל.

123. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

24ג. לפסוק גמול לתובע אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-0/<>7 משווי הסעד
הכולל שיפסק לטובת כלל חברי הקבוצה הנפגעת.



125. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המייצגים את התובע כתובע בתובענה הייצוגית יהיה בשיעור שלא
יפחת מ- 200/0 משווי הסעד שיפסק בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה.

ן/עו"ד לאה נמס-קהתי ,ער<ד ץענן בש
/ ב"כ התובעים 7  ./
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מדיגת ישיאל
משרך התקשורת

רשיון כללי ייחודי
ל-גלובקול תקשורת שותפות מוגבלת

למתן שירותי בזק פנים"ארציים נייחים
נוסח משולב נכון ליום כי אייר התשס"ז [8 במאי 2007]

נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים:
הרשיוץ המקורי מיום ה' אדר, התשס"ו (5 מרץ 2006)

תיקון מספר 1 29.10.06

תיקון מספר 2 05.11.06
תיקון מספר 3 06.11.06
תיקון מספר 4 08.01.07
תיקון מספר 5 14.02.07
תיקון מספר 6 19.02.07
תיקון מספר 7 08.05.07

והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל נספחיםנוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא ,? בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח זה לבין הרשיון המקורי
שאינם מפורסמים לעיון הציבור.

רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' : 03-5198244משרד התקשורת, אגף הנדסה ורישוי, טלפון : 03-5198230/264



רשיון כללי ייחודי גלובקול תקשורת שותפות מוגבלת למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים.
נוסח משולב נכון לתאריך 8 במאי 2007.

ביצוע הרשיון חלק ה' ־

38. תפעול הרשת ואספקת שירותי בעל הרשיע
38.1 בעל הרשיון יקים את הרשת, לקיימה, יתחזקה ויפעילה, בכל ימות השנה ובכל שערת היממה, הן
בימי רגיעה והן בשעת חירום, בהתאם לדרישות הטכניות וטיב השירות ובאופן המאפשר אספקה

תקינה וסדירה של שירותי בעל הרשיון, בהתאם לרשיון זה.

38.2 המנהל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרישות טכניות וטיב שירות לרבות לעניו שדרוגה ועדכונה של
הרשת והקניית יכולות טכנולוגיות חדישות.

38.3 ראה המנהל כי בעל הרשיון פועל באופן העלול לגרום לפגיעה במתן שירותי תקשורת באורח תקין
וסדיר, רשאי הוא להורות לבעל הרשיון, לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, על

צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

38.4 בעל הרשיון יספק את שירותיו בהתאם לדרישות הטכניות וטיב השירות, ובהתאם להוראות הדין
והרשיון.

ו 39. גיבוי בשיתוף עם אחר
39.1 בעל הרשיון רשאי להתקשר עם בעל רשיון אחר בהסכמי גיבוי להבטחת רציפות השירות, בכל הנוגע
לפעולה או שירות הזהים לפעולה או שירות שמבצע בעל הרשיון. בעל הרשיון יודיע למנהל על כל

הסכם גיבוי כאמור.

40. איסור פגיעה בתחרות
הבנה כלשהם, אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים, או40.1 בעל הרשיון, לא יקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל, ולא יהיה צד לכל הסכם, הסדר או

לפגוע בה.

40.2 ראה השר כי יש בפעולתו של בעל הרשיון כדי לגרוס לפגיעה בתחרות בתחום הבזק או בתחום
השידורים, רשאי הוא להורות לבעל הרשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, על

צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

41. תיק שירות
על כך בכתב למנהל לא יאוחר משלושים (30) ימים לפני המועד בו הוא מתכוון להתחיל לספק את41.1 ביקש בעל הרשיון להפעיל שירות הנכלל ברשימת השירותים שבנספח בי ומסומן כ"עתידי", יודיע

השירות.
41.2 ביקש בעל הרשיון להפעיל שירות חדש אשר אינו נכלל ברשימת השירותים שבנספח ב' (להלן -
"שירות חדשי') אשר בכוונתו לספק למי ממקבלי שירותיו, יודיע על כך בכתב למנהל לא יאוחר

משישים (60) ימים לפני המועד המיועד לתחילת מתן השירות החדש.

להתחיל במתן השירות או אם עליו להמציא תיק שירות לאישורו של המנהל, כתנאי להתחלת41.1 או תוך שישים (60) ימים ממועד קבלת הודעת בעל הרשיון כאמור בסעיף 41.2, אם הוא רשאי41.3 המנהל יודיע לבעל הרשיון תוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת הודעת בעל הרשיון כאמור בסעיף
השירות.

; לא המציא בעל הרשיון תיק שירות על פי הוראת המנהל, או לא אישר המנהל את תיק השירות, לא יתחיל בעל הרשיון במתן41.4 בעל הרשיון ימציא תיק שירות לאישורו של המנהל, על פי דרישתו
השירות.

המנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, בהודעה כתובה ומנומקת שתימסר לבעל הרשיון.הרשיון למנהל את כל המסמכים והמידע שדרש לשם אישור תיק השירות. במקרים מיוחדים, רשאי41.5 החלטת המנהל בעניין תיק שירות שהוגש לו תינתן תוך ששים (60) ימים מהיום בו המציא בעל
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נספח רי

רשיון בזק



־ר

מדינת ישראל
משרד התקשורת

רשיון כללי
ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
נוסח משולב נכון ליום ליום כ"א אלול ר?ו*ש"ע [31 באוגוסט 2010]

נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים:
תיקון מספר 30 מיום ט' ניסך תשס"ד (31 במרץ 2004), שהינו נוסח משולב של הרשיון המקורי מיום י"ח באדר
התשנ"ד (1 במרץ -1994), וכל התיקונים שבוצעו בו עד תיקון מספר 30 (לרבות מספור מחדש של סעיפי הרשיון)

תיקון מסי 31 מיום - 23.12.04 תיקון מס' 41 מיום- 28.10.08

תיקון מס' 32 מיום - 17.04.05 תיקון מס' 42 מיום- 25.12.08

תיקון מס' 33 מיום- 14.07.05 תיקון מס' 43 מיום - 07.05.09

תיקון מס' 34 מיום- 29.10.06 תיקון מס' 44 מיום - 14.03.10

תיקון מס' 35 מיום- 05.11.06 תיקון מס' 45 מיום - 10.05.10

תיקון מס' 36 מיום- 06.11.06 תיקון מס' 46 מיום - 30.08.10
תיקון מס' 37 מיום- 08.01.07 תיקון מס' 47 מיום - 31.08.10

תיקון מס' 38 מיום- 14.02.07

תיקון מס' 39 מיום־ 19.02.07

תיקון מס' 40 מיום- 13.04.08

נוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא-, בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח זה לבין הרשיון המקורי
והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל נספחים שאינם

מפורסמים לעיון הציבור.

03-5198230/264 : משרד התקשורת, אגף הנדסה ורישוי, טלפון
רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' : 03-5198244



רשיון כללי ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ למתן שירותי בזק פניס-ארצייס נייחלם
נוסח משולב נכון לתאריך 31 באוגוסט 2010.

78. הסכמים עמ געל רשיוו אחר
78.1 החברה לא תתקשר בהסכמים לביצוע שירותי בזק או פעולות בזק בשיתוף עם בעל רשיון אחר או עם

בעל רשיון לשידורים, אלא אם נתן השר אישורו לכך ובתנאים שייקבעו על-לדו.

78.2 החברה רשאית להתקשר עם בעל רשיון אחר בהסכמי גיבוי הדדיים להבטחת רציפות שירות, בכל
הנוגע לפעולה או שירות הזהים לפעולה או שירות שמבצעת החברה, ותודיע על כך למנהל.

79- אי פגיעה *תחר1ת

79.1 החברה לא תקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל, ולא תהיה צד לכל הסכם, הסדר או הבנה
כלשהם, אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות בתחום הבזק או לפגוע בה.

79.2 ראה השר כי יש בפעולתה של החברה כדי לגרום לפגיעה בתחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים,
רשאי הוא להורות לחברה, לאחר שניתנה לה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיה, על צעדים שעליה

לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

80. השקעות בו?חומ<ם אחרים
25 מהכנסותיה השנתיות בפעילות שלא נועדה החברה רשאית להשקיע במהלך שנה קלנדארית עד 0/0
לשם מתן שירותי החברה. השר רשאי, על פי בקשה בכתב מאת החברה ומטעמים מיוחדים, להתיר
לחברה לחרוג מהשיעור הנקוב בסעיף זה, אס מצא כי חריגה כאמור לא תפגע ביכולתה של החברה
לעמוד בהוראות סעיף 16 לעניין רשת החברה. למען הסר ספק, לא יראו לעניין סעיף זה את הכנסות

חברות בעלות זיקה כהכנסות החברה.
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חשבונית בזק עובר
לעסקת האיחוד
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?" ?,"?־־ " חשבונית סס מקורסספר הק1  29/06/2009 שסק פורשה סמי נ841*>557 ־—~—• ־ ;
 סאי 2009 החשבונית מהווה קבלה, אבו הוטמגה תוחמחתאריך עריכת התשב1ן

 15/07/2009 נו!פה א! אם מתבצעת הגביה בהוראת קכ0.תקזפת החשבון
י לחימוש בזק 759זי8?:12יוגש לחברת האשראי לא לפני

5 י/2. /!  חשבזנ"ת מס0ר 9481^3491. מח1ור 

 . " מע"מ פטור\כלול"**,
 נ,תן להג,ש השגה̂  הפלוסים תוך 60 'חים**

ב-1 ביוני החלו תעריפי השיחות בבזק בכשל'ש אחוז. התשל1ם החזדשי הקב1ע ההטגה אינה ז1הה מועד התשלום.? לקותוח. יקרים,
̂יי"תעודכ! ב-4?3.8, בהתאם לגזבה האינפלציה המצטברת ג7אז העדמן הקודם ח1ת 

'̂ עדם1 תעריפים בהו/אם לתקנןת.  שב!צע בי1ני 2008.זאת בעקב1ת
:<!:, ־£!.'•1 י לבזק למג;!1!!־; או/ווח 53.4755 ־;!'}

;̂̂ |0 18 £0<1י$£££>י"י* £\תשל1ס־ם הקועברים לתברות אחרו תוהסגאים ש"ט־י 0^0רתקיל01 חט1 י י 35 10̂ ^090 ? ?¥•—?*• 1̂ < ו ...יו-יקי-נ . . 4 * ? ןיי ייי-יליייוי ?? -ן  —יןייייי""
^ טו£ווודוו1וו<וווווווווווווווןו*ווו1ו1וווןןוו<ווווווווווןוווווווווווווז1וזוווו18דזווז1ז1וזזז<זזז<ו1זחוזזז1ו<ז̂ח 0ה"ב החשבונית לפני מע"מ | 73 18 י 1ממ08!131!!̂§

^^?^^  ̂
0ת"כ לתשלום בש"ח 137.13

לקוח נכבד. שים לב להודעות בסוף החשבון

מ9¤  ̂ ¤^ 1-פירוט תצלומים לבזק לקו 03-6760615 גרסטנר 3?רים ן ¤ט^^  ; ¤|1! . *י- ?-ן ^^
8̂י ו^ג~/ ך /^ ץ81688טה יהזשע 0012 ד'רה 0012 רסת-ג! 52251  יי 8

18|$|| . / 1  ח1דשי : 8811- 1 . 
תשלום קב1ע

1¤¤¤ ̂ק^ :תשלום קבוע קו טלפון עב1ר 7 יקי0 ס- 25/05/2003 עד 31/05/2009 44.70 ו ; 088^ ^ ̂]^3^8^ןןי¥ן^ך^ ̂|תשל1ם קב1ע שיחת קו סלם1ן עבןר:>2 'סיםמ- 01/05/2009 עד 24/06/2009 46.40 - : 8 0נ *||̂ 10̂ 0 / .' 
4.22 

̂^9נ ?תשלןם קבוע ש'רוינ. שרות "תא קול1' רשיחה מז1הה" עבזר 24 יס'ם ג?- 01/06/2009 ^̂ 1*̂ ̂^לי ^̂ ם0  ̂ ! 
̂מעד 24/06/2009 ̂,י|^י^י *י\^ *?̂ 38 8̂ 59̂תשלום קב1ע שתת ''תא קול1'' רשיחה ג7ז!הה־ עבור 7 ימים 0־- 25/05/2009 עד 4.23 י 11 :  ^̂ ^ 8̂88801̂ 861 8̂̂  י יי !0̂01818886018

ו : "* *5^700/^1/0̂  ו 051* 1*1.51 עבור 13 'מים מ- 25/05/2009 עד 69.17  - 05/06/2009 ־ 460£ ^£^ *־**־ *""•". "י־תשלום קב1ע שיחת אינטרנט מהיר
̂-1וי (11)"ו 1̂ ליוגןט! הני-י,ו 1ז)וץו מגא*!; ̂ו*: ב1־1\(1 ̂!אי11יוק ננעי :זגז1ו0--יו1גו ינייו "נ*יח -יי-•מ1יוגח נו ̂ני1 נ1]1גז1ו 1־ ̂ו111 ו1י1;).י11 ינ*ו1 '־0*1 ;ן !*)*> **!?!? 0י ו!*די1 יא11 ר ̂!)!**1!!!). ו1*9נ??1-6ו;)* ויווני ו\ו וו טו1?וי.<י1וח1)1וו1י ו*ץ1 הו (!( <, י־ לוט! 1ל. וטמו.!* .̂ .,.> _,, , 

,
̂־;!̂. .'"-!*̂ ^̂ "̂ מ- 25/05/09 עד- 24/05/09 * ש'ת1ת שיח1ת לדקה/שיחתשיחות לתקופה סס' משך חגגר'ף ; .ו'וו"]"";"!

|080£¤ 1̂0^̂ ^̂ ^ 08  המסתיים בספרות 1513. 1̂
 לאזפיקרד

לא לתשלזם. החשבונית תטולם באמצע1ח. כרטיס אשראי
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ססנר סרים !חיים אביגל 111*0
יה1ש0 0012 דירה 0012 רג/ת-בן 52251

יגון_ב:זק_ל2ק1ח ___ 20059039/1
1^הק2__ -_____"__ 03-6760615

ריר עריכת התאבון 29/06/2009

̂?ן,,^ ! —^?.?????..?,,. .-, ,.ן,. ,,., 
" ,_,,^̂  מאי 2009 [ .

ופת החשבון

¤ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^ תשמן עשו־ לכלול שיחות שבוצע! בתאריך המוקדם מהתאריך המוצג בתשג!ן וסרם חזיבת בבינ4 ¤̂ 

קבלת פקסים
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_______ 
חשבון בזק ללקוח מספר 20059039/1 מרכ] שר,אל, 12 הבנו,) המשולש

?-י יייי 03-6760615 ""5"*"'
^_ן826£כ1 חאר'ר ^ריכת החשבון 23/07/2003 מייל - ו0.1^626כ1@/ח56̂_

תק1מח החשבון יוני 3ס20 מקור
יוגש לחברח האשראי לא לםני 14/08/2009 חע!ב!ניח מס מק!ר
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לכדאיות המעבר לשירותי

הטלפון הנייח שלה
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?3ק.16632 נקבצים מטרפים
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לקוח נקך,
גגל הצטד9^גר לשירותי הקו הביתי ט*ל013 בטוויז'־ן 00*3*0 אנתך אב1

̂ן1 הב*!!* של 013 03וי1ן ; 0ו*רוו1 ו?
דן , ש<ר!ת הק1 הביתי ©ל 013; ם̂נ

;

̂־אל אט גאים לו^יג *ט*ר3ת ב!0ף םסנו1ן ש?־ות< ; כהנבר'ת התק)1זרו1 תם^^לה גי
1 התקשורת ט*למ - ש"רוננ קו הטל63{ הבית.1 ח0תקז־0 ©ל 013 בט11נדן הםצנע את הנ3ח*רים

31̂נש ארצ<1ח; הש8תל0<ם ביותד ל©נ
1̂* ^< 13© נטויז'ן? ל10ז להצ0ו־ן* ל?ןו ו?ב

̂ן הט7^1ן הביתי י ¥7סכ// עצום בתעזב
; * טז*חת טלפגן מו1ק1'ם ל7^? כל התתיימת זללא תק>לןם בובמר דסד אחזקה?

̂ט תינם - תא קולי, טז*תה סז1הה,שימה סגותיבה, ©יתח. מנידה, ̂ם כזתקדג 3 ט1*ר1ת1ם 3ל1

1̂'3ה 0זוהו?. מגוד־^ שיתה 0כ
* שוםו־ים ו1ל מסטר הג3ל3ון המוזכר ותאהנב

* 3ן111ן שיתתי תקשנרת ווזזת חבדח. התקשורת ו?©ב*לה בישראל - ש11^ת ב*7יל, א<ב13רגמ
1?גכ0ח 0}ץ1¥ת 9נ5ב1 אךצ?ת

̂ט יר1ר3 הל?ן3וז8ת הגמב^ל בישראל  *

לצ3י*ה בו?13כ11 ממי <תד3או

דן1- ־ תודה שבחררעז 013 3טז̂ז

^¤1 ̂*מ8"*י !88  1 ̂ ¤!!19 ?̂ ̂'הק גג*5 ̂(89 ה3"ל בכ ̂ו66<ו913@06 : כתובו! כג"יל: {00.1^01<
^§̂ ̂\־1^0  ̂ו 31̂ [ ך-01 1̂מבך31וח:"בותי:3*? 05 701x0 החב1ו?:ג1ר0ז

̂ז ה0$ח9ת. ז 1̂י. מצניז1 לה*ח*ו ז5 תקטן ה500*ל̂  ̂'1x10 הכ ̂ לתקטן  ;: ־'ההבילה ר-ינה בכ3

ו



1 /0 1 6§£1? שאלות ותשובות עסקים קטנים
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- תקשורת פנים ארצית > שיחת ותמיכה > שאלות !תשוב:ת דף הגיינ י- עסקים קטנים ?־

 ̂
;! ! * 3תר1נורנ א>נ0רנ0 לעסקים

| | 8 מזצרימ ושירותים יי|בתר שאלות 1תש1ב1תג1וש*: שאל1ת 1ונש]1:1ת >
 ? ־

? 1 € מצלמות ק1 ־
תש]ב1ת בב'שא שאל1ת 1תש1ב!דנ • ^יחיתב-נלא^ שאל1ת 1

] י @ תקשורת פנים ארצית
\ | 9 שיחת ותמ'נה

: נ 13 חימר מת>ו0 הדיחוי! נזה מ'רש מ־1 להפעיל 110 השירות?
> 9

1^ 3 ניידות גו0קרים
^ל 013 נט1ויזין7ג ן £ הגדרת קלוריות י-ינית ה1טר1!וינ לקו הטלפון ה3נינ1>;ר1:י ? ? _ מהם ה<תר1נ]ח;^ל

; ? 05 נ;0פרי שע־ות
: ו 8 טלפון לבעלי 'ירגימ מיותייע

̂'נטרננו ̂*( וז!צא1\ך הטלפ!, טלך 'וז-דוינ משמעותית, זולות יותר מבל חברה אתרונ. מאתר והחידות מתבסס 1ל התשתית הקיימת של ה ^טומו! ־ , 1את כל ה'טירנתיג!^ י85 שא7יות י 1;3ל3:ן בדרך הח'יור הפשוטה ביותי,ללא עלות בגי; אחזקת הקו  " גמקום ק1 טל10ן םטגדוטי, אתה קו1תבר לק1
 ! הנלו1'0 המו1קז־ג1י0 בי1תר, אתר. ננקגל בחינם!8 שירות 1תמיכר

0ג,ר * 
פטר קשר

האם ניתן לחייג לכל 10גי הטלפונים?

האס אני יבול לגל1^ באינטרנט ולדבר גסלפ!] בנזקגיד?

מאם המחעוב צריך להי1רג דל1ק כשאני נת־בר בטל12ן?

מאם אני יכול להשתמש ביותו נ1טלפ1; אחד?

האם ווזבה שיהיה לי מחש!?

איזה 10ג טלפו; תומך בטירות הזה?

נזה ק1ות כאשר יש הפ0ק11 יושמו?

האם שיחת ת- נ1ם'\ ה^'ט לי את המהירות; הגלישה?

כיעל־ מ0"גים ממנ־ ואל"?

כיצד שיתה דרך ישת האינטרנט (כ01'\} נזתגצעו!;?

1 האט ניתן לחייג לכל 10גי תטלפויימ?

יק ע0ק'ט קטג"מ לקןתות ;!0ק"ם אוז־־וג נט1נ"ין הב'געיט ?*ל;!י!ןר!. 5ר0!
̂נו; י^ייוות לתו"ל גרמים 1/יו51 ~; לטלפון הביתי ה^כיניח יר:?.י ה^ורהאי^י שיחות "נים ארציורנ נזרנחיות שירות 0חש:ב י1יו ̂י 17 הג1ל9ון במשרזעץ אתו1 ן-,0כמי  ̂:1 י: י י? מי^עינ: המי0 >!\ירןת גיבוי ואהזור אבטחת מ;ז* , ,יי*נ ב י יירא ו מיוה. שיר; 0 י;יזי  ̂ 5.1̂ 1^^ שיחתי ג;1;8; 0ל5ון ביתי ביעים .^^14. ~נמ >8<יחות 3י;לאוג?יותק1};ר;, מש ̂-!ו:ור: שית:ת ליוו"ל שו1ון נ^ח1ת,1:;ומג1רי איננו !ת חת^ייתי^^אתרימהוך^ות 1?3ו}קוו£ אינל1ר:0 ע1אל1ה. ̂ו;נים ת/יזשורד; נתננימ ̂י 00ץק מרריכיכ   ̂ דרו שי ק

-יר ^̂ק
 אוך

ח.יא^-^ינז^
ת 1:ש,;0(נ ̂ו!דוו<ר נגידו וו ן11י1יות

11^://̂ -̂ /131011.116111^6ל0131̂. ?/11010־1̂ 21/08/2011 660454=ס10161ז1̂



נספח רו'

טופס בקשת הניוד



^ י י

7$$$§\ £ ./ / ̂̂\}\11 הכל במרחק גגיעה §^ןןי|   ̂ ^ /^ ,^00=^=^§$

^

-— 

י ?
—.

ס בק©ת ניוד ^1ל ©90ר @ל19[ נייח ט̂ו

_ מפעיל ק1־לט: ?/?£ מספר פטה (לשימוש פטמיבלבד):

̂י ^ , ~~ .?/ ̂. תאריך:  מפעיל ננטש: *<~5... 

סוג מספר: ם מספר/ים בודד/ים ם טווחי כזס19ר

̂י שם "שוב: \ ^ ל^ י ? 0 \) מיקןד (אופציונלי) כת1בת הר^7ונהד3£2£ם5
"̂  ̂ 37" •-'''' . ־ ? י .

\ \  \ / זיהוי הבעלים הרש*בו אצ^פעיל נבטש: . , ג_ ןץ 

^0*̂ ̂  (84£^ י מס^ר ±\\-\ד\ך\ £-$¥¥ 7 0 1. שם פרטי ומשפחה / תברח: י^ליק^ר

רזך  ̂ ̂.. ם ח.פ./ח.צ. ם מספר דרכון ם אמצעי זיהוי: ם 

_י מספר מזהה: ! 2. שם פרטי ומשפחה / חברה: . 

אמצעי דהוי: ם ת.ז. י ם ח.פ./ח.צ. ם מספר דרכון ם אוזר

, 3. שם פרטי 1משפחה/חברה: מספר מזהה:

אמצעי זיהו1: ?? ת.ז. ? ח.פ./ח.צ. ם מספר דרכון- 0 אחר

ממפר/ים בודד/ים טווחי מספור

הצהרה:
הנני הודם מצהיר כי אנוכי הלקוח הרש1ם אי בא םח1 א1 מורשה חתימה, המוסמך לבקש ניוד מספת1 הטלפון לעיל, 1כי אץ לקוח רשום אחר לסס3ר/ים, למעט אם "פה את מחי בייפוי כוח

המציב. הבמ הח"מ מ1דע ומסכים כ?

 אץ בקבלת טגפס בקשת הני1ד משום התח"בות של מפעיל ק1לט א! מפעיל ננםש כי תבוצע ניידות מספרים. םפעזל ננטש רשאי לסרב^לבקשת ני1ד מטעמים שנקבעו כדין " אם יבוצע ניוד
*

̂ל המספר/ים אצל מפעיל ננטש, אינם מנוידים עם המספר/ים. נ?ד המםפר/"ם סה11ה נית1ק/הסרה מהספעיל הננטש של ̂גלו הוא יהיו? של המספר/ים בלבד, 1כל,.וו1=נ3(מת והנטיחתים נ11ש!
/ע ל< כי ייתכן שחלק כזמסרי צד גי שנשלחים אל שה3נק"ס1באסצע1ת-וזסכ131־/י13. יש לוהכזין ש1ר1תיפ.1תכגנ1ת סבוקטים מהמפעיל הקזלט * י7 הסספר/יס ושל כלל השיר1תיםיןהתטנ1ת,

3̂ שמפיצים גורמים שונים) לא ינותבו ע"י מפנניל ננטש אל מפעיל קולט * הומלץ לי ל.וידע'6שתנ1ש.יס<או משלמים אחרים, שאינם לקוחות רשומים של הקו, המספר שנויד (לדוגמה - כ01ר"3
לגבי הניח־ והסרת הוכחתים * ניוד אינו פנטר את הלקוח הח־'מ סכל תשלום 1/א1 ח!ב !/א1.התח"בות כלפי מפעיל ננטש, לרבות־לגבי צי1חא1תשת?ת ק"כהת של מפעיל ננטש. * ידוע לי כי
בהסכםעם -ועךת הרבנים; בם אצל מפעיל קולט המספר במהלך תהליך הניוד תבוצנג הפסקת שיחתום זסנית לכ1ס3ד/י3 המבויד/ים * יד!ע לי כי במידת והיה לי מס3ר "כשר" המעוק

המ3ויד יוכל להיות רק מספר -כשרי המעונן בהסכם נ1ם "ועח־ת הדבנים".

הבכי כ/א&ר בחתימתי את הפרטים (©פ־לאת21ו־1ו!9'3ז זוז 1כן כי 7ןדאתי והכזככןתי לאםזיר לעיל.

פרט1 החותם (הלק1ח / מיופה כוח / מורט*ה חרנימה):

שם 1 ־חתימה / וזנתכזת 1 תאריך 1 זה1תהוזזתם* 1 אמצעי זיהגי ** 1 נוס־ זיה!1 1 ם פרטי |
 - ; ם עסקי .

)? 591$4$1^1י}>$ ? , ^ , , ({ ̂־י?י +,\ , 10 ! 
 יי

^:̂ -י^^^4^5^
1 1 1 [ / 5 1  1 \\̂ 1̂^ 1<~?י! ו^  1.1^̂ £^.̂

."? ?" < ~*" י י יי י . י"

* זהנת החותם: בעל הק! / מי31ה כ1ת / כמדשה חתימה-

*־־* אמצעי זיהוי; ת.ז./ ח.פ. / דרכון

חתימת נציג המפעיל הקולט: .

013 נטזויז'ן - -טל: 3031* תיפה; מרכז א!מנה מת"ס חיפה 31905
מכירות: 1-800-013-013 ראש העץ: רחי המלאכה 15, פארק תעשיות אפק 48091

. -י . . . ?

—^̂ ^̂ ^̂  



נספח טי

פרטי החבילה שמפרה
נטוויזץ



תקנון מבצע לשירותי קו תטלפוו הביתי של 013 נטתיזיו 11̂0

שם המגצע: למדברים חופשי שלישה חודשים"

תנאים מיוחדים

̂ד * י • לקוחות פרטיים ולקוחות *3090 1 ̂ י

̂. • מצטרפים כמנוי לשירותי טלפוניה פנים ארצית של 0X3 נט־וויזץ </*^> ונהנים משיחות ללא הגבלה ליעדים נייחים בארץ בכל הרשתות**-תי^ך^-מג;^^^^^^^^ :̂  
̂  א ע;' ב̂נ

ג* בעלות 9.90 ש"חבלבד לשלושה חודשים ראשונים ̂י ̂ך י**י£$$!!^£ • מהחודש הרביעי נהנים משיחות עד 2000 דקי בחודש ליעדים;/ . י^
ג ?< * י1 נייחים געלות של 59.90 ¤ בחודש התעריף לנייח מהחודש הרביעי .• , י 

• התעריף לנייד : 35.5 אגי לדקה שיחה לבל היעדים הסלולרייםו
""ך / יי • יובהר כי מחירי השירותים אינם כוללים את עלות התקנת הציוד על

" י ?" ידי 013 נטוויזץ בבית המנוי****
י , י י * *'

ו< ^ > / מלוי # 9.90 ¤ לשלושה חמישים מהחח'ש הרביעי 59.90 ש''ח  דמ'י

_ , שלושה חודשים ראשונים משלמים 9.90 ¤ בלבד ונהנים משיחות הטבח*המ,בצ<ו^איו _
ללא הגבלה ליעדים נייחים

1 • שיחות חינם בתוך רשת 073
• שירותים נלווים***** יסופקו בחינם.

'/ ''• י " • חישוב 2000 דקי מהחודש הרגיעי ייעשה לפי תקופה של חודש* ־־י ' י !־ י ", ,^ החופפת למחזורי ומועדי החיובים החודשיים., '£ י " .,"־
̂ ו " בחודש האחרון הזכאות מתוך 2000 דקי תחושב לפי החלק היחס י *$1 * ^1 

 י
: -^/-^^^5^ של נגספר הימים ככינוי באותו חודש.י ±£ /

י - "* יי י
7, . י \ ^, ^ • 013 נטוויזץ רשאית להודיע בכל עת על סיום המבצע,

̂י^5^^^^^^^^ך • מעת סיום המבצע מתירי השיחות ליעדים נייחים וניידים יהיו : י בהתאם למחירון השיחות של 013 נטזויזץמות^־י^

 י • ניתן להצטרף למבצע עד ליום 9 בספטמבר 2010 אלא אם תודיע
" 

תקופות ה8ז4ר^^6^
, < 1 י 013 נטוויזץ על הארכת תקופתו, לתקופה שתיקבע. ,

̂ן - - , התחייבות לשנה ̂י&יכ^ ̂ו תקופת התח

5011 >= תאגיד רשוט או עוסק מורשה שהשירותים (/או המוצדים המסופקים לו על ידי נטוויזן 013 הם לצרכי עסקו. * <ק1ח 0

** לא כולל שיחות ליעדים מיוחדים: 144,1-700 וגר
י "שעות שיא: בימים אי-הי בין00:?0 <-19:00 וביום וי וערבי חגגין07:00 ל-13:00. שעות שפל: בימים אי-הי בין 19:00 ל-07:00 וביום ף וערבי חג

בין13:00 ל-07:00 ביום שלמחרת
?־•*ע"פ מחירון התקנות של013 נטוויין

, שירות שיחת ועידה וכל שירותנלי־וה אחר כפי שיקבע על ***** "שירותים נלווים" - שיחה מזוהה, שיחה ממתינה, שירות תא קולי, חיוג מקתגר
ידי 013 נטוויזץ מעת לעת.

7711231/5-25000
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חשבונית בזק בגין אפריל
2010



 י ור 1
̂. בזק מחברה הישראלית כתק''"רה כע־מ ? 38881 

1 ![[[11 1 111 11(1

? 
 ח.צ. 52-0031931

* 1 1 111111 י " ־? יק*̂. 1  111

¤ל$ ?  מרמ עץי'איי - ייבנ"ו הה
3^99^ 1 1111 ? 1 1 1  111

? 
אביב61620 01. רח'מנחםבנ')133.חל 91 1 11111 1 1 1 111

 019826 2?-/5"1*-03 1^^09^ לסנ'וח, בירורים, המנוח או הפסקח שימח ?
גרסטנר מרים וח-'ם אב'גל

? 
6626<1 - 11ג0*626*@"56^51̂ט  45*0 עמ;ד1מתוך1- 1-#^ן ק"כ

נוה יהו^ע 0012 דירה 0012 רמת-נן 52251

1 
 י" י " " ? א'נקרנט - ||,6260.1:0נ*./*ג/^

 י ?
;0059039/1 

חשבון בזק ללקוח ג/םסר

1 
̂.ת00ס^ 0 03-6787429 

מספיי^

 28/05/2010 החטטנית מהגה קבלה,אם ןקסבעה ח1תמח ?

תאריך עריכת החשבון

 קן&ה א) אם מתבצעת הגביה כהוראה. קבע. 1
 אפריל 2010

הקופח החשבון

1 
 0*80 מק 15361726

 י 14/05/2010
י1נש לחברה האשראי לא לפני

תיוב9 ?  חטםניח. קסמו 255072710 מת11ר
— 

^̂^ 1̂ -111!1±11-±1

1 
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 חשבונית8 מסי חשבונית ת.ח.שלוט תקופת חשבון
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1 ? התעריפים המוצגים ה'נם תער'קי החברה חנםנ'ם ליום הפקח החשבון1 וו ניחן לקבל פירוט לבבי אוסן חיטוב החברים/ חיובים חד פעמיים. במידה ומופיעים בחשבון, במוקדי השרות.
| ? לשימת ליבכם, ככל מקרה של קער בין הסכום לחי1ב לבין סיכום הביניים נפירוט החטטן. הקובע הוא ר'ססם לחיוב.

| ? לקוח נכבד, החשמן עשוי לכלול שיחות שבוצע! בתאריך מוקדם לתאריך הניוד מהמספר שנו'יד, וטרם חו'בת בגינן.

? הנ"ד? ? להלן מחירי השיחות הנפוצות מקווי מק (בולל מע"מ); 11.29 אל לדקה בשיא, 4.62 אנ' לדקה בשפל לבזק ונ"חים אחרים 6.33 אני לדקה לנייד ח'וב בזק, 23.01 אל לדקה חיוב לספל,
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/1

יא
בהתאם להסכמים עם מפעילי התקשורת הזרים, כמות השיחות היוצאות מישראל באמצעות
-, לפיכך, הקבוצה משפיעה על כמות השיחות הנכנסות שיועברו אל הקבוצה על-ידי המפעילים הזרים
לשינויים בנתח השוק בשיחות היוצאות של הקבוצה עשויה להיות השפעה גס על השיחות הנכנסות

באמצעות הקבוצה. ראו סעיף 8.10.5 להלן.
בהתאם לנתוני משרד התקשורת מיום 7 בפברואר 2011, בשנת 2010 נתח השוק של הקבוצה בשיחות

הבינלאומיות נשיחות יוצאות ונכנסות) עמד על כ- 31.590, בדומה לנתח השוק בשנת 2009.
כאמור בסעיף 8.1.1 לעיל, כניסת שחקנים נוספים לתחום הטלפוניה הפניס-ארצלת הובילה בשנים
האחרונות להגברת התחרות בתחום ולירידת מחירים מסוימת. עם זאת, בזק עדיין מהווה מונופול

בתחום עם נתח של כ-720/0 במגזר הפרטי וכ- נ£/810 במגזר העסקי55.
ריץיזלררד ה'אתרת ל^לל ר;עורז *00ל החלה המריאה לל־וו^דז <'\לר'ותל ךץל*חווירל חרלח-*ר\לת ריתלת

ו
ג."1"ו 7""*. ן '''!^ ±כ 1-ו ''-י /." ווי "^ן 1_' ן " / '̂ ./ <<.י 1-1/"ו ו "11 <,*.- >± " ' <שן 1- " >1\ ̂י ץ *ק \1
בנוסף, מספקת הקבוצה שירותי טלפוניה פניס-ארצית בטכנולוגיות שונות לעסקים קטנים וגדולים.

הקבוצה ממשיכה לפעול ולהעמיק באופן ניכר את חדירתה בתחום הטלפוניה הפניס-ארצית. העמקת
החדירה בתחום זה מלווה בהוצאות רבות בגין גיוס והרכשת לקוח ובפגיעה ברווחיות בטווח הקצר.
הקבוצה מעריכה כי לאורך זמן הרחבת שירותי הטלפוניה הפניס-ארצית על'ידיה הנו מהלך העשוי
לסייע לה לשפר את תוצאותיה הכספיות, וזאת הו באמצעות הגדלת כמות הלקוחות והגדלת
הכנסותיה והן כתוצאה מהקטנת עלויות הקבוצה בין העברת שיחות למפעילים אחרים. להערכת
הקבוצה, בטווח הארוך תתרום פעילות הטלפוניה הפניס-ארצית לרווחיות הקבוצה, לחיזוק המותג,
לנאמנות לקוחותיה, ליכולתה להתמודד עם התגברות התחרות בשוק והמעבר לתחרות על סלי

שירותים.
ת או השפעתה על ם-ארצי לות בתחום שירותי הטלפתיה הפני הערכות הקבוצה בדבר הרחבת הפעי
תוצאות הקבוצה, הנן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על היכרות
ת בפרס, ניתוח נתונים והערכות הקבוצה את שוק הטלפתיה, בכלל, ושוק הטלפתיה הפניס-ארצי
א צפויה ות מהרחבת הפעילות לעומת ההכנסות שהי צה לגבי התפתחות השוק והעלויות הצפוי הקבו
להניב. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה, בעיקר עקב שינוי בצרכי הלקוחות או בביקוש, שינויים טכנולוגיים, שינויים בעלויות

וכיוצ"ב.
8,1.4. התפתחויות בשוק הטלפוניה ושינויים במאפייני הלקוחות בתחום

לקוחות הקבוצה בתחום הטלפוניה הינם לקוחות פרטיים ועסקיים ;קטנים בינוניים וגדולים).
כחלק משירותי השיחות הבינלאומיות מספקת הקבוצה את השירותים הבאים: (1) שירותי
§111(1111151 (העברת שיחות בינלאומיות בין ספקי תקשורת זרים לבין עצמם) - לקוחות הקבוצה
בשירותים אלה הינם מפעילים בינלאומיים אחרים. היקף שירותים אלה גדל בשנים האחרונות,

55 במונחי הכנסה נורמטיבית. בהתאם לפרסום משרד התקשורת כדבר נתוני נתח השוק של בזק במגזר הטלפוניה הפנים-

ארצית נייחת, נכון לחודש אוגוסט 2010.
56 ראו ה"ש 10 לעיל.
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8 וו התעריפים המוצגים הינם תעריפי החברה הנכונים ליום הסקת החשבון? * ניחן לקבל קירוט לגבי *וקן חיש!ב החזרים/ חיובים חד קעס"ם. במידה ומוקדים בחשבו], במוקדי השרות
? < לשימת ליבכם, בכל מקרה של סער בין הסכום לחי!ב לבין סיכ1ם הביניים בפיחט החשבון. הקובע הוא הסכום לחיוב.
9 ? לקוח נכבד, החשבון עשוי לכלול שיחות שבוצעו בתאריך מוקדם להאריך הניוד מהמספר שנו"ד, וטרם חייבת בנינן.

? הנ"ד? ? לחל! מחירי השיחות הנפוצות מקווי ב?ק (כולל מע"מ); 11.29 אני לדקה בשיא. 4.62 אגי לדקה בשפל לב1 ק ונייח'ם אחרים 6.33 אבי לדקה לנייד חיוב בזק. 28.01 אני לדקה חיוב לסקס



̂י'"יח נ"*0 ̂ינ ̂יי& ̂^ כזג< ריחכיה חי 88806

?מ|8ןן88|8^ לפנקח. כ1ר11־ים. תגוונזח א! יו'"מנןח ט'תת ?

 א,נמי01, ,£0.1.6260(1.""""
:1טנר מר'ם וח"ם אביגל "פ עק!ך 1 ^

יהושע 0012 דירה 0015 רמח.-נן 52251 מק1ר
 ? " מז1ימ פסזר\בלזל1 לחברת האשראי לא לפני 15/08/2010 ——; ——— — תשםניח, ססמד 257929063. קוהוד ח־!נ 9ופת החשבגן יזני 2010 ??—י ! . . לשימוש בזק 15281729ייר עריכת הת/1יב11 28/07/2010 ־7 ? ק1פה אז אם מתבצעת הבביה גהוראת קגנ1.פר הקן 03-6787429 החשבונית סהז1ה קבלה, אם ה!סנעה ח1תמחבון בזק ללקוח 20059039/1 חשבונית מס מקור

ניתן להניש השבה על תשלומים תוך 50 ימים.
-—-—•—— -—— ההשגה אינה חחה מועד התשלום. ^."_~~""""̂ ̂~~_""""ו^.מ-_"""*~"__ ""_~"~_.~~~~~—~-"" 

}</*3# קבו0^
1ל]<?ינו מותנים

יכ החשבוביח. לפני סעימ ] |
2_הי־שב01ת ווומ־"ם לקבל את ?ימ על 21.65 (0%^?16), עוסק כ?ור^ח מסי 520031931 - .

" |̂ נים שאינם כלןלים בחשבונית. 1£111ב11 011ל0
̂י1י-*'11-וי'1 ק ̂־1 ̂י-  ̂"ח " *-י *אז הא/.ק0ו 11.מים לתשלום מחשבוניות קזדג?זת זעיסקאןת בתשלומים _ *-'11-1 לומ בו "3 לו̂ו

?לג1ת תחי1בי0 בח^בננית להצסר©ת 0"0 199
\̂ 626כ1.̂/ לב^( 55?2 | *# באיו! !00.1.|) סק'ץ:

, ^ 005 
 ̂ <5^ב;<ז]0ץן?^הךו0:

1 ,, , , , , , , , ? , ) נכבד. שים לכ להזדע1ת בסוף החשבון 
̂טן פירוט חומח. כח

^^^^̂ ^51̂ |̂ ¤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 שירות ללןותןת̂  888 ||
£י ̂(ן^^ • /  ^388||||68|||| 8̂|}{|̂

)||
̂"י־ ל©10"י 1?0]ל)1]. 1188 ו "

̂ריי^^^^לל*!^ 1 - ן^ל^ו"^^ון^^הי ו ^לןל § וןע גסיסי כסביבת, ^[^?קק^ןן^ייו^^ו 0̂90|0

!
̂)8£2£@055(. או לפקס 03-6117821 י ק1ד1ת ח"ם לכקקדי ה^דות !ל0זקד]0 הםכני*ם 'ש ל0ל1ח לק^ל 00.11

£>דע כללי

. 1

"

 ̂ ^^ 
 —— — י

ג לק? 03-6787429
9  ̂ לומים 'קב1(1י0 65 5112-1 "םו־ז"נ ללא מו1*ק 65 21^

0̂ ^ : ,, ,,,,,,,,, .ן,,,,,,,.,,,.,,,,. ,,, ,,... 9 ̂ג:ו0^ןןןןןן^0םן1£^מ ן0ו י0
̂י מ .̂ ̂*51י ק'ת0 החובות 
̂י יי"חת 8 2^

̂־*י כשמניח. ת.תטלום ונקופת חטב11 *-!

̂^ לתשל1ם בחשבו! זה 9 י3 25653 07/08/10 מאי 2010 ע?
1 ?,-, .,.,??. .,-? ^̂ .,.,,.,..,,.,..,̂ ̂ן .,.,,. ו, , ,,שו,  ^וו. ו ... ו _..̂ ̂.,,..,,. ו. ,,̂ ,.,,.,,̂ ליד־י^ה ..?ו,!.,,,..
לדקה חיוב לספק הנייד. 1ן סח'ר' השיחות הנפוצזת מקווי בזק (כולל מע'מ): 11.36 אל לדקה בשיא, 4.64 אל לדקה בשפל לבזק וני'תימ אחרים. 6.37 אל לדקה לנייד חי1ב בזק, 29.12 1מת ליבכם, בכל מקרה של פער גץ הסםם לתי1ב לבי! סימם הביניים בפיחס התשבח, הקובע הוא הסםם לחיוב. 11ריפים המזצגים הינם תעריפי החברה הנכונים ליום הפקת החשב!) |לקבל פירוט לגבי אופן ח'^1ב התזרים/ חי1בים חד פנ01'ים, במידה 1סופיעים בחטטן, במוקדי השרות. ן



18191^ בזק החכרה הישראלית לתאורת כע־0  ̂ 111 10 111111111 111 111 811._ ..- . ,, , י93'־^0,-" צ- 1111111! 11118 ק€2י ת 11 1 !11 111
4י לפני!!/ ביתרים, תמוהות א)1ו<0£קת טירזת ¤̂ *¤ $$

1̂ט62גז\*"£י\7 םכ)ס " 03-6118221 ̂**!."""*. 1-2 #.1 מ"ל - 1!.£0ז1026£@עז56_51נ£1  מק!1־גרסטנר סר'ם וח'ים אביגל "8 ^סןך 1 קת}ך 1 • א.נמרנט. ן^
 03-6787429 החשבונית סהזוה קבלה, אם רתסבעה ת!תמחחשבון בזק ללקות 20059039/1 חשבונית מס סקור יטח יהושע 0012 דירה 0012 רמת-גן 52251

 ? —— ——— ק1פה א! אם מתבצעת הבניה בהוראה קבע.מספר הק1
 ל""" בזק 15231729

תאריך עריכת החשבון 28/09/2010
ול—? ? —-—- — ת^םבית מספר 270627396, מחזור חיגב 9ת0!פת החשבון אוגוסט 2010 :

י
יובש לחברת האשראי לא לפני 15/10/2010 " מעימ 00ור\כל

ניתן להביש השנה על תשלזס'ם ה/ך 60 יסיק.
,.. ,. - - — ההעובה אינה דוחה מועד התשל1ם. ו,

תואמים קמ*1ים
תו1־ 1ים משתנים _

 _ 1סתיכ החשבונית לפני קע"מ [־"־ י י §]
/2< 7#/ ?מע"מ על 21.65 (16.0096), עוסק שרשת מ0י 52003193-1 ס122]י"23£ת , ע1ב1*ם ל7

110 ̂נם כלולים בחשגזנית , 111*01] 3̂11 נתונים טא
-ו 1̂ " " בד1א1 האלקגודונ1סכ1סים לתשל!ם סחע1ב1ב'וח. קזדסות ועיסקאוח. בתשלוקים *"•*??.*?*? 1יו\^^< "  

סה"כ לתצלום בט"ח
.0ה"כ לחברות אהחת - 00 0! מה''כ לבזק _ 65 21 - | א! באת1 //£€.7>020ל/.101#1#התפלגות החיובים בח^מנית - להצסר©ת ת"ט 199

לקוח נכבד, שים לב להודעות. בסוף הח120/ /-, /
ראה פיחט חובות כחשבון

 הסחירקסללקמותני לת;1ל!גו
 ל; המו^עד^ג^אוגגינמרהסלאי-ה^םמכימ-'ג^לנ^

\ במזוס) א' בכרס'ס אטיאי, בכפוף לתנאים המקובלים • ההברה שומרת לו1צמר> אין הזכות לטנות את הסחירים !/או את הגא' הסםיג! לקי טיקול דעתה ככל עת ? הסמטג הטחת והגויות• לךניטוו |לג!בצ11*ם מסמים ננס! ) י / ^ ו / 1 ( , 1 ג 6 ! 2 6 ןו 5 £ 0 1 ( ! .€ 0 , 1 1 ̂ו^לדטתחספקועלאוי^חותוכלמ־ימלאימביקלי 500 יח־יר'תסזנחלחםחטתבלבד* כתנותאילתחת^לונ!ללאמודס"בכטףלתקנחהמכצו! *0.ל1ז1 © א1 ברשת חטי1ח בזק 1-800-000-777־ הטנעקלמ^הכטג-^כט־סט

̂. רמת 0 52851 12 
^
רה
^

^^^/^^2 ו^ ̂,מ^^̂/ פיר111 ת^ל6מים ל7^.287429
< 25.11 ש־ת לאתר מכן, התעריפים /3ו מ'דע בלל' ן  ? ? ־־־? הינף קנוי גתכנית שיחת אינטרנס-גט!, תשתית איב0רנס-נסו בתשלום חודשי 0.00 ש־'ת עד 08/05/2010, בתשלום ר!1דשי

י , . "? בתכנית ג7סל1ל האינטרנט הקהיר קיימת התח"מת ל- 15 חודשים עד 07/12/2010. ד<7' היציאה על פי תנאי התכנית כפ' שמחושבים נכון לתאריךכוללים סע"מ.  חודטי * ותעריף י1 י יי,09/10/2010 העם 70.29 ש־ת כולל מע־מ. .
 וי^ת^ל*0*ם קבו^0 ____^"_"

65 
תשתית אינםרנמ-נסו לתקופה 25/08/2010 - 24/03/2010 21.65

*_^"7̂ יסח"ב ת^לןמים קבועים \  ני6 1;
סת^כ לק! 03-6787429

8תו'1לומים קבועים: 55 21;יה "סה"נ ללא סע־קי 21.65)6)

̂זיג?^ . ̂ם מווטממח. נמו00 ג חי11

8̂ 1 ה;1י1ה- ^̂  
 תשלום תקזפת השכ1/

סס' תשטביח. ת.
269343751 05/10/10 1לי 2010 |||||| 9 § לתשלום בחשבון זה

̂^~̂! לידיעה "—_"_"""__-__"—* ————— ^— 1ז̂ז דז-זיחז̂< זזחז1ן—̂ו ̂וויי*ז—זי ו—1111—יו11^ ווזוו1י ̂ווי  ו וייווי
 ווויאיווווו

*1 ווו* ו וו ו ווו 11 וו ווו וו וו ווו וון ווו ווו— וו ו*י וו ןוווווווווו וו ווו וווו "" ו וו וו וו ויו 1 ̂ןןו1וו1ו1יוו ̂ןוו<1 וןוו ווו<וו1ו1?< 1ווווווו ? נ-תן לקבל ס'חט לבבי אופן חישוב התזרים/ תי1בים חד פעמ"מ, במידה גמזפ-עים בחשבון, במוקדי השחת.?ווו וויוווו ????? ????ו*וווווו1ו—וו<וווווו<ו ו ווו.ןוןווןן1ן
- ל .־7חירי השיחוח. הנפ1צות מקווי בזק (םלל סע־מ): 11.36 אג־ לדקה בש־א, 4.64- אבי לדקה בשפל לבזק ונ"ח'ם אחרים. 6.37 אבי לדקה לנייד חיוב בזק, 29.12? ל^יי־ית ליבכם, בכל מקרה של פער בין הסכום לחיוב לבין ס'סם הביניים בפירוט החשבזן, הק1בע חזא הסכ1ם לח'וב.? התעריפים המוצבים הינם תעריפי החברה הנכ!נים ליזם הפקת החשבון

דקה חיוב לספק הנייד. אג <



11̂!11 " יי י 111111 וון! 1111 £$?1*4. "ק ר-חכית-הי"^^^^נ"־מ ̂^ר היצ־ 31931ם0"2 וווו ???ו 1111 ק^ל "
י שירות ... 9̂מ§40 לסנקח, בירורים. תלונות *,.? - .

_"-"̂  ̂ 826נ1^91"2 קנ!ס ־ 03-6113221 |̂̂ ̂)6260ג1@ע־£81  *-•*.§ ק"ל-11
.-ייי  ̂ ^- ̂"י! ־?ינ-

.§| "̂"".̂  סק!ר ] ¤ 1/0£ 10 ט 1. 1אנ גג "3 עק1ך )_ ן> א,3טרלם. ןן.,".^
 20059039/1 חשבונית מס מקור ^$$§$8 :י!שע 0012 דירה 0012 רמת-נן 52251

¤$ חותמת// בזק ללקוח ¤  י החטטנית סהנוה קבלה, אם 0
03-6787429 

 28/11/20-10 י —־ ־ —־־ ־—־־־—- קופה או אם סתבצעת הנביה בהוראת קבע.ך ^קן
 לש־גקש בזק 15281729ך עריכת. החשב!!

 אןקטובר 2010 — ?
י.ת החשבון

2737616, סחזזר חיוב 9  חשבונית סספך 4*
 15/12/2010 —; —; ־

 י* סעיס סס1ר\בלוללחברת האשראי לא לפני
ניתן להביש השנה על תשלומים תור 60 ימים.

 ההטט? איכה דוחה מועד התשלום.
"—"-^—^—^_^_.^^_*__"__^__—."_—~~~~__—_"_

לומים קבועים
 §: החשבונית לפני מג1*מ ] (לומים משתנים _^

^ על 21.65 נ6.0096ז-1, עוס?ן ק1רשת נ7סי 520031931
ןך|| הטל110 ל:-חחשב.נית שברים לקבל את § ̂. *-1ן#אינם כלנלים גתשםנית ח" ^8 ? !?-**-* ? 

~_~-_2_י- להצטרפט! חייג! 3-193 ל^לום בש-ח ־_ ־ בד1אר האלקטרוני:ים לתשלגם סחשב1ניןח. קה־מוח. )עי0קא1ח. בתשל1מים ;̂ ̂\":־   1 1 0יז1ו"< גדכרזת ¥־ח1111 *'0 0^/ <יכ.?1 0 י נ ־ו אן באתר 1!.00.ן56260.̂/
__________^________ ^ ,כגס־, שים לב להודעות בסוף החשמן

:ירו0 חזבות כתו^בון "

1̂ 1̂  §^ן̂ 
 ת01פת תשלום

̂*ם ללא §1<1דרט שד הי1ם לקצבי 10 מנה עד 30 סגה ות'הנ! משלושה ת1ד • בתוקף נ1ד 31.12.2010 • כפוף לסנבלות הסכנ1ל1סות • מחיר חבילת 10 מנה בחח־טים 13-4 הינ! 99.90 ט! להודט כולל 110ס • בהחת"מת ל-12 חודשים ושתמ1/קטות/זזה7שה'56''1>ת";התקשח סכשיו 1-800-800-199 §י̂§0^

787429<6^^ר0<^ 5225-1 ~
ן ן ל<ף ח*£ל1ס^ י^

יינך ממי בתכניה. ש'חת אעסרנט-נס!, ו/שר/יח. אינסרנט-נס1 בח.של1ם ת1דשי 0.00 ש'ח עד 08/05/2010, בתשלום תזדשי 25.11 ש"ח לאחר מכן, התעריפים ?מיזיע כלל1
 - . - יכתננ'ת מסלזל הא'נטרנס הקח'ר קי'מח. התח"נזת ל- 18 חזדשים עד 07/12/2010. דג?' היציאה על קי תנא' התכנית כפי שקח1שב'ם נכ1ן לתאריךבוללים מע־ס.

̂:.ו?י: 1? ?תעריף ויוו.נ ,06/12/2010 הינם 70.29 שיח כולל קע־ס.  ת1דטי ל
,*.-לומים .קבועים י)!?.  21.65 כי

 <;0י>;2-י3 תז&לזמים קבועים 2.1̂./.;י:.ית אינטרנ0-נטו לתק1פה 25/10/2010 - 24/11/2010
י3 לק? 03-6787.629

¤ )ל:סים קב01י0 65 11112-1 "0ה*כ ללא קעימ 65 ו'2

י. <. ה^יזת/ -* ויפירוט החובות. .' ל י. י-*.־3-־*:ים סתט3ומ0. נקו3ש קזדמים תשםנית !*"?££ יחשבונית ת.ה.של1ם תקופת תטבןן "י"
, י^814!. לתשלום בחשבו; זה |

:27241 08/12/10 ספטמבר 2010 1"
| 

ןןי ^ ו י  /נן לקבל פירוט לבבי אופן חישוב החזרים/ חיזב'ם חד פעמיים, במ"דה (מופיעים בתשבזן, במוקדי השחת. |ליד^ה ןן
?לן מחירי השיחות הנפוצות סקזוי בזק (מלל מע'ק): 11.36 אב* לדקה בשיא, 4.64 אג־ לדקה בשפל לבזק ונייחים אחרים, 6.37 אני לדקה לנ'יד תי1ב בזק, 129.12ימת ליבכם, בכל סקרה של פער בי1 ה0כום לחיוב לבין 0'כ1ם הביניים בפיחס החשבון, הקובע ה1א הסםם לחיוב.;עריפים הסזצב'מ הינם תעריפי החברה הנכונים ל'1ם הפקת החשבון



4̂ כזק ייחט־ה הישראלית כתקשורת כו1'מ 0̂ 11  ̂ 11 1 1 1 53-003193 י111 111  18>*18 ח.צ. 1  ̂ 1 | ן| | 19̂ סרמ בריאלי 2, הכנ"ו המשולשווו 111  11$*1 1 1  1 1 1 תל אביב 11111161620  ב'רןריכו. חלונות או הפסקת שירות111111 ? 1 1 11 813^$1^ תלמנחם בגין 132, ^861ג8̂> יסני1ח,
" ̂  033886 *-־*ן-ג ^/""

־אב'נל ̂.־1[^^@/ח6^5.^26^^נר סר'ם וח"ם ̂ו'\'\/ו/1יהושע 0012 דירה 0012 רמת-נ! 52231 5^0 עמוד 1 מתוך 1 1-2 <.|   י י י—־—־—־ אינטרנט - ||,6260.00נ1.
20059039/ 1 

̂ונית מס 0קור:ון מק ללקוח מספר  0^6787429 
 29/12/2010 החשבונית מהווה קכלה,אס הוטבעה חותמת£125!

-יו עריבה החשבון
 נזבמבר 2010 קופה או אם מתבצעת הגביה בהוראת קבע.

̂^י^ 0תזוו ח*,וסת החשמן  
 1^6,0י

יסנ- "מעיימ ם10ר\כלול, להבות ח*.יא. לא
———— 1 = ניתן להביש השנה על תשל!מים תוך 60 ימים. , —- .?? — ???. -ו,

 התשנה אינה דוחה מ1עד התשלום.
 . ך " ~ "" ~|],של!מים קבועים

משתנ'ם ̂^ודכהחשמניתלפני^מ , עוברים לל§בל את י־^לןמ'ם  ̂  ̂ _, 
.0קמ1ר.המ^52003.3 (

..00 ^̂

^
ב^ת -_- בדואר האלקסרונ1 יתשלומ ת^י^ -. -— 1 לר.צ0ר©ת ת-'גו 199ו יהיכ

^̂ ^ר
 י58־74 , א! נאתר 1!.00.ן>6£26./ה"/\"/\
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נטוויזץ בע"מ

דוח רבעוני ליום 30 ביוני 2011

תיכן עניינים

 ־
א. שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בששת החודשים1 חל£ 1 נושא

 שהסתיימו ביום 30 ביוני 2011

ב. דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2011
2. הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים~ג, 1. דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011

לחברה ליום 30 ביוני 2011
¥. דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ־

הגילוי לפי תקנה 38ג(א).



בתקופת הדוח עמד על כ- 30.70/0, ועל-פי הערכותיו־;, ליום 30 ביוני 2011 מחזיקה הקבוצה גם בנתח שוק
של כ- 0/ס35 ממנויי האינטרנט המהיר בישראלי.

המשיכה לפעול ולהעמיק באופן ניכר את חדירתה בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הביתית בטכנולוגית ה-כאמור בסעיף 8.1.3 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2010, בתקופת הדוח הקבוצה
06^\ ("טלפון ביוני"). נכון ליום 30 ביוני 2011 לקבוצה כ- 69 אלפי קווי טלפון ביתי בהשוואה לכ- 52 אלפי

קווי טלפון ביתי; נכון ליום 31 בדצמבר 52010.

העמקת החדירה בתחום זה מלווה בהוצאות רבות בגין ג<וס והרכשת לקוח ובפגיעה ברווחיות בטווח הקצר
(לעניין ההשפעה הכספית של פעילות זו על הרווח התפעולי ראו סעיף 2.2 להלן). החברה מעריכה כי לאורך
זמן הרחבת שירותי הטלפוניה הפניס-ארצית על-ידי הקבוצה הנו מהלך העשוי לסייע לה לשפר את
תוצאותיה הכספיות, וזאת הן באמצעות הגדלת כמות הלקוחות והגדלת הכנסותיה מלקוח והן כתוצאה
מהקטנת עלויות הקבוצה בגין העברת שיחות למפעילים אחרים. להערכת החברה, בטווח הארוך תתרום
פעילות הטלפוכיה הפנים-ארצית לרווחיות הקבוצה, לחיזוק המותג, לנאמנות לקוחותיה, ליכולתה
להתמודד עס התגברות התחרות בשוק והמעבר לתחרות על סלי שירותים, משכך בכוונת הקבוצה להמשיך

ולפעול להעמקת פעילותה בתחום זה.

הערכות החברה בדבר הרחבת הפעילות בתחום שירותי הטלפוניה הפניס-ארצית או השפעתה על תוצאות
הקבוצה, הנן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, חתשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך'')
המבוססות על היכרות הקבוצה את שוק חטלפרניה הפנלס-ארצית, ניתוח נתונים והערכות הקבוצה לגבי
התפתחות השוק והעלויות הצפויות מהרחבת הפעילות לעומת ההכנסות שהיא צפויה להניב. הערכות אלה
עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בעיקר עקב שינוי

בצרכי הלקוחות או בביקוש, שינויים טכנולוגיים, שינויים בעלויות וכיוצ"ב.

בקשר עם אירועים מהותיים בתקופת הדוח ראו סעיף 5 להלן.

2, תוצאות הפעילות

עיקרי התוצאות:

315.1 מליון ש"ח, מחזור המכירות המאוחד של הקבוצה ברבעון השני בשנת 2011, הסתכם לסך של כ-
בהשוואה לכ- 314 מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 0/ם0.4.

הרווח התפעולי המאוחד של הקבוצה ברבעון השני בשנת 2011, הסתכם בכ- 38 מליון ש"ח, וכלל הוצאות
החברה לתובעים כ- 8 מיליון ש"ח בתוספת של כ-1 מיליון ש"ח בגין הוצאות התובעים בהליך (כמפורטבגין יישוב תביעה משפטית אשר הוגשה כנגד החברה על ידי שני נושאי משרה . לפי הסכם הפשרה, שילמה

5 החישוב כולל מספרי טלפון ייחודים של קו ביתי שחויבו ונעשה בהם שימוש בתקופה של שלושה חודשים שקדמו לתאריך הדוח. \ספקי תשתיות האינטרנט, אשר הינס משויכים בתקופה זו ליותר מספק אינטרנט אחד).לתקשורת בע"מ; ו־-"הוט מערכות תקשורת בע"מ; ביחס למספר הכולל של לקוחותיהם, בקיזוז של60/0 (לקוחות בתקופת מעבר ביו4 המספר הכולל של לקוחות האינטרנט כו נעשה שימוש לצורך החישוב מתבסס על דיווחי חברות התשתית ("בזק" החברה הישראלית

ראה ה"ש 4 לעיל.
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