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מבוא

1. התובענה מושא בקשת אישור זו, עוסקת בהתנהלות מקוממת וחסרת תום לב מצד המשיבה, אחת

מהחברות הגדולות והחזקות במשק הישראלי, המהווה מונופול בשלל תחומי בזק ותקשורת1.

2. המשיבה דורשת מלקוחותיה, הפונים למוקד השירות שלה2, למסור לה מספר טלפון נייד (מספר

שכלל אינו קשור למשיבה) לשם המשך קבלת השירות. לאחר מכן עושה המשיבה שימוש, שלא

כדין לצרכיה שלה, במספר שנמסר לה בהתאם לדרישתה, למטרות שונות מאילו עליהן הצהירה
כאשר דרשה את קבלתו.

3. במעלליה מושא בקשת אישור זו, מפרה המשיבה באופן בוטה את האיסור הקבוע בחוק בדבר

משלוח דברי פרסומת (המוכר כאיסור על משלוח הודעות "ספאם")3, מטרידה את לקוחותיה,

מבזבזת את זמנם, פוגעת בפרטיותם והופכת אותם, ללא ידיעתם, למקדמי אתרים בשירותה. הן
של האתר שלה, והן של אתרי חברות הבת שלה, תוך שהיא מתעשרת על חשבונם.

4. כפי שנראה להלן, מתקיימים בענייגגו כל התנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית, ויהיה זה
ראוי, צודק ונכון להעתר לבקשת האישור שבפנינו.

העונדות

5. - המבקש 1 הינו אדם פרטי, לקוח של המשיבה4.

6. המבקשת 2 חינה חברת עורכי דע, לקוחה של המשיבה במספר קווים5.

7. בשל התנהלותה השיטתית של המשיבה בגינה הוגשה בקשה זו, העובדות בעניינם של שני

המבקשים דומות ולמעשה כמעט זהות. על כן יובאו העובדות הרלוונטיות במאוחד.

8. מדי פעם בפעם פנו המבקש 1 והמבקשת 2*, אל מוקד השירות לצורך קבלת שירות.

9. המבקש 1, פנה למוקד השירות לצורך קבלת שירות, בין השאר, בתאריכים 25.2.14 ו- 23.3.14.

10. נציג המבקשת 2, פנה למוקד השירות לצורך קבלת שירות, בין השאר, בתאריכים 30.5.13,
25.6.13, 4.9.13, 18.12.13, 5.1.14, 7.10.14, 29.10.14 וב�11.11.14.

11. בכל פנייה למוקד השירות, לאחר שעבר מבוך לחיצות בתוך נתב השיחות, נדרש המתקשר להקיש

את מספר קו הבזק אשר עבורו מבוקש השירות, ולאחר מכן להקיש מספר טלפון נייד (היינו קו

טלפון שאין לו כל קשר למשיבה}, לצורך המשך קבלת השירות, בזו הלשון:

1 המשיבה הוכרזה כמונופול בתחומי שירות טלפון בסיסי, מתן שירותי תשתית התקשורת, שירותי העברה ותמסורת של

שידורים לציבור, אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי ואספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות
רשת בזק ציבורית מרכזית.

: "מיקד השירות" 2 מוקד 199 של המשיבה, להלן

3 סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), חתשמ"ב- 1982, להלן: "חוק התקשורת".

4 בקו 03-5041580 כעולה מחחשבונית המצורפת כנספח 2א'.

5 בקווים� 08-9316072, 08-9316073, 08-9316074, 08-9316075, 08-9319770, 08-9319780 ו-08-9370350 כעולה מחחשבונית
המצורפת כנספח 2בי.

6 פניות המבקשת 2 נעשו באמצעות נציגה, מר מאור בשן, אשר בין יתר תפקידיו במשרד, הינו האחראי על התקשרויות עם
ספקים.
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"לפני המעבר לנציגי השיתת אנא הזן את מספר הגייד שלן על מנת שנוכל
ליצור איתן קשר עתידי במידה ויידרש המשד טיפול או עדכוו בנוגע לשירותי

.8 בזק או חשבונך"7.

12. בהתאם לדרישת המשיבה, אשר לא הצביעה על קיומה של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת מספר
הטלפון הנייד הנדרש. הקלידו המבקש 1 וכן נציג המבקשת 2, בכל אחת מהפניות את מספר
הטלפון הנייד הנמצא בשימושם, ורק אז הועברו לנציג השירות, וקיבלו את השירות שהיה דרוש

להם.

13. והנה, בסמוך לאחר סיום השיחה עם מוקד השירות, בכל אחת מהפניות, קיבלו המבקש 1 ונציג
המבקשת 2 בטלפון הנייד שאת מספרו מסרו בהתאם לדרישת המשיבה, מסרון מאת המשיבה, בזו

הלשון:

"לקוח יקר בהמשך לפנייתך מצורף לינק לאתר בוק שלי החדש והמתקדם.

̂//:3ק111{ ̂.^^2^^1¥ז 0?11/̂ 1̂ ̂י! ̂.^1ו^ ̂\?xק5 1¥̂-+1^^ןח. ̂£-י 1̂^ת ̂ז11>£ז0ת&1 ז^
באתר בוק שלי תוכל לנהל את החשבון שלך ולקבל תמיכה ומידע במגוון רחב
של נושאים בצורה קלה וידידותית. לחץ על הלינק ותראה את כמות הפעולות
שניתן לעשות באתר שלנו ללא צורך בהמתנה לנציג. בברכה, בזק" (להלן:
"מסרון הפרסומת המטריד", אשר העתק צילום מסך בו הוא מופיע מצורף

כנספח 3).

14. לאור לשון ההודעה, לפיה זו נשלחה אל המבקש 1 ונציג המבקשת 2 בהמשך לפניה למוקד
השירות, לחצו השניים בעת קבלת מסרון הפרסומת המטריד בפעם הראשונה, על הקישור

המצורף, כדי לבדוק במה מדובר.

15. להפתעתם התברר כי ההודעה שנשלחה וצירוף הקישור, לא היו כלל בהמשך או אף בקשר לפנייתם
אל מוקד השירות. לא זו אף זו, ההודעה אף לא נשלחה לאיזו מהמטרות האחרות שהוצהרו
במסגרת הדרישה למסירת מספר טלפון נייד בטרם ההעברה לנציג השירות (עדכון בנוגע לשירותי

המשיבה9 ו/או בנוגע לחשבונם).

16. למעשה התברר כי המסרוו שנשלח על ידי המשיבה נועד לפרסם ולקדם את האתר שלה,
ובאמצעותו כמובן גם את עסקיה, שירותיה ומוצריה השונים, המפורסמים באותו אתר, ולעודד
צריכתם ורגישתם כו לקדם אתרים נוספים של חברות הבת שלה, אליהם מקשר אתר המשיבה.

17. ריטואל מטריד זה חזר על עצמו גס בפעמים הבאות בהן נאלצו המבקש 1 והמבקשת 2 לפנות אל
מוקד השירות.

18. בכל פנייה נדרש המתקשר להקליד מספר טלפון נייד בטרם יקבל שירות, כאמור מבלי להצביע על
קיומה של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת המספר הנייד.

7 לשון ההודעה הוקלטה על ידי נציג המבקשת 2, מר מאור בשן, היא נמצאת בידיו, ותושמע במידת הצורך, במהלך דיון
ההוכחות.

8 ההדגשות בבקשה זו אינן במקור.
9 למען הזהירות יובהר כי אתר המשיבה ה"חדש" כבר לא היה חדש כלל ועיקר, שכן זה פועל במתכונתו הנוכחית שנים מספר,

כך שברי כי לא היה מדובר אף בעדכון לגביו.
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19. בכל פעם. בסמוך לאחר תום השיחה עס נציג המשיבה, קיבלו המבקש 1 והמבקשת 2 את מסרון
הפרסומת המטריד, המשדל את מקבלו להיכנס לאתר המשיבה באמתלת שווא.

20. המשיבה אף לא נתנה כל אפשרות ללקוחותיה להודיע לה כי יש להסירם מרשימת מקבלי מסרון
הפרסומת המטריד.

21. המשיבה מנסה למעשה, באופן מקומם ובחוסר תום לב, לעקוף את הוראות החוק, בכך שהיא
דורשת, בכל פנייה מחדש, למסור לה מספר טלפון נייד שבשימוש הפונה, ובכך למעשה אינה נותנת
לו הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל את מסרוני הפרסומת המטרידים ומאלצת אותו לקבל

מסרון כזה שוב ושוב, לאחר כל פנייה ופנייה.

22. מהמפורט לעיל עולת בבירור כי המשיבה עושת שימוש במערכת אוטומטית לצורך דרישת
מטירת מספר הטלפון הנייד ושליחת מסרוני הפרסומת המטרידים למספרים שנמסרו. בכל
מקרה ברי כי מדובר בהתנהלות שיטתית של המשיבה לגבי כל פנייה של לקוח למוקד השירות,
תו לעניין דרישת מסירת מספר טלפון נייד בטרם יינתן תמשך שירות, הו במתו ההסבר המטעה
בנוגע למטרת מסירת המספר והו בנוגע למשלוח מסרוו הפרסומת המטריד באופו הגורם

להטעיית. לבזבוז זמן, לפגיעה באוטונומיה, לעוגמת נפש ולהטרדה.

23. לכאורה. הלחיצה על הקישור הנשלח באמצעות מסרון הפרסומת המטריד מעדכנת את לקוחות
המשיבה על קיומו של אתר המשיבה, המאפשר ללקוחות לבצע פעולות באופן עצמאי, ללא צורך
בהמתנה לנציג. ברם המשיבה יכלה להשמיע מידע זה בזמן ההמתנה לנציג, מבלי לדרוש

מהמתקשר מסירת טלפון נייד, וכך לחסוך לו את זמן ההמתנה כבר באותה פנייה.

24. בכל מקרה, ברי כ< איו כל הצדקה להטריד לשם כד את הלקוח ולבזבז את זמנו במשלוח מסרוו
פרסומת אל מספר טלפון נייד. אשי המשיבה גרמה לו למסור למטרות מוצהרות שונות לחלוטין,
ולאחר מכו לגרום לו לבזבוז זמו והטרדה נוספים, באמצעות הצגת מצג שווא כאילו עליו להכנס

לאתר המשיבה בהמשך לפנייתו למוקד השירות.

25. כעולה מהמפורט לעיל, וכפי שיורחב להלן, התנהלותה הפסולה של המשיבה מהווה הטרדה של

חברי קבוצת הנפגעים, היא גורמת להם לחוסר נוחות, לבזבוז זמן, לעוגמת נפש, לפגיעה
באוטונומיית הרצון ובפרטיותם ולהטעייתס.

26. כן מהווה התנהלותה הפרה בוטה של האיסורים הקבועים בדין בנוגע למשלוח מסרוני פרסומת או
בשמם המוכר- "ספאס". בה בעת מתעשרת המשיבה על חשבון לקוחותיה, והופכת אותם, ללא
ידיעתם, ועל חשבון זמנם, למקדמי אתרים בשירותה, הן של האתר שלה והן של אתרי חברות הבת

שלה- "פלאפון", "בזק בינלאומי", "65י<" ו"וואלה".

הצדדים

27. המבקש 1, הינו אדם פרטי המהווה "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן:
"חוק הגנת הצרכן"), הנמנה על לקוחות המשיבה, ואשר פנה למוקד השירות של זו לצורך קבלת

שירות, הכל כפי שפורט לעיל.
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28. המבקשת 2. הינה חברה פרטית, הנמנית על לקוחות המשיבה, ואשר פנתה למוקד השירות של זו

לצורך קבלת שירות. למען הגילוי הנאות יצויין כי המבקשת 2 הינה חברה בבעלות אחד הח"מ,
עורך-דין רענן בשן, הרשוס פורמלית אצל המשיבה כבעלי הקווים של המבקשת 2.

29. המשיבה הינה חברה ציבורית, אשר הוכרזה כבעלת מונופול בשלל תחומי תקשורת והמהווה
"עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

30. קבוצת הנפגעים הינה כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל יישות משפטית אחרת אשר קיבלו את מסרון
הפרסומת המטריד מאת המשיבה לאחר הפנייה למוקד השירות, מבלי שנתנו הסכמה מפורשת
מראש בכתב, או בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת, וזאת במהלך 7 השנים אשר קדמו
להגשת בקשה זו לאישור התובענה כייצוגית, ועד למועד אישורה (להלן� "חברי קבוצת הנפגעים").

31. על חברי קבוצת הנפגעים נמנית גם תת קבוצה 1. הכוללת את אותם לקוחות אשר נכנסו אל אתר
המשיבה מתוך הקישור שצורף למסרון הפרסומת המטריד שזו שלחה אליהם, לאור המצג בנוגע
למטרת מסירת מספר הטלפון הנייד ו/או לאור סמיכות משלוח המסרון לפנייה אל המשיבה ו/או
לאור המצג לפיו הקישור נשלח בהמשך לפנייתם למוקד השירות, וזאת במהלך 7 השנים אשר

קדמו להגשת בקשה זו לאישור התובענה כייצוגית, ועד למועד אישורה (להלן: ''תת קבוצה ג").

גובה הנזק והיקפו

32. משלוח מסרון הפרסומת המטריד גרס בין השאר לבזבוז זמנם של חברי קבוצת הנפגעים.

33. מדידות אשר נערכו על ידי תחקירן המבקשת 2, אל מול מספר נסיינים, העלו כי פרק הזמן
הממוצע של פתיחת וקריאת מסרון הפרסומת המטריד הינו כי18 שניות (טבלת המדידות מצורפת

כנספח 4).

34. לאור נתוני המדידה המפורטים לעיל, ניתן להעריך כי פרק הזמן הממוצע של כניסה אל הקישור
של אתר המשיבה, אשר נשלח באמצעות מסרון הפרסומת המטריד, ועיון באתר עד שיתחוור כי
אין כל קשר בין הפנייה למוקד השירות לבין ההפניה לאתר המשיבה באמצעות המסרון האמור,

אורך בממוצע כ-60 שניות,

35. אין לשכוח כי כאשר מדובר במאות אלפי פניות, פרקי זמן קצרים אילו מסתכמים במצטבר במאות
אלפי שעות.

36. כעולה מנתוני המוסד לביטוח לאומי, המצורפים כנספח 5, השכר השעתי הממוצע במשק עומד על
51 ¤ לשעה. מכאן עולה כי הנזק בגין בזבוז הזמן שנגרם בשל משלוח מסרון הפרסומת המטריד
על ידי הנתבעת, מוערך בכ- 0,255 ¤ למסרון, ואילו הנזק בגין בזבוז הזמן שנגרם לחברי תת
קבוצה 1 בשל הכניסה לשווא לאתר הנתבעת מהקישור המופיע במסרון הפרסומת המטריד

ששלחה הנתבעת, מוערך בכ- 0,85 ¤ למסרון.

37. כמו כן נגרם לחברי קבוצת הנפגעים, אשר נשלחו אליהם מסרוני פרסומת מטרידים מבלי
שהתקבלה הסכמתם, לאחר שנדרשו למסור מספר טלפון נייד למטרה מוצהרת שונה לחלוטין

מהמטרה עבורה עשתה המשיבה שימוש במספר,
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נזק לא ממוני בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון, מטרד, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש כתוצאה
מהתנהלות המשיבה כמתואר לעיל, המוערך על ידי המבקשים בסך של 10 ¤ למסמך.

38. לחברי תת קבוצה 1 נגרם נזק לא ממוני נוסף בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון, מטרד, חוסר
נוחות, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש, כתוצאה מהתנהלות המשיבה והמצגים המטעים בנוגע
למטרת משלוח מסרוך הפרסומת המטריד, אשר גרמו להם להכנס לשווא לאתר המשיבה. נזק זה

מוערך על ידי המבקשים בסך של 10 ¤ למסמך.

39. כידוע, המבקש אינו נדרש (ואף אינו יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת בקשת האישור מהו
ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי המגיעים

להם.

40. בבקשת האישור עצמה, כל שנדרש המבקש הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר בקבוצה
גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה, וגודלה המדוייק של
הקבוצה אמור להתברר רק בשלב בירור התובענה עצמה (ראה בין השאר ת.א. (ת"א) 2150/07
פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו), בש"א (מחוזי-ת"א) 1895/05 תדיראו מוצרי צריכה בע"מ נ.

שאול (מאגרי נבו) ובש"א (מחוזי-ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו)).

41. למען הזהירות יצוייך כי כידוע קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצה ו/או את נזקם
המדויק, אינו תנאי לאישור הבקשה. די בכך כי ניתן לאמוד את גודלה באמצעים שונים לרבות
סקר צרכני והסתמכות על חזקות שונות (ראה עניין ראבי הנ"ל (ע"א 10085/08 תנובה-מרכז

שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ. עזבוו המנוח תופיק ראבי ז"ל (מאגרי נבו)) וכן בעניין
פרחו הנ"ל).

42.� ברם בענייננו איך וה סביר כי פרטי הנפגעים, לרבות מספרם של אילו אשר לחצו על הקישור
שהופיע במסמך הפרסומת המטריד, אינם נמצאים בידי המשיבה.

43. עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית, ינקטו המבקשים בהליכים המקדמיים הנדרשים

האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים הנדרשים מהמשיבה לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים וחישוב נזקיהם.

44. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים שניתך
לאתר בשלב זה.

45. מאחר ואיך כרגע נתונים אחרים בידי המבקשים, והערכת גודל קבוצת הנפגעים נדרשת אך ורק על

מנת להראות כי מדובר בפגיעה בהיקף המצדיק הליך ייצוגי, הערכת מספר הפניות תעשה מהמועד
בו נשלח מסמך הפרסומת המטריד הראשון אל המבקשת 2, ביום 30.5.13 (ברי כי החישוב הסופי
יערך לאחר קבלת הנתונים הרלוונטיים מהמשיבה לרבות המועד בו החלה במשלוח מסרוני

הפרסומת המטרידים).
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2 מנויים. סביר אס כן להניח, 46. כעולה מדו"ח המשיבה המצורף כנספח 6, למשיבה 200,0000,
באופן זהיר ביותר, כי אל מוקד השירות שלה פונים לפחות כ-10,000 לקוחות ביום, וב-22 חודשים

נערכו כ- 5,500,000 פניות10 סך הכל.

47. כמפורט לעיל, מסרוני הפרסומת המטרידים נשלחים אוטומטית לכל מספר טלפון נייד שנמסר
למשיבה בפנייה למוקד השירות. אס נניח למען הזהירות כי רק 700/0 מהפונים מסרו מספר טלפון
נייד, היינו 3,850,000 פונים, מסתכם הנזק בגין משלוח מסרוני הפרסומת המטרידים בכ-981,750

¤ בגין נזק ממוני, ו- 38,500,000 ¤ בגין נזק לא ממוני, ובסך הכל� 39,481,750 ¤.

48. אס נניח כי רק 300/0 ממקבלי מסרוני הפרסומת המטרידים, היינו 1,155,000 מקבלי מסמנים,
נכנסו לקישור לאתר המשיבה בעקבות המסמן, אזי הנזק הממוני אשר נגרם לחברי תת קבוצה 1

מסתכם ב-981,750 ¤, והנזק הלא ממוני ב-11,550,000 ¤ ובסך הכל 12,531,750 ¤.

49. סד כל הנזק המוערך מסתכם אם כו 52,013,500-3 ¤.

50. ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי המשיבה, יתברר כי היקפי הנזק
קטנים או גדולים יותר בפועל, אך לא יכולה להיות מחלוקת כי היקף הנפגעים והיקף הנזק יהיו
בסדרי גודל המצדיקים דיון בהליך ייצוגי, וכי הנזק הקטן, הנגרם לכל אחד מחברי קבוצת
הנפגעים באופן נפרד, מצטבר לסכומי עתק, עבור כלל קבוצת הנפגעים, אשר לא ניתן כמובן

להתעלם מהם ולעבור עליהם לסדר היום.

עילות התניעה

הפרת חונה חקוקה

51. עם התקדמות הטכנולוגיה, החלו עוסקים לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים דוגמת דואר
אלקטרוני, לצורך הפצת פרסומות בתפוצה רחבה לנמענים אשר לא נתנו לכך את אישורם. דרך

פרסומת זו מוכרת בשם "ספאס".

52. מדינות רבות בעולם נלחמות בתופעה באמצעות חקיקה. בישראל נאסר משלוח הודעות הספאס
בסעיף 30א'(ב) לחוק התקשורת.

53. בדברי ההסבר להצעת החוק11 בדבר איסור משלוח הודעות "ספאם" הובהר כי:

"תופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות רשתות
ת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות 48^8 ופקסימיליה), תקשור

... תופעת הי הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל-עולמי 7ה0ק$י, המכונה י

חז3נן5 מעוררת בעיות במישורים שונים, ובהן... פגיעה בפרטיותו של המשתמש
ברשת והטרדתו, פגיעה בהתפתחותו של המסחר האלקטרוני, פגיעה בעסקים

בשל אובדן זמן והשקעת משאבים.

10 לפי חישוב של 25 ימיס בחודש.

"ה"ח 182 (תיקון מס' 33), התשמ"ה- 2005.
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תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור, ובכלל כך על מפעילי תקשורת
(בעלי התשתיות, ספקי האינטרנט וכר), עסקים, משתמשי אינטרנט פרטיים

ורשויות העוסקות באכיפה",

54. תיקון מס' 40 לחוק התקשורת מיום 27.5.08, קובע:

לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, "
הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפו רשת מראש של

הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת... ".

55. "דבר פרסומת" מוגדר בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת כ:

שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד "מסר המופץ כאופן מסחרי,
הוצאת כספים בדרך אחרת",

56. "מפרסם" מוגדר באותו סעיף כ �

"מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של
נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו שלדבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או

לקדם את מטרותיו...".

57. "הודעת מסר קצר" מוגדרת בסעיף האמור כ:

יימסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או
שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של

נמענים"

58. כמפורט לעיל, המשיבה שולחת מסרוני פרסומת מטרידים לכלל לקוחותיה הפונים אל מוקד

השירות שלה, ובהם היא משדלת את מקבלי המסרון להכנס לאתר שלה, אשר הקישור אליו מופיע
במסרון. אתר האינטרנט מפרסם את המשיבה ואת שירותיה, לרבות שירותים ומוצרים שונים

בתשלום כגון חבילות תקשורת שונות, הזמנת אינטרנט, שדרוג מהירות גלישה, הזמנת קו טלפון,

אנטי ווירוס, שיחות לחו"ל, 1311ת 0*4ט'£, מנגינה בהמתנה, מרכזיות ?1, נתבי שיחות, מספרי

1800, 1700 וכוכביות לעסקים, גיבוי מרחוק לעסקים, מבצעי בזק סטור ועוד, ומעודד למעשה את

הגולשים לרכוש ולצרוך אותם12. חלק ממוצרים ושירותים אילו אף ניתנים לרכישה ישירות דרך
אתר המשיבה, אליו משדל כאמור מסרון הפרסומת המטריד את המקבלים להכנס.

59. המשיבה שולחת את הודעות ה"ספאס" למספרי הטלפון הסלולארי של לקוחותיה, לאחר שקבלה

מהם את המספר, בהצהירה כי תעשה בו שימוש למטרות שונות לחלוטין- המשך טיפול, או עדכון

בנוגע לשירותיה או בנוגע לחשבונו של הלקוח, מבלי לגלות. וקל וחומר שמבלי לקבל. את הסכמת

אותם לקוחות, לא מראש ולא בדיעבד. לא בעל פה או בכתב. לקבלת דברי פרסומת.

12 גס בפרסומת החדשה של המשיבה לאתר שלה, מתגאה הפרזנטור, גידי גובו"... אפילו באתר של בזק כבר יותר ממיליון

אנשים שידרגו מחירות הזמינו טכנאי התעדכנו גמבצעים מיליון איש!!", מה שמלמד כי משלוח הקישור לאתר נועד לגרוס
לאנשים לחכנס לאתר המשיבה ובין השאר לגרום להם לרכוש עוד משרותיה ומוצריה.
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60. לא יכולה להיות מחלוקת כי תוכנו של משרון הפרסומת המטריד, המהווה הודעת מסר קצר על פי
הגדרת חוק התקשורת, נועד לפרסם את המשיבה, עסקיה, מוצריה ושירותיה, לקדם את מטרותיה
ולעודד צריכת שירותים ומוצרים המפורסמים באתר המשיבה אליו מפנה מסרון הפרסומת
המטריד בפרט, ואת שירותיה ומוצריה של המשיבה בכלל. כן לא יכולה להיות מחלוקת כי
המשיבה מהווה מפרסם בהתאם לחוק התקשורת וכי מסרון הפרסומת המטריד מופץ באופן

מסחרי ללקוחות המשיבה הפונים למוקד השירות שלה.

61. זאת ועוד, סעיף 30א'(ה)(2) לחוק התקשורת מחייב את השולח לציין במסרון הפרסומת, את שמו
ואת דרכי הקשר עימו לצורך מתן הודעת הסירוב לקבלת דברי הפרסומת. ברם, המשיבה אף מפרה
הוראת חוק וו, שכן זו אינה מציינת במסרוני הפרסומת המטרידים את דרכי הקשר עימה לצורך
מתן הודעת סירוב. חמור מכך, המשיבה אף מנסה בחוסר תום לב לעקוף חיוב זה, באמצעות

העלאה מחדש של הדרישה למסירת מספר טלפון נייד, בכל פניה למוקד השירות.

62. כן מסתירה המשיבה, בניגוד להוראת סעיף 30א'(ה)(1)(א) לחוק התקשורת את היות מסרון
הפרסומת המטריד, פרסומת ואינה מציינת במסרון כי מדובר בפרסומת.

63. הנה כי כן, המשיבה שלחה בניגוד לחוק, דברי פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא
קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען בכתב ולא נתנה אפשרות ליתן הודעת סירוב להמשך

משלוח הפרסומות, ותוך הסתרת העובדה כי מדובר בפרסומת.

64. סעיף 30א'(ט) לחוק התקשורת קובע כי הפרת הוראות סעיף 30א' לחוק הינה:

יעוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה, בכפוף
להוראות סעיף זהי".

65. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") קובע כי �

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק-
למעט פקודה ז1- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו אן להגנתו של אדם
אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאלין נתכוון
אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה החיקוק {
זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זרלענין סעיף זה
רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלתי, אס לפי פירושו הנכון
הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של כני-אדס

ככללאן של כני-אדס מסוג או הגדר שעמם (מנה אותו פלוני"

66. סעיף 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי:

אם לפי זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו שלפלוני, "לענין סעיף 
פירושן הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם

שלבני-אדם בכלל או שלבני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני".

67. כידוע:
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יד/הנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים יכל חובה שהוטלה מכוח חיקוק
במישרין או בעקיפין... נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע מחפרתה והוא זכאי
קה להתפתחויות בדיני נזיקין - עקרונית לסעד הנזיקיי (יי אנגלרד. יתרומת הפסי

.11"(88 ז) 67, ו-מ" א (תשמ" דימויה העצמי ומציאותי עיוני משפט י

68. כעולה מהמצורף, המשיבה במעלליה המפורטים לעיל, מפרה ברגל גסה ובאופן בוטה את הוראות
סעיף 30א' לחוק התקשורת. הוראות סעיף זה, נועדו באופן ברור לטובת המבקשים ויתר חברי
קבוצת הנפגעים. הפרתן של הוראות חוק אילו גרמה למבקשים וליתר חברי קבוצת הנפגעים
לאותם נזקים אשר הן נועדו למנוע- הטרדה, בזבוז זמן, חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות, פגיעה
באוטונומיה ועוגמת נפש הנגרמים בגין קבלת מסרוני הפרסומת המטרידים, אשר המבקשים

וחברי קבוצת הנפגעים לא נתנו הסכמה מפורשת מראש לקבלם.

עש"ת עישר ולא במשפט

69. כידוע תוצאות החיפוש המוצגות באתרי חיפוש כגון יי©1§00§" ו- "§ת1כ1" מדורגות לפי פופולאריות

האתרים המתאימים למילות החיפוש. ככל שמנועי החיפוש באתרי החיפוש מזהים יותר כניסות

לאתר כזה או אחר המתאים למילות החיפוש מכתובות ?1 שונות, כך יוצג אותו אתר במקום גבוה
יותר ברשימת תוצאות החיפוש.

70. מטבע הדברים, ככל שאתר נמצא גבוה יותר ברשימת תוצאות החיפוש, מספר הנכנסים אליו
לעומת אתר המדורג במקום נמוך יותר, יהיה גדול יותר, מה שצפוי להגדיל את מספר הלקוחות של

בעל האתר.

71. לא זו אף זו, ככל שמספר הכניסות לאתר גדול יותר, והוא נמצא גבוה יותר ברשימת תוצאות
החיפוש במנועי החיפוש, כך יהיה שוויו של האתר גדול יותר.

71. לאור האמור, אין פלא כי עסקים וחברות שונים משקיעים סכומי עתק עבור שירותי קידום
לאתרים שלהם, אשר כל תפקידם הוא לקדם את מיקום אתר האינטרנט ברשימת התוצאות

במנועי החיפוש. מיקום גבוה ברשימת תוצאות החיפוש הרלוונטית, מגדיל כמובן את הסיכוי כי
המחפש יכנס לאתר המקודם ולא לאתרים של המתחרים, הנמצאים במיקום נמוך יותר ברשימת

תוצאות החיפוש. מיקום גבוה יותר מגדיל כאמור גס את שווי האתר.

73. העובדה כי למשיבה קמפיין ממומן ב-16§£00, במסגרתו היא משלמת עבור כל לחיצה של גולש על

61? '<3?), מהווה הוכחה ניצחת לכך כי יש לה אינטרס הקישור לאתה שלה לפי מודל 0?? 011010
לגרוס לעוד ועוד אנשים להכנס לאתר שלה. העתק צילום המסך של הקמפיין הממומן של המשיבה

מצורף כנספח 7.

74. ברם, המשיבה לא הסתפקה בקמפיין הממומן, והיא מצאה דרך נוספת לקידום האתר שלה-
הפיכת לקוחותיה, למקדמי האתר שלה, בעל כורחם וללא ידיעתם.

13 ע"א 2351/90 לסלאו נ. נאמל (מאגרי נבו).
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75. כמתואר לעיל, המשיבה גורמת לפונים למוקד השירות שלה למסור לה מספר טלפון נייד
שבשימושם, בטענה כי המספר דרוש לה על מנת שתוכל ליצור קשר עתידי במידה ויידרש המשך

טיפול או עדכון בנוגע לשירותיה או לחשבונו של הלקוח.

76. לאחר קבלת מספר הטלפון הנייד באמתלה המפורטת לעיל, שולחת המשיבה לאותו מספר, מסרון
ובו קישור לאתר שלה. כמסמן נטען כי הקישור לאתר נשלח בהמשך לפניית הלקוח למוקד
השירות. מקבל המסרון המטריד מקליק על כתובת האתר, ונכנס אליו אך ורק כדי לגלות כי אין
כל קשר בין פנייתו למוקד השירות לבין השידול של המשיבה באמצעות מסרון הפרסומת המטריד,
להיכנס לאתר שלה, ואילו המשיבה בינתיים מחככת ידיה בהנאה, לאחר שהרוויחה כניסה נוספת
לאתר שלה, וזאת על חשבון זמנו של הלקוח התמים אשר כאמור הפך בעל כורחו למקדם אתרים
בשירותה, תוך שהיא מטרידה אותו, גורמת לו לעוגמת נפש, לחוסר נוחות, לפגיעה בפרטיות

ולפגיעה באוטונומיה.

77. חוות דעת לעניין שירותי קידום אתרים מצורפת כנספח 8.

78. לא זו אף זו, לא רק שבלחיצה המיוחלת על הקישור המופיע כמסמן הפרסומת המטריד, מקדם
הלקוח התמים את אתרה של המשיבה, הוא אף מקדם אתרים נוספים אשר אתר המשיבה מפנה

אליהם, השייכים לחברות הבת שלה- פלאפון, בזק בינלאומי, 65ץ ווואלה (כעולה מחוות הדעת, די

בלחיצה על הקישור לאתר המשיבה כדי לקדם אתרים אליהם מפנה אותו אתר). העתק עמוד
הבית של אתר המשיבה ובו הפנייה לאתרי חברות הבת של המשיבה מצורף כנספח 9, העתקי

פרסומים המלמדים על הקשר בין המשיבה לחברות הבת שלה מצורפים כנספח 10.

79. מהמצורף עולה אם כן כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה חברי קבוצת הנפגעים,
במהלך התקופה הרלוונטית לתובענה בשווי הנזק אשר גרמה להם כמפורט לעיל.

הטעייה (הפרת חובות תום לב וההגינות

80. כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה מטעה את לקוחותיה, מפרה את חובות ההגינות ותום הלב שיש
לה כלפיהם, כעוסק בכלל, וכעוסק הפועל מכח רשיון אשר ניתן לה על ידי המדינה, בפרט וביתר
שאת, שכן כידוע, פעילות מכח רשיון אשר ניתן על ידי המדינה, יוצרת דרגה גבוהה מן הרגיל של

חובת נאמנות, הגינות ותום לב מצד מקבל הרשיון כלפי ציבור לקוחותיו".

81. במעשיה ובמחדליה מושא בקשה זו, מנצלת המשיבה ניצול ציני את כוחה הרב אל מול חולשתו
היחסית של הלקוח אשר נזקק לעזרתה בעת פנייתו למוקד השירות שלה וכן מטעה אותו.

82. בפעם הראשונה מטעה המשיבה את לקוחותיה, כאשר היא דורשת מהפונים למרכז השירות שלה,
למסור לידיה, תוך פגיעה בפרטיותם, מספר טלפון נייד שאינו קשור אליה. המשיבה מצהירה כי

המספר שימסר לה,

14 כבר נקבע ב 1/95 סלקום נ. היועמ"ש (מאגרי נבו) כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור מטיל הדבר נורמות

התנהגות שתן מעבר לרמת ההתנהגות הנדרשת מספק במשפט הפרטי: "המבקשת קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק
שירות לציבור דבר המטיל עליה חובה לנהוג כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה"
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ישמש ליצירת קשר עתידי במידה ויידרש המשך טיפול או עדכון בנוגע לשירותיה או לחשבונו של
הלקוח, ואז עושה שימוש במספר זה, למטרה שונה לחלוטין- למשלוח מסרון פרסומת מטריד,
אשר נועד לפרסם את שירותיה ואת מוצריה דרך האתר שלה וזאת תוך הפרה בוטה של האיסור
הקבוע בחוק לעשות כן, וכן, בנוסף נועד מסרון הפרסומת המטריד, לקדם את האתר של המשיבה,

ובתוך כך גס את אתרי חברות הבת שלה.

83. גס אס תטען המשיבה כי יש במידע שבמסרון הפרסומת המטריד, כדי להועיל לנפגע, שכן באתר
המשיבה ניתן לבצע פעולות שונות ללא צורך בהמתנה הנדרשת במוקד השירות, לא יהיה בכך כדי
לרפא את חטאיה של זו. לו הייתה וו באמת מטרתה של המשיבה, היא הייתה יכולה ליידע את
לקוחותיה על קיום האתר, בזמן ההמתנה לקבלת השירות (מה שיכול היה לחסוך את ההמתנה),

או באמצעות המוקרן המטפל בפנייה.

84. על כל פנים, אין בכך כדי לפטור את המשיבה מהחובה להבהיר כי הדרישה למסירת מספר טלפון
נייד הינה בין היתר לצורך משלוח מסמן הכולל קישור לאתר המשיבה.

85. בפעם השנייה. מטעה המשיבה את הלקוח בנסיבות משלוח המסרון (הסמיכות לפנייה והדרישה
לקבלת מספר הטלפון הנייד לצורך יצירת קשר בנוגע לפנייה) ובאמור במטחן עצמו, כאילו מדובר
בקישור אשר נשלח בהמשך לפנייה, באופן היוצר מצג לפיו על מקבל מסמן הפרסומת המטריד
להכנס לקישור בהמשך לפנייתו למוקד השירות וכן באי ציון העובדה כי מדובר בפרסומת, בניגוד

לדרישת חוק התקשורת.

86. גם אם תצליח המשיבה להוכיח כי ישנס לקוחות אשר היו מוסרים את מספר הטלפון הנייד שלהם
בכל פנייה למוקד השירות, שוב ושוב גס לו היו יודעים כי המשיבה תשלח להם מסמן עס קישור
לאתר ו/או כי ישנם לקוחות אשר היו נכנסים לאתר דרך הקישור אשר נשלח במסרון הפרסומת
המטריד גס לו היו יודעים מהי מטרתו האמיתית של משלוח הקישור, הנטל להוכיח מהו חלק
הקבוצה אשר לא הסתמך על המצג המטעה ואשר את נזקו ניתן להפחית מסכום ההשבה; ממילא
מוטל על הנתבע, כפי שהובהר בין השאר בת"צ (מרכז) 1018-03-08 פתאל נ. סלקום ישראל בע"מ

(מאגרי נבו).

87. למעלה מו הצורך ולשם הזהירות נזכיר כי ניתן כידוע לאמוד את שיעורם של לקוחות אילו. אשר
, לא מתקיים בעניינם קשי סיבתי ביו ההטעיית לביו הנזק, באמצעים שונים לרבות סקל צרכני

מדגם והסתמכות על חזקות שונות.

: 88. בת"צ (ת"א) 6511-07-11 רז נ. קורל�תל בע"מ (מאגרי נבו), הבהיר בית המשפט כי

"כהליך ייצוגי יהיה בלתי אפשרי לברר את הקשר הסיבתי בין ההטעיה לבין הנזק
קע מתחת לגבי כלאחד ואחד מחברי הקבוצה... דרישה מעיו זו תשמיט את הקר
יסודות התובענה הייצוגית כעילת ההטעיה. את קיומו של הקשר הסיבתי יהיה

ם." למשל. באמצעות סקר בקרב הצרכני ניתן לאשש או להפריך .

89. בדומה הובהר בבש"א (ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו):
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יהשאלה כיצד ניתן יהיה להוכיח מה ידעו הרוכשים לגכי פרסומיה של המשיבה,
עד כמה היה נושא השיכפול מהותי מבחינתם, ומה הנזק שנגרם להם כתוצאה
מכך שמנעול שרכשו ניתן לשכפול ללא הכרטיס האישי- אינה עומדת כרגע על
חפר? (היינו בשלב אישור הבקשה, ל.נ.ק), שכן היא נוגעת לסעדים ולדרכי
ההוכחה. כך, למשל, יתכן כי ניתן יהיה להוכיח עניינים אלו באמצעות סקר

צרכני, או תוך הסתמכות על חזקות שונות".

90. על כל פנים, כידוע, בשלב תדיוו בבקשת האישור, די להוכיח את דבר קיומו של המצג המטעה
ואיו צורד להביא לאיות לקיומה של ההסתמכות עליו. ויפים לעניין זה דברי בית המשפט הנכבד

בעניין פרנקל הנ"ל:

"כאשר מצויים אנו בשלב המקדמי של תובענה ייצוגית, אין לדרוש מן המבקש
להביא ראיות לכאורה לכך שכל חברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה ופעלו
על פיו- מעבר לעובדה שחהטעיח הנטענת כלולה בפרסום של העוסק הנתבע, או
שהיא מופיעה על גבי המוצר ששיתק. השאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על
המצג המטעה תופל להתברר בתובענה עצמה... לכן קובע סעיף 4(א)(1) לחוק
המבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק/ כאשר תובענות ייצוגיות. כי ידי בכך ש
סעיף 20 לחוק מסמיך את בית המשפט לקבוע את דרכי הוכחת הנזק והזכאות

לסעד".

רשלנות

91. גס אס ימצא (מה שאינו סביר) כי המשיבה לא התנהלה כפי שהתנהלה במטרה להטעות את חברי
קבוצת הנפגעים ולהתעשר על חשבונם, ולא הייתה מודעת לנזקים הנגרמים להם כמפורט לעיל,

עדיין הפרה המשיבה את חובות הזהירות המוטלות עליה כלפי חברי קבוצת הנפגעים.

92. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין חברי קבוצת הנפגעים כלקוחות
המשיבה, לבין המשיבה כעוסקת, קמה לזו חובת זהירות מושגית כלפי לקוחותיה.

93. שיקולי המדיניות המשפטית מצדיקים ביתר שאת את קיומה של חובת זהירות מושגית כאמור,
בין השאר לאור העובדה כי המשיבה הינה מונופול בתחומי הבזק והתקשורת והיא פועלת מכח

רשיון שניתן לה על ידי המדינה.

94. במקרה שבפנינו ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של המשיבה כלפי חברי קבוצת הנפגעים
שלא לעשות שימוש במספר הטלפון הנייד שהם מסרו לה בהתאם לדרישתה, למטרות שונות
מאילו אשר הצהירה עליהן כאשר דרשה את מספר הטלפון וכן שלא להטעות בנוגע למטרת צירוף

הקישור לאתר, למסרון הפרסומת המטריד.

95. לא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה צפתה, או לפחות הייתה אמורה לצפות, את הנזקים של
בזבוז זמן, מטרד, חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש,

שגרמה בהתנהלותה מושא בקשת אישור זו לחברי קבוצת הנפגעים ובין השאר במשלוח מסרון
למטרה שונה מזו עליה הצהירה במועד בו דרשה את מסירת מספר הטלפון הנייד ובהצגה מטעה
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של מהות המסרון אשר נשלח ומטרת הקישור המצורף אליו, אשר גרמה ללקוחותיה להכנס
לקישור לשווא.

96. כידוע, במקום בו הנזק צפוי, כעניין פיסי, חובה לצפותו, כעניין נורמטיבי, אלא אס כן קיימים
שיקולים מיוחדים (אשר ברי כי אינם מתקיימים בענייננו}, המצדיקים את צמצום החובה או

שלילתה, חרף יכולת הצפייה הפיסית15.

97. כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה עשתה מעשים שעוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות
ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי

המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לנזק.

98. ראוי לזכור כי כפי שכבר נקבע בפרשת ע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו), כאשר
מתקיימת בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה, כפי שמתקיימת בענייננו, מלמד הדבר על קיומה

של התרשלות.

פגיעה באוטונומית הרצוו וגרימת עוגמת נפש

99. כמפורט לעיל, נגרמו למבקשים ולכל אחד מיחידי קבוצת הנפגעים, בנוסף לנזקים הממוניים, גם
נזקים לא ממוניים בדמות חוסר נוחות, מטרד, פגיעה בפרטיות, עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיית
הרצון כתוצאה מהטרדתס באמצעות משלוח מסרון פרסומת לטלפון הנייד שלהם ללא הסכמתם
וכן באמצעות יצירת המצג המטעה כאילו נדרשת כניסה לקישור המצורף בהמשך לפניית הלקוח

למוקד השירות.

100. בהתנהלותה מושא בקשת אישור זו, גרמה המשיבה לפגיעה באוטונומיית הרצון של חברי קבוצת
הנפגעים ובזכותם לבחור האס למסור מספר טלפון נייד, אשר המשיבה עשוייה לשלוח אליו

מסרונים השונים מהמטרה אשר הוצהרה על ידי המשיבה.

101. כן גרמה המשיבה לפגיעה בזכותם של חברי קבוצת הנפגעים להחליט ולבחור האס להכנס לקישור
לאתר המשיבה, אשר צורף למסרון הפרסומת המטריד ששלחה המשיבה, למרות שזה לא נשלח

בקשר לפנייתם למוקד השירות של המשיבה.

102. לא יכולה להיות מחלוקת גם כי חברי קבוצת הנפגעים לא יוותרו שווי נפש לפגיעה זו באוטונומיה
של הרצון, ולניצול הציני של כוחה של האחרונה כלפיהם.

103. כמו כן לא יכולה להיות מחלוקת כי מעלליה של המשיבה מושא בקשה זו גרמו לחברי קבוצת
הנפגעים לעוגמת נפש, לחוסר נוחות, למטרד ולפגיעה בפרטיות.

104. גס אם תראה המשיבה כי ישנס לקוחות אשר היו נותרים שווי נפש נוכח עוולות המשיבה כמפורט
לעיל, ברי כי ניתן לאתר שיעורם של לקוחות אילו באמצעות סקר או מדגם, כמובהר לעיל.

243/8 עיריית ירושלים נ. גורדוו (מאגרי נבו) 15 ע"א 3
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התאמת ההליך להגשה כתובענה ייצוגית

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו ניתו על פי חוק להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

105. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית:

"נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח,
כין אם התקשרו כעסקה ובין אם לאו ".

106. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק". ברי כי הגדרה זו

חלה על המשיבה וכי המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים הינס לקוחות של המשיבה, כך שאין
ספק כי התובענה מושא בקשה זו, נמנית על סוגי התובענות אותן ניתן להגיש על פי סעיף 1

לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

107. זאת ועוד, סעיף 12 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית
במקרה של:

תביעה כנגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק "
ושירותים) התשמ"ב-1982, כעילה לפי הסעיף האמור".

108. כעולה מהמצורף לעיל, אחת מעילות התובענה בענייננו הינה מכח סעיף 30א לחוק התקשורת, כנגד
המשיבה המהווה מפרסם לפי הגדרת חוק זה, כך שאין ספק כי התובענה מושא בקשה זו נמנית גם

על סוגי התובענות אותן ניתן להגיש על פי סעיף 12 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

הכרה בתובענה כתובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות
העניין

109. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו צריכה

להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא יכול להיות ספק כי
כך הוא הדבר.

110. הליך התביעה הייצוגית נוצר כידוע במטרה לאכוף את שלטון החוק וליצור גורס הרתעה כנגד
גופים בעלי כיסים ויכולות עמוקים דוגמת המשיבה, מפני ניצול לרעה של כוחם הכלכלי העצום

כלפי החלשים מהם:

"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות
הקבועות כחוק ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון
לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת
חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל הנזקים

הנגרמים כתוצאה ממעשיהם,
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היכולים להיות קטנים יחסית לכל צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין
16 "במובן הרחב נועדה התובענה הייצוגית למנוע עשיית עושר ולא לעוסק."

במשפט על-ידי גופים כלכליים רבי עוצמה וכוח, המרכזים בידם ייצור

תעשיה ושירותים לצריכה המונית, על תשכון <האדם הקטף הנזקק לאותם

גופים שאת מוצריהם או את שירותיהם הוא צורך. היא מחווה גם אמצעי

. האפשרות הניתנת לצרכן היחיד לתבוע לאכיפת החוק במישור האזרחי

בתובענה ייצוגית כשם קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק,

מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תתיאכיפה הפוגעת בצרכן הבודד,
בקבוצת הצרכנים ובציבור בכללותו. מצב של תת-אכיפה מביא לפגיעה
באמון הציבור בסדר החברתי הכולל ובשלטון החוק. התובענה הייצוגית

משרתת גם אינטרס ציבורי של יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר
אחידות בפסיקת בתי המשפט בתביעות אישיות דומות"17

111. כמפורט לעיל, חברי קבוצת הנפגעים מונים מאות אלפי נפגעים, כאשר הפגיעה המצטברת בחברי
קבוצת הנפגעים חינה משמעותית ורבה.

112. מנגד, סכומי הפיצוי המגיעים באופן פרטני לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים נמוכים ביותר ואינם

נותן לפרט תמריץ לעמוד על זכויותיו ולפעול למימושן באמצעות נקיטת הליכים משפטיים כנגד

המשיבה, לא כל שכן כאשר עלויות הגשת התביעה גדולות באופן מהותי ומובהק מסכום התביעה

האישי של כל אחד מחברי הקבוצה באופן נפרד וכאשר אל מול הצרכן הקטן, עומד גוף כלכלי איתן
בדמות המשיבה.

113. בנסיבות האמורות, ברי כי דיון בתובענה כייצוגית יצור תמריץ להגשת התובענה שנועדה לשמור

על זכויותיהם של הנפגעים, הנרמסות על ידי המשיבה ולפעול לתיקון התנהלות המשיבה באופן
הצופה פני עתיד.

114. באישור תובענה זו כייצוגית יהיה כדי לתרום משמעותית להרתעת המשיבה, וגופים כלכליים

גדולים דוגמתה, מלהמשיך לעוול ולפגוע בקהל לקוחותיה, כפי שעשתה המשיבה, כמפורט לעיל.

115. לעומת זאת, אי אישורה של התביעה כייצוגית, יביא לכך שהמשיבה לא תשא באחריות

להתנהלותה המקוממת, ולא יהיה לה ולעוסקים אחרים דוגמתה, כל אינטרס או תמריץ לשנות
התנהלות זו.

116. זאת ועוד, אם יוכרעו העילות המשותפות מושא בקשה זו בהליך אחד, לא ידרשו בתי המשפט לדון

שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד המשיבה.

117. מנגד, אי-הכרה בתובענה כייצוגית צפויה להביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא התובענה, מה

שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט, ייצור תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא, ועלול
להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

16 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו}

17 דנ"א 5712/01 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)
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118. משכך יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן את השאלות המשותפות עובדתית ומשפטית ולהכריע בהן,
במסגרת הליך אחד, חלף ניהול הליכים נפרדים רבים שיעסקו באותן שאלות.

119. בנסיבות ענייננו, אישורה של התביעה כייצוגית לא ישלול מן המשיבה כל הגנה שהייתה זכאיות
לה, לו הייתה התביעה מוגשת כתביעה רגילה.

120. מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית אף יביא להגשמת כל
המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1 בו- קידום זכות הגישה
לבית המש0ט; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם וניהול יעיל, הוגן וממצה של

התביעות.

קיומה של עילת תביעה אישית למבקשים

121. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות לעיל, מגיע למבקש 1 פיצוי בסך
20.51 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת 2 מסרוני פרסומת מטרידים

ששלחה המשיבה למבקש 1, לאחר שהוא נאלץ לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי בסך 10.85 ¤,

המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין בזבוז הזמן, מטרד, פגיעה בפרטיות, פגיעה
באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור שהופיע במסרון הפרסומת

המטריד ששלחה המשיבה למבקש 1, הכל כמפורט לעיל, ובסך הכל 31.36 ¤.

122. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות לעיל, מגיע למבקשת 2 פיצוי בסך
82.04 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת 8 מסרוני פרסומת מטרידים
ששלחה המשיבה למבקשת 2, לאחר שהיא נאלצה לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי בסך 10.85 ¤,
המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין בזבוז הזמן, המטרד, פגיעה בפרטיות, פגיעה
באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור שהופיע במסרון הפרסומת

המטריד ששלחה המשיבה למבקשת 2, הכל כמפורט לעיל ובסך הכל 92.89 ¤.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

123. כעולה מהמפורט לעיל, לא יכולה להיות מחלוקת כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות

מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות למבקשים ולחברי קבוצת הנפגעים לרבות תת קבוצה 1,
לרבות השאלה האם קמות להם עילות התובענה המפורטות לעיל, כולן או חלקן.

124. מההחלטה בשאלה וו תיגזר כמובן הכרעה בעניין חובת הפיצוי החלה על המשיבה כלפי המבקשים
ויתר חברי קבוצת הנפגעים, כאשר ראשי הנזק זהים אצל כל חברי הקבוצה לרבות חברי תת

קבוצה 1.

125. אמנם קרוב לוודאי, כי הפיצוי המגיע לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים משתנה בסכומו, אולם,
כפי שכבר נפסק, אין בכך כדי להצדיק את אי אישור התובענה כייצוגית18.

18 ר' בין השאר ברע"א 4556/94 טצת נ. זילברשא. מאגרי נבו.
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קיימת אפשרות גבוהה כי השאלות המשותפות יוכרעו בתובענה לטובת המבקשים וחברי קבוצת
הנפגעים

126. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית, שיראה כי סיכויי הצלחת
התובענה מושא בקשת האישור הינס סבירים.

127. בהקשר זה ראוי להפנות לדברי בית המשפט הנכבד ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נ. עמוסי (מאגרי נבו} ?.

"...לעניין זה, די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק
ולראות האס קיימת יאפשרות סבירהי להכרעה לטובת קבוצת התובעים ?, הא,
ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ובירור רוב רובה של
התביעה ככר בשלב אישור התובענה כייצוגית. חורגת מהאיזון שטבע

המחוטט. ועל כן היא אינה ראויה"

128. כן ראוי להביא בהקשר זה את אשר נאמר בע''א 2967/95 מגו וקשת בע"מ נ. טמפו (מאגרי נבו):

"איו להעמיד דרישות מחמירות מדי. לעניין מידת השכנוע, משום שאלה
עלולות להטיל על הצדדים ועל בית-המשפט עומס-יתר בבירור הנושא
המקדמי, דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולרפיון
ידיים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים. את כל אלה יש למנוע על-ידי
קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי, שמצד

אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לאיטילעליו נטלכבד מדי"

129. ועוד ראוי לעיין בנאמר בעניין פרנקל הנ"ל .?

בית המשפט העליון הדגיש כי אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין "
מידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרוס להתמשכות
השלב המקדמי, וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים... אכן, סעיף
8(א)(2) לחוק מסתפק בכך שבית המשפט ישתכנע כי ייש אפשרות סבירהי
ת לכלל חברי שאותן שאלות מהותיות של עובדה אן משפט, המשןתפן

הקבוצה; תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה. אין להעמיד רף גבוה מזה."

130. בעניין פניקס הנ"ל אף נקבע כי די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה של אחת העילות.
: בכדי שבית המשפט יאשר את הבקשה כייצוגית

"כל אימת שקבוצת התובעים מבקשתת סעד זהה שמבוסס על מספר עילות
ם חלופיות, די בטביעה כי טיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעי
באחת העילות ואיו הכרח לבחון את סיכויי טבלת יתר העילות. קיומה של
אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באתת העילות, מצדיקה את
חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן

מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית".
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131. והנה, כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת האישור מושתתת על עובדות מוצקות
ואדנים משפטיים איתנים, ל<בי כל אחת ואהת מהעילות המפורטות בכתב התביעה ובבקשה,

ואילו מלמדים על קיומה של אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה תתקבל.

ניהול ההליך בדרד הולמת ובתומ לב

132. התובענה מושא בקשת אישור זו, מוגשת בתוס לב על ידי המבקשים, אשר נפגעו ממעשיה ומחדליה
של המשיבה וחפצים לזכות בפיצוי המגיע להם וכן להביא להרתעתה של זו ואחרים דוגמתה מפני

התנהלות דומה בעתיד.

133. הנזק שנגרם למבקשים הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים, המבקשים פועלים
ממניעים צרכניים, אין בינם לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין להם כל מניעים

זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

134. לב"כ המבקשים נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיון רב בניהול תובענות
ייצוגיות.

135. המבקשים וב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת
הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

136. למבקשים נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצם, מזמנם ומכספם על מנת לייצג נאמנה הן
את עניינם והן את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

137. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מבוססת על עילות של ממש, והיא אינה מכוונת להשיג מטרה
אישית של המבקשים, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה.

סיכום

138. כעולה מהמצורף, המשיבה מתנהלת בחוסר תום לב ובאופן מקומם, גורמת נזק ללקוחותיה,
מטעה אותם, מפרה את חובותיה כלפיהם, ובין השאר את חובות הזהירות, ההגינות ותום הלב

החלות עליה וכן מפרה באופן בוטה את הוראות החוק.

139. כעולה מהמפורט לעיל, התנאים הנדרשים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית מתקיימים
במלואם בענייננו.

140. אם לא תאלץ המשיבה לתת את הדין על מעשיה במסגרת תובענה ייצוגית, ולפצות את חברי
קבוצת הנפגעים פיצוי הוגן ומשמעותי, לא יהיה לה כל תמריץ אמיתי לחדול ממעלליה האמורים.

141. רק אישור הבקשה וקבלת התובענה כייצוגית וחיוב המשיבה בסעדים המבוקשים להלן, יתרמו
תרומה משמעותית להרתעת המשיבה מפני המשך התנהלותה הנפסדת, הפרת הוראות הדין

וחובות תום הלב, ההגינות והנאמנות כלפי לקוחותיה, וניצול חולשתם הצרכנית.

ה סעדי ם

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:
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142. לאשר את התובענה המצורפת כנספח 1, כתובענה ייצוגית, ליתן הוראות בקשר אליה כמפורט
להלן ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו בית המשפט הנכבד, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת

ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית.

143. לקבוע כי קבוצת הנפגעים לרבות תת קבוצה 1 בשמן תוגש התובענה הייצוגית, יהיו כהגדרתן לעיל.

144. לחלופין, אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצת הנפגעים, מתבקש הוא
לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה

בשמה ראוי כי תנוהל התובענה.

145. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות לחברי קבוצת הנפגעים
יהיו כמפורט לעיל בבקשה, וכן כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט הנכבד כי עולה מן העובדות

המפורטות בבקשה ו/או בכתב התביעה המצורף אליה.

146. לקבוע את המבקשים כתובעים מייצגים ואת עוה"ד ממשרד עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ של
המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים.

147. ליתן צו עשה המורה למשיבה לחדול ממשלוח מסתני הפרסומת המטרידים בניגוד לחוק
ומהטעיית לקוחותיה.

148. לאחר קבלת בקשת האישור, ליתן צו זמני האוסר על המשיבה לשלוח את מסרוני הפרסומת
המטרידים באופן בו הס נשלחים כיוס, וזאת עד למתן החלטה בתובענה הייצוגית.

149. להורות למשיבה לפצות את המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים המפורטים לעיל,
המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של 52,013,500 ¤.

150. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים, כולם או חלקם,
אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה
ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי

סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

151. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה
כתובענה ייצוגית ולקבוע כי זו תשא בהוצאות הפרסום.

152. להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר למבקשים לתקן את כתב התביעה

בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

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

154. לפסוק גמול למבקשים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0
בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.
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155. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשים יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0 משווי הסעד שיפסק
לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה

הראשונה.

156. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

סוף דבי

157. הבקשה נתמכת בתצהירי המבקש 1 ונציג המבקשת 2, מר מאור בשן המשמש כמנהל התקשרויות
מול ספקים במשרד המבקשת 2 והן כתחקירן המשרד.

158. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר לאור גובה
סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אם

תאושר, בין היתר לאור כתובתה של המשיבה.

159. בדיקה שנערכה עי'י ב"כ המבקשים בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בפנקס
בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות המהותיות
של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות

בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

160. מן הדין ומן הצדק להעתר לבקשה.

7>*ו1*1 גשו, עו**ד / /

ח�ו/נ(אזל < 3 ̂ג ח&גויר ג̂ו
צ1נח ̂נץ  0ארק/ף0ז

^
י מד̂ע ת פא̂ר

^עו"§י)$/. לאה נמס-קהת1,ע1"ד רענן ב*
כ המבקשים ^ ב"  ̂ ^^
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תצהיר

אני וזח"מ, רן זינגר, נושא ת.ז. 061014635, עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי

אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני המבקש 1 בבקשת האישור שבכותרת.

2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור התביעה כייצוגית המצורפת כנספח 1.

3. אני אדם פרטי, לקוח של המשיבה1. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, אני מהווה "צרכן" כהגדרתו
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

4. אני פניתי למוקד השירות של המשיבה (להלן: "מוקד השירות") לצורך קבלת שירות, בין השאר,
בתאריכים 25.2.14 ו- 23.3.14.

5- בגל פנייה למוקד השירות, לאחר מבוך לחיצות בתוך נתב השיחות, נדרשתי להקיש את מספר קו
הבזק אשר עבורו מבוקש השירות, ולאחר מכן להקיש מספר טלפון מיד (היינו קו טלפון שאין לו

: כל קשר למשיבה), לצורך המשך קבלת השירות, בזו הלשון

"לפני המעבר לנציגי השירות אנא הזן את מספר הנייד שלד על מגת שנוכל
ליצור איתן קשר עתידי במידה ויידרש המשד טיפול או עדכוו בנוגע לשירותי

.3 בזק או חשבונך"2.

6. בהתאם לדרישת המשיבה, אשר לא הצביעה על קיומה של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת מספר
הטלפון הנייד הנדרש, הקלדתי בכל אחת מהפניות את מספר הטלפון הנייד הנמצא בשימושי ורק

אז הועברתי לנציג השירות, וקיבלתי את השירות הדרוש.

7 בסמוך לאחר סיום השיחה עס מוקד השירות, בכל אחת מהפניות, קיבלתי בטלפון הנייד שאת
מספרו מסרתי בהתאם לדרישת המשיבה, מסרון מאת המשיבה, בזו הלשון:

"לקוח יקר בהמשך לפנייתד מצורף לינק לאתר בזק שלי החדש והמתקדם.

̂.ן^^2^^^ךת//:5מ^ ̂?xק5&.111^613נ^/11?0 1.̂ 1̂=+1^^1ז ^^6ץ|!^£ץ0ת&1&161^££-ז

באתר בזק שלי תוכל לנהל את החשבון שלך ולקבל תמיכה ומידע במגוון רחב
של נושאים בצורה קלה וידידותית. לחץ על הלינק ותראה את כמות הפעולות
שניתן לעשות באתר שלנו ללא צורך בהמתנה לנציג. בברכה, בזק" (להלן:
"מסריו הפרסומת המטריד", אשר העתק צילום מסך בו הוא מופיע מצורף

כנספח 3).

8. לאור לשון ההודעה, לפיה זו נשלחה אל הטלפון שלי בהמשך לפניית* למוקד השירות, לחצתי בעת
קבלת מסרון הפרסומת המטריד בפעם הראשונה, על הקישור המצורף, כדי לבדוק במה מדובר.

יבקו 03-5041580 כעולה מהחשבונית המצורפת כנספח 2א'.
2 לשון ההודעה הוקלטה על ידי תחקירן המבקשת 2 ונמצאת בידו.

3 ההדגשות בציטוטים בתצהירי איע במקור.
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9. להפתעתי התברר כי ההודעה שנשלחה וצירוף הקישור, לא היו כלל בהמשך או אף בקשר לפנייתי
אל מוקד השירות. ההודעה אף לא נשלחה לאיזו מהמטרות האחרות שהוצהרו במסגרת הדרישה
למסירת מספר טלפון נייד בטרם ההעברה לנציג השירות (עדכון בנוגע לשירותי המשיבה ו/או בנוגע

לחשבוני אצל המשיבה).

10. למעשה התברר כי המסרון שנשלח על ידי המשיבה נועד לפרסם ולקדם את האתר שלה,
ובאמצעותו כמובן גס את עסקיה, שירותיה ומוצריה השונים, המפורסמים באותו אתר וכן לקדם

אתרים נוספים של חברות הבת שלה, אליהם מקשר אתר המשיבה.

11. הדבר חזר על עצמו גם בפעם הבאה בה נאלצתי לפנות אל מוקד השירות.

12. בכל פנייה נדרשתי להקליד מספר טלפון נייד בטרם אקבל שירות, כאמור מבלי להצביע על קיומה
של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת המספר הנייד. בכל פעם. בסמוך לאחר תום השיחה עם נציג
המשיבה, קיבלתי לטלפון הנייד שבשימושי את מסרון הפרסומת המטריד, המשדל להיכנס לאתר

המשיבה באמתלת שווא.

13. המשיבה אף לא נתנה כל אפשרות להודיע לה כי יש להסיר אותי מרשימת מקבלי מסרון הפרסומת
המטריד.

14. משלוח מסרון הפרסומת המטריד גרס בין השאר לבזבוז זמני וזמנם של חברי קבוצת הנפגעים,
להטרדה, לחוסר נוחות, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה באוטונומיה ולעוגמת נפש. איני מאמין כי יהיה

מי שיוותר שווה נפש לפגיעות האמורות.

15. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות לעיל, מגיע למבקש 1 פיצוי בסך
20.51 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת 2 מסרוני פרסומת מטרידים
ששלחה המשיבה למבקש 1, לאחר שהוא נאלץ לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי בסך 10.85 ¤,
המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין בזבוז הזמן, מטרד, פגיעה בפרטיות, פגיעה
באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור שהופיע במסרון הפרסומת

המטריד ששלחה המשיבה למבקש 1, הכל כמפורט לעיל, ובסך הכל 31.36 ¤.

16. התובענה מושא בקשת אישור זו, מוגשת בתום לב על ידי, לאחר שנפגעתי ממעשיה ומחדליה של
המשיבה ואני חפץ לזכות בפיצוי המגיע לי וכן להביא להרתעתה של וו ואחרים דוגמתה מפני

התנהלות דומה בעתיד.

17. הנזק שנגרם לי הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים, אני פועל ממניעים צרכניים, אין
בינה לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין לה כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו

ולתובענה הייצוגית.

18. לב"כ נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות.

19. אני והמבקשת 2 יחד עם ב"כ, השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים
הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.
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20. יש לי נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי, מזמני ומכספי על מנת לייצג נאמנה הן את
ענייני והן את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

21. התובענה אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל
חברי הקבוצה.

22. בית המשפט הגכבד מתבקש להורות כדלקמן:

23. לאשר את התובענה המצורפת כנספח 1, כתובענה ייצוגית, ליתן הוראות בקשר אליה כמפורט
להלן ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו בית המשפט הנכבד, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת

ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית.

24. לקבוע כי קבוצת הנפגעים לרבות תת קבוצה 1 בשמן תוגש התובענה הייצוגית, יהיו כהגדרתן לעיל.

25. לחלופין, אס יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצת הנפגעים, מתבקש הוא
לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה

בשמה ראוי כי תנוהל התובענה.

16. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות לחברי קבוצת הנפגעים
יהיו כמפורט לעיל בבקשה, וכן כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט הנכבד כי עולה מן העובדות

המפורטות בבקשה ו/או בכתב התביעה המצורף אליה.

17. לקבוע את המבקשת 2 ואותי כתובעים מייצגים ואת עוה"ד ממשרד עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ
וכ"ב יתר חברי קבוצת הנפגעים.

28. ליתן צו עשה המורה למשיבה לחדול ממשלוח מסרוני הפרסומת המטרידים בניגוד לחוק
ומהטעיית לקוחותיה.

29. לאחר קבלת בקשת האישור, ליתן צו זמני האוסר על המשיבה לשלוח את מסרוני הפרסומת
המטרידים באופן בו הס נשלחים כיום, וזאת עד למתן החלטה בתובענה הייצוגית.

30. להורות למשיבה לפצות את המבקשת 2, אותי ואת יתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים
המפורטים לעיל, המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של 52,013,500 ¤.

31. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים, כולם או חלקם,
אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה
ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי

סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

32. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה
כתובענה ייצוגית ולקבוע כי זו תשא בהוצאות הפרסום.

3



33. להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר למבקשת 2 ולי לתקן את כתב התביעה

בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

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

35. לפסוק לי ולמבקשת 2 גמול לאחר שטרחנו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0
בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.

36. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0 משווי הסעד שיפסק לטובת כלל
חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה הראשונה.

37. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

38. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

^ רן זינגר
* 10^0

/ /הופיע בפניי מר רן זינגר אשר הזדהה באמצעות ̂.י 3*^* . מאשר כי ביום//^/ אני הח"מ, קז
06, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לכל 5̂̂ ת.ז. אשר מספרה 35

העונשים הקבועים בחוק, א&ר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי.

?*
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תצהיר

אני הח"מ, מאור בשן, נושא ת.ז. 039018197 עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי
אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני עובד של המבקשת 2 בבקשת האישור שבכותרת. אני משמש כאחראי על התקשרויות עם
ספקים ותחקירן.

2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור התביעה כייצוגית המצורפת כנספח 1.

3. המבקשת 2 הינה חברת עורכי דין, לקוחה של המשיבה במספר קווים1.

4. במסגרת תפקידי כאחראי על התקשרויות ספקים במשרד המבקשת 2, פניתי למוקד השירות של
המשיבה (להלן� "מוקד השירות") לצורך קבלת שירות בין השאר, בתאריכים 30.5.13, 25.6.13,

4.9.13, 18.12.13, 5.1.14, 7.10.14, 29.10.14 וב-11.11.14.

5. בכל פניית למוקד השירות, לאחר מבוך לחיצות בתוך נתב השיחות, נדרשתי להקיש את מספר קו
הבזק אשר עבורו מבוקש השירות, ולאחר מכן להקיש מספר טלפון נייד (היינו קו טלפון שאין לו

כל קשר למשיבה), לצורך המשך קבלת השירות, בזו הלשון:

"לפני המעבר לנציגי השירות אנא הזן את מספר הנייד שלן על מנת שנוכל
ליצור איתן קשר עתידי במידת ויידרש המשך טיפול או עדכוו בנוגע לשירותי

.3 בזק או חשבונך"2.

6. בהתאם לדרישת המשיבה, אשר לא הצביעה על קיומה של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת מספר
הטלפוו הנייד הנדרש, הקלדתי בכל אחת מהפניות את מספר הטלפון הנייד הנמצא בשימושי ורק

אז הועברתי לנציג השירות, וקיבלתי את השירות הדרוש.

7. בסמוך לאחר סיום השיחה עס מוקד השירות, בכל אחת מהפניות, קיבלתי בטלפון הנייד, שאת
מספרו מסרתי בהתאם לדרישת המשיבה, מסמן מאת המשיבה, בזו הלשון:

"לקוח יקר בהמשד לפנייתד מצורף לינק לאתר בזק שלי החדש והמתקדם.

̂ות//:5ק^ 1̂^/0.11^?ן^^2^^ ̂י1=+1^^ךת?x?\\4ק5&.11ט^ 11̂^^ץ0ת&|&161^£6-�^ •£^^

באתר בזק שלי תוכל לנהל את החשבון שלך ולקבל תמיכה ומידע במגוון רחב
של נושאים בצורה קלה וידידותית. לחץ על הלינק ותראה את כמות הפעולות
שניתן לעשות באתר שלנו ללא צורך בהמתנה לנציג. בברכה, בזק" (להלן:
"מסרון הפרסומת המטריד", אשר העתק צילום מסך בו הוא מופיע מצורף

כנספח 3).

8. לאור לשון ההודעה, לפיה זו נשלחה אל הטלפון שלי בהמשד לפנייתי למוקד השירות, לחצתי בעת
קבלת משרון הפרסומת המטריד בפעם הראשונה, על הקישור המצורף, כדי לבדוק במה מדובר.

08-931607, 08-9316074, 08-9316075, 08-9319770, 08-9319780 08-9370350-1 כעולה מהחשבונית בקוויס� 08-9316072, 3 י
. המצורפת כנספח 2בי

2 לשון ההודעה הוקלטה על ידי, ההקלטה נמצאת בידי, ותושמע במידת הצורך, במהלך דיון ההוכחות.

3 ההדגשות בציטוטים בתצהירי איע במקור.
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9. להפתעתי התברר כי ההודעה שנשלחה וצירוף הקישור, לא היו כלל בהמשך או אף בקשר לפנייתי
אל מוקד השירות. ההודעה אף לא נשלחה לאיזו מהמטרות האחרות שהוצהרו במסגרת הדרישה
למסירת מספר טלפון נייד בטרם ההעברה לנציג השירות (עדכון בנוגע לשירותי המשיבה ו/או בנוגע
לחשבון המבקשת 2. למען הזהירות יובהר כי אתר המשיבה ה"חדש" כבר לא היה חדש כלל
ועיקר, שכן זה פועל, למיטב ידיעתי, במתכונתו הנוכחית שנים מספר, כך שברי כי לא היה מדובר

אף בעדכון לגביו).

10. למעשה התברר כי המסרון שנשלח על ידי המשיבה נועד לפרסם ולקדם את האתר שלה,
ובאמצעותו כמובן גס את עסקיה, שירותיה ומוצריה השונים, המפורסמים באותו אתר ולעודד

צריכתם ורכישתם וכן לקדם אתרים נוספים של חברות הבת שלה, אליהם מקשר אתר המשיבה.

11. ריטואל מטריד זה חזר על עצמו גס בפעמים הבאות בהן נאלצתי לפנות אל מוקד השירות- בכל
פנ"ה נדרשתי להקליד מספר טלפון נייד בטרם אקבל שירות, כאמור מבלי להצביע על קיומה של
אפשרות כלשהי להמנע ממסירת המספר הנייד. בכל פעם, בסמוך לאחר תום השיחה עם נציג
המשיבה, קיבלתי לטלפון הנייד שבשימושי את מסרון הפרסומת המטריד, המשדל להיכנס לאתר

המשיבה באמתלת שווא.

2 מרשימת מקבלי מסמן 12. המשיבה אף לא נתנה כל אפשרות להודיע לה כי יש להסיר את המבקשתי
הפרסומת המטריד.

13. המבקשת 2. הינה חברה פרטית, הנמנית על לקוחות המשיבה, ואשר פנתה למוקד השירות של
המשיבה לצורך קבלת שירות. המבקשת 2 הינה חברה בבעלות אחד מב"כ התובעים המייצגים,

עורך-דין רענן בשן, הרשום פורמלית אצל המשיבה כבעלי הקווים של המבקשת 2.

14. משלוח מסמן הפרסומת המטריד גרם בין השאר לבזבוז זמני כעובד המבקשת 2 וזמנם של חברי
קבוצת הנפגעים.

15. מדידות אשר נערכו על ידי כתחקירן אצל המבקשת 2, אל מול מספר נסיינים, העלו כי פרק הזמן
הממוצע של פתיחת וקריאת מסרון הפרסומת המטריד הינו 18-3 שמות (טבלת המדידות מצורפת

כנספח *).

16. כעולה מנתוני המוסד לביטוח לאומי, המצורפים כנספח 5, השכר השעתי הממוצע במשק עומד על
51 ¤ לשעה. מכאן עולה כי הנזק בגין בזבוז הזמן שנגרם בשל משלוח מסרון הפרסומת המטריד

על ידי המשיבה, מוערך בכ- 0.255 ¤ למסרון.

17. לאור נתוני המדידה המפורטים לעיל, ניתן להעריך כי פרק הזמן הממוצע של כניסה אל הקישור
של אתר המשיבה, אשר נשלח באמצעות מסרון הפרסומת המטריד, ועיון באתר עד שיתחוור כי
אין כל קשר בין הפנייה למוקד השירות לבין ההפניה לאתר המשיבה באמצעות המסמן האמור,

אורך בממוצע כי60 שניית.

18. יוצא איפוא כי לאור העובדה כי כאמור לעיל, השכר השעתי הממוצע במשק עומד על כ-51 ¤
לשעה, הנזק בגין בזבוז הזמן שנגרם לחברי תת קבוצה 1, בשל הכניסה לשווא לאתר המשיבה

מהקישור המופיע במסרון הפרסומת המטריד ששלחה המשיבה, מוערך בכ- 0.85 ¤ למסריו.
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19. כמו כן נגרס לחברי קבוצת הנפגעים, אשר נשלחו אליהם מסרוני פרסומת מטרידים מבלי
שהתקבלה הסכמתם, לאחר שנדרשו למסור מספר טלפון נייד למטרה מוצהרת שונה לחלוטין
מהמטרה עבורה עשתה המשיבה שימוש במספר, נזק לא ממוני בגין הפגיעה באוטונומיה של
הרצון, מטרד, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש כתוצאה מהתנהלות המשיבה כמתואר לעיל, המוערך

על ידי המבקשים בסך של 10 ¤ למסרון.

20. לחברי תת קבוצה 1 נגרם נזק לא ממוני נוסף בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון, מטרד, חוסר
נוחות, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש שנגרמו כתוצאה מהתנהלות המשיבה והמצגים המטעים בנוגע
למטרת משלוח מסרון הפרסומת המטריד, אשר גרמו להם להכנס לשווא לאתר המשיבה. נזק זה

מוערך על ידי המבקשים בסך של 10 ¤ לכניסה לאתר.

21. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, המבקש אינו נדרש (ואף אינו יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת
בקשת האישור מהו ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה
והפיצוי המגיעים להם וכי כל שנדרש המבקש הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר בקבוצה
גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה, וגודלה המדוייק של

הקבוצה אמור להתברר רק בשלב בירור התובענה עצמה.

22. בענייננו אין זה סביר כי פרטי הנפגעים, לרבות מספרם של אילו אשר לחצו על הקישור שהופיע
במסרון הפרסומת המטריד, אינם נמצאים בידי המשיבה.

23. עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית, ינקטו המבקשים בהליכים המקדמיים הנדרשים
האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים הנדרשים מהמשיבה לצורך איתור חברי קבוצת

הנפגעים וחישוב נזקיהם.

24. מאחר ואין כרגע נתונים אחרים בידי המבקשים, והערכת גודל קבוצת הנפגעים נדרשת אך ורק על

מנת להראות כי מדובר בפגיעה בהיקף המצדיק הליך ייצוגי, הערכת מספר הפניות תעשה מהמועד
בו נשלח מסרון הפרסומת המטריד הראשון אל המבקשת 2, ביום 30.5.13 (החישוב הסופי יערך
לאחר קבלת הנתונים הרלוונטיים מהמשיבה לרבות המועד בו.החלה במשלוח מסרוני הפרסומת

המטרידים) ובהתאם לנתונים המפורסמים על ידי המשיבה עצמה.

25. כעולה מדו"ח המשיבה המצורף כנספח 6, למשיבה כ-2,200,000 מנויים. סביר אס כן להניח, למען

הזהירות, כי אל מוקד השירות שלה פונים לפחות כ-10,000 לקוחות ביום, וב-22 חודשים נערכו כ-

5,500,000 פניות4 סך הכל.

26. כמפורט לעיל, מסרוני הפרסומת המטרידים נשלחים אוטומטית לכל מספר טלפון נייד שנמסר
למשיבה בפנייה למוקד השירות. אס נניח למען הזהירות כי רק 700/0 מהפונים מסרו מספר טלפון

נייד, היינו 3,850,000 פונים, מסתכם הנזק בגין משלוח מסרוני הפרסומת המטרידים בכ-981,750
¤ בגין נזק ממוני, ו- 38,500,000 ¤ בגין נזק לא ממוני, ובסך הכל- 39,481,750 ¤.

4 לפי חישוב של 25 ימים בחודש.
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17. אס נניח כי רק 0/ם30 ממקבלי מסרוני הפרסומת המטרידים, היינו 1,155,000 מקבלי מסרוניס,
נכנסו לקישור לאתר המשיבה בעקבות המסמן, אזי הנזק הממוני אשר נגרם לחברי תת קבוצה 1

מסתכם ב-981,750 ¤, והנזק הלא ממוני ב-11,550,000 ¤ ובסך הכל 12,531,750 ¤.

28. סד בל הנזק המוערז מסתכם אם כו ב-52,013,500 ¤.

29. ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי המשיבה, יתברר כי היקפי הנזק
קטנים או גדולים יותר בפועל, אך על פי יעוץ משפטי שקבלתי, לא יכולה להיות מחלוקת כי היקף
הנפגעים והיקף הנזק יהיו בסדרי גודל המצדיקים דיון בהליך ייצוגי, וכי הנזק הקטן, הנגרס לכל
אחד מחברי קבוצת הנפגעים באופן נפרד, מצטבר לסכומי עתק, עבור כלל קבוצת הנפגעים, אשר

לא ניתן כמובן להתעלם מהם ולעבור עליהם לסדר היום.

30. כמפורט לעיל, המשיבה שולחת מסרוני פרסומת מטרידים לכלל לקוחותיה הפונים אל מוקד
השירות שלה, ובהם היא משדלת את מקבלי המסרון להכנס לאתר שלה, אשר הקישור אליו מופיע

במסרון.

31. אתר האינטרנט מפרסם את המשיבה ואת שירותיה, לרבות שירותים ומוצרים שונים בתשלום
כגון חבילות תקשורת שונות, הזמנת אינטרנט, שדרוג מהירות גלישה, הזמנת קו טלפון, אנטי

ווירוס, שיחות לחו"ל, 1311מ 10 >ט£, מנגינה בהמתנה, מרכזיות ?1, נתבי שיחות, מספרי 1800,
1700 וכוכביות לעסקים, גיבוי מרחוק לעסקים, מבצעי בזק סטור ועוד, ומעודד למעשה את
הגולשים לרכוש ולצרוך אותם5. חלק ממוצרים ושירותים אילו אף ניתנים לרכישה ישירות דרך

אתר המשיבה, אליו משדל כאמור מסרון הפרסומת המטריד את המקבלים להכנס.

32. המשיבה שולחת את הודעות ה"ספאם" למספרי הטלפון הסלולארי של לקוחותיה, לאחר שקבלה
מהם את המספר, בהצהירה כי תעשה בו שימוש למטרות שונות לחלוטין- המשך טיפול, או עדכון
בנוגע לשירותיה או בנוגע לחשבונו של הלקוח, מבלי לגלות, וקל וחומר שמבלי לקבל, את הסכמת

אותם לקוחות, לא מראש ולא בדיעבד, לא בעל פה או בכתב, לקבלת דברי פרסומת.

33. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, תוכנו של מסרון הפרסומת המטריד, המהווה הודעת מסר קצר על פי
הגדרת חוק התקשורת, נועד לפרסם את המשיבה, עסקיה, מוצריה ושירותיה, לקדם את מטרותיה
ולעודד צריכת שירותים ומוצרים המפורסמים באתר המשיבה אליו מפנה מסרון הפרסומת

המטריד בפרט, ואת שירותיה ומוצריה של המשיבה בכלל.

34. כן לא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה מהווה מפרסם בהתאם לחוק התקשורת וכי מסרון
הפרסומת המטריד מופץ באופן מסחרי ללקוחות המשיבה הפונים למוקד השירות שלה.

35. זאת ועוד, על פי יעוץ משפטי שקבלתי, סעיף 30א'(ה)(2) לחוק התקשורת מחייב את השולח לציין
במסרון הפרסומת, את שמו ואת דרכי הקשר עימו לצורך מתן הודעת הסירוב לקבלת דברי

הפרסומת.

5 גם בפרסומת החדשה של המשיבה לאתר שלה, מתגאה הפרזנטור, גידי גוב ."... אפילו באתר של בזק כבר יותר ממיליון אנשים
שידרגו מהירות הזמינו טכנאי התעדכנו נמנצעים מיליון איש!!", מה שמלמד כי משלוח הקישור לאתר נועד לגרום לאנשים

להכנס לאתר המשיבה ובין השאר לגרוס לחם לרכוש עוד משרותיה ומוצריה.
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36. ברם, המשיבה אף מפרה הוראת חוק וו, שכן זו איכה מציינת במסרוני הפרסומת המטרידים את

דרכי הקשר עימה לצורך מתן הודעת סירוב. חמור מכך, המשיבה אף מנסה בחוסר תום לב לעקוף

חיוב זה, באמצעות העלאה מחדש של הדרישה למסירת מספר טלפון נייד, בכל פניה למוקד
השירות.

37. כן מסתירה המשיבה, על פי יעוץ משפטי שקבלתי, בניגוד להוראת סעיף 30א'(ה)(1)(א) לחוק
התקשורת את היות מסרון הפרסומת המטריד, פרסומת, ואינה מציינת במסרון כי מדובר

בפרסומת.

38. הנה כי כן, המשיבה שלחה דברי פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא קבלת הסכמה

מפורשת מראש של הנמען בכתב ולא נתנה אפשרות ליתן הודעת סירוב להמשך משלוח הפרסומות,
ותוך הסתרת העובדה כי מדובר בפרסומת.

39. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, המשיבה במעלליה המפורטים לעיל, מפרה ברגל גסה ובאופן בוטה את
הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת אשר נועדו באופן ברור לטובת המבקשים ויתר חברי קבוצת
הנפגעים. הפרתן של הוראות חוק אילו גרמה למבקשים וליתר חברי קבוצת הנפגעים לאותם

נזקים אשר הן נועדו למנוע- הטרדה, בזבוז זמן, חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה
ועוגמת נפש הנגרמים בגין קבלת מסרוני הפרסומת המטרידים, אשר המבקשים וחברי קבוצת

הנפגעים לא נתנו הסכמה מפורשת מראש לקבלם.

40. כידוע תוצאות החיפוש המוצגות באתרי חיפוש כגון "16§00§" ו- יי£ת1כ1" מדורגות לפי פופולאריות

האתרים המתאימים למילות החיפוש. ככל שמנועי החיפוש באתרי החיפוש מזהים יותר כניסות

לאתר כזה או אחר המתאים למילות החיפוש מכתובות ?1 שונות, כך יוצג אותו אתר במקום גבוה
יותר ברשימת תוצאות החיפוש.

41. מטבע הדברים, ככל שאתר נמצא גבוה יותר ברשימת תוצאות החיפוש, מספר הנכנסים אליו
לעומת אתר המדורג במקום נמוך יותר, יהיה גדול יותר, מה שצפוי להגדיל את מספר הלקוחות של

בעל האתר.

42. לא זו אף זו, ככל שמספר הכניסות לאתר גדול יותר, והוא נמצא גבוה יותר ברשימת תוצאות
החיפוש במנועי החיפוש, כך יהיה שוויו של האתר גדול יותר.

43. לאור האמור, אין פלא כי עסקים וחברות שונים משקיעים סכומי עתק עבור שירותי קידום

לאתרים שלהם, אשר כל תפקידם הוא לקדם את מיקום אתר האינטרנט ברשימת התוצאות
במנועי החיפוש. מיקום גבוה ברשימת תוצאות החיפוש הרלוונטית,

מגדיל כמובן את הסיכוי כי המחפש יכנס לאתר המקודם ולא לאתרים של המתחרים, הנמצאים
במיקום נמוך יותר ברשימת תוצאות החיפוש. מיקום גבוה יותר מגדיל כאמור גס את שווי האתר.

44. העובדה כי למשיבה קמפיין ממומן ב-16§00§, במסגרתו היא משלמת עבור כל לחיצה של גולש על

הקישור לאתה שלה לפי מודל 0?? 61011010? ץ3?), מהווה הוכחה ניצחת לכך כי יש לה אינטרס

לגרום לעוד ועוד אנשים להכנס לאתר שלה. העתק צילום המסך של הקמפיין הממומן של המשיבה
מצורף כנספח 7.
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45. ברם, המשיבה לא הסתפקה בקמפיין הממומן, והיא מצאה דרך נוספת לקידום האתר שלה-
הפיכת לקוחותיה, למקדמי האתר שלה, בעל כורחם וללא ידיעתם.

46. כמתואר לעיל, המשיבה גורמת לפונים למוקד השירות שלה למסור לה מספר טלפון נייד

שבשימושס, בטענה כי המספר דרוש לה על מנת שתוכל ליצור קשר עתידי במידה ויידרש המשך
טיפול או עדכון בנוגע לשירותיה או לחשבונו של הלקוח.

47. לאחר קבלת מספר הטלפון הנייד באמתלה המפורטת לעיל, שולחת המשיבה לאותו מספר, מסרון
ובג קישור לאתר שלה. בבוסתן נטען כי הקישור לאתר נשלח בהמשך לפניית הלקוח למוקד
השירות. מקבל המסרון המטריד מקליק על כתובת האתר, ונכנס אליו אך ורק כדי לגלות כי אין

כל קשר בין פנייתו למוקד השירות לבין השידול של המשיבה באמצעות מסרון הפרסומת המטריד,

להיכנס לאתר שלה, בעוד המשיבה מחככת ידיה בהנאה, לאחר שהרוויחה כניסה נוספת לאתר,
וזאת על חשבון זמנו של הלקוח התמים אשר כאמור הפך בעל כורחו למקדם אתרים בשירות

המשיבה, הטרדתי, גרימת עוגמת נפש חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות ופגיעה באוטונומיה.

48. חוות דעת לעניין שירותי קידום אתרים מצורפת כנספח 8.

49. לא רק שבלחיצה על הקישור המופיע במסרון הפרסומת המטריד, מקדם הלקוח ללא ידיעתו את

אתרה של המשיכה, הוא אף מקדם אתרים נוספים אשר אתר המשיבה מפנה אליהם, השייכים

לחברות הבת שלה- פלאפון, בזק בינלאומי, 65ץ ווואלה (כעולה מחוות הדעת, די בלחיצה על

הקישור לאתר המשיבה כדי לקדם אתרים אליהם מפנה אותו אתר). העתק עמוד הבית של אתר

המשיבה ובו הפנייה לאתרי חברות הבת של המשיבה מצורף כנספח 9, העתקי פרסומים המלמדים
על הקשר בין המשיבה לחברות הבת שלה מצורפים כנספח 10.

50. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה חברי קבוצת
הנפגעים, במהלך התקופה הרלוונטית לתובענה בשווי הנזק אשר גרמה להם כמפורט לעיל.

51. איני מאמין כי יהיה מי שיוותר שווה נפש לפגיעה שפגעה המשיבה במעלליה באוטונומיה של הרצון

של לקוחותיה. התנהלות המשיבה מושא בקשה זו גרמה לי ואני סמוך ובטוח שגס ללקוחותיה
האחרים למטרד, לחוסר נוחות, לתרעומת, לעוגמת נפש, לחוסר נוחות ולפגיעה בפרטיות.

52. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, גם אם תראה המשיבה כי ישנם לקוחות אשר היו נותרים שווי נפש

נוכח עוולות המשיבה כמפורט לעיל, ניתן לאמוד שיעורם של לקוחות אילו באמצעות סקר צרכני,
מדגם ו/או הסתמכות על חזקות שונות.

53. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות לעיל, מגיע למבקשת 2 פיצוי בסך

82.04 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת 8 מסרוני פרסומת מטרידים

ששלחה המשיבה למבקשת 2, לאחר שהיא נאלצה לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי בסך 10.85 ¤,

המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין בזבוז הומן, המטרד, פגיעה בפרטיות, פגיעה
באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור שהופיע במסרון הפרסומת

המטריד ששלחה המשיבה למבקשת 2, הכל כמפורט לעיל ובסך הכל 92.89 ¤.
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54. התובענה מושא בקשת אישור זו, מוגשת בתום לב על ידי המבקשת 2 אשר נפגעה ממעשיה
ומחדליה של המשיבה וחפצה לזכות בפיצוי המגיע לה וכן להביא להרתעתה של זו ואחרים

דוגמתה מפני התנהלות דומה בעתיד.

55. הנזק שנגרם למבקשת 2 הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים, המבקשת 2 פועלת
ממניעים צרכניים, אין בינה לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואץ לה כל מניעים

זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

56. לב"כ המבקשים נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיון רב בניהול תובענות
ייצוגיות.

57. המבקשים וב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת
הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשת.

58. למבקשת 2 נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצה, מזמנה ומכספה על מנת לייצג נאמנה הן
את עניינה והן את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

59. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת 2, אשר אינה
מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה.

60. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כדלקמן =

61. לאשר את התובענה המצורפת כנספח 1, כתובענה ייצוגית, ליתן הוראות בקשר אליה כמפורט
להלן ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו בית המשפט הנכבד, והכל כפי שייראה לו ראוי לשס הבטחת

ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית.

62. לקבוע כי קבוצת הנפגעים לרבות תת קבוצה 1 בשמן תוגש התובענה הייצוגית, יהיו כהגדרתן לעיל.

63. לחלופין, אס יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצת הנפגעים, מתבקש הוא
לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה

בשמה ראוי כי תנוהל התובענה.

64. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות לחברי קבוצת הנפגעים
יהיו כמפורט לעיל בבקשה, וכן כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט הנכבד כי עולה מן העובדות

המפורטות בבקשה ו/או בכתב התביעה המצורף אליה.

65. לקבוע את המבקשים כתובעים מייצגים ואת עוה"ד ממשרד עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ של
המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים.

66. ליתן צו עשה המורה למשיבה לחדול ממשלוח מסרוני הפרסומת המטרידים בניגוד לחוק
ומהטעיית לקוחותיה.

67. לאחר קבלת בקשת האישור, ליתן צו זמני האוסר על המשיבה לשלוח את מסרוני הפרסומת
המטרידים באופן בו הם נשלחים כיום, וזאת עד למתן החלטה בתובענה הייצוגית.
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68. להורות למשיבה לפצות את המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים המפורטים לעיל,
המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של 52,013,500 ¤.

69. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים, כולם או חלקם,
אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה
ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי

סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

70. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה
כתובענה ייצוגית ולקבוע כי וו תשא בהוצאות הפרסום.

71. להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר למבקשים לתקן את כתב התביעה

בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

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

73. לפסוק גמול למבקשים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0
בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.

74. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשים יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0 משווי הסעד שיפסק
לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה

הראשונה.

75. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

76. בדיקה שנערכה ע"י ב"כ המבקשים בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בפנקס
בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות המהותיות
של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות

בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

^
/ 77. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. / 

̂- מאור בשן / >

/הופיע בפניי מר מאור בשן, המוכר לי אישית, אני הח"מ, עו"ז^^^זי^טאשר כי ביום /*1/<
ולאחר שהזהרתיו כי עלע^גמיר אמת וכי אס לא יעשה כן יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אישר

. את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי. ̂/

)$^>>, נ
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1 נספח

כתב התביעה

רענן בשן ישותי משוד עורכי-דין ונוטריון



י

בבית המשפט המחוזי ת"צ __/__/
מחוז מרכז

בעניין: 1. ח זיגגר, ת.ז. 061014635
2. רענן בשן ושות/ ח.פ. 513389742

ע"י ב"כ עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס-קהתי
ו/או בת-חן פארי סבאג ו/או ענת גולדיאן

מרח' גולדה מאיר 3 (לב הניצן), פארק המדע נס-ציונה
? טל: 08-9316072 פקס: 08-9316075 התובעים

- ד ג נ -

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, ח.צ. 520031931
? מרח' דרך בגין 132 תל אביב-יפו הנתבעת

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, ייצוגית- על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס''ו-
2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

.¤ 31.36 סכום התביעה: סכום התביעה של התובע המייצג 1:
סכום התביעה של התובעת המייצגת 2: 92.89 ¤.

סכום התביעה המשוער במצטבר לכל חברי קבוצת הנפגעים:
.¤ 52 .013.500

כתב תביעה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

מבוא

1. תובענה זו, עוסקת בהתנהלות מקוממת וחסרת תום לב מצד נתבעת, אחת מהחברות
הגדולות והחוקות במשק הישראלי, המהווה מונופול בשלל תחומי בזק ותקשורת1.

2. הנתבעת דורשת מלקוחותיה, הפונים למוקד השירות שלה2, למסור לה מספר טלפון נייד
(מספר שכלל אינו קשור לנתבעת) לשם המשך קבלת השירות.

1 הנתבעת הוכרזה כמונופול בתחומי שירות טלפון בסיסי, מתן שירותי תשתית התקשורת, שירותי העברה ותמסורת
של שידורים לציבור, אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי ואספקת שירותי גישה בקצב

מהיר באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית.



לאחר מכן עושה הנתבעת שימוש שלא כדין, לצרכיה שלה, במספר הנייד שנמסר לה
בהתאם לדרישתה, למטרות שונות מאילו עליהן הצהירה כאשר דרשה את קבלתו.

3. במעלליה מושא תובענה זו, מפרה הנתבעת באופן בוטה את האיסור הקבוע בחוק בדבר
משלוח דברי פרסומת (המוכר כאיסור על משלוח הודעות "ספאס")3, מטרידה את
לקוחותיה, מבזבזת את זמנם, פוגעת בפרטיותם והופכת אותם, ללא ידיעתם, למקדמי
אתרים בשירותה. הן של האתר שלה, והן של אתרי חברות הבת שלה, תוך שהיא

מתעשרת על חשבונם.

העובדות

4. התובע המייצג 1 הינו אדם פרטי, שהינו לקוח של הנתבעת4.

5. התובעת המייצגת 2 הינה חברת עורכי דין, לקוחה של הנתבעת במספר קווים5.

6. בשל התנהלותה השיטתית של הנתבעת, בגינה הוגשה תובענה זו, העובדות בעניינם של
שני התובעים המייצגים דומות ולמעשה כמעט זהות. על כן יובאו העובדות הרלוונטיות

במאוחד.

7. מדי פעם בפעם פנו התובע המייצג 1 והתובעת המייצגת 62, אל מוקד השירות לצורך
קבלת שירות.

8. התובע המייצג 1, פנה למוקד השירות לצורך קבלת שירות, בין השאר, בתאריכים
.23.3.14-1 25.2.14

9. נציג הת1בעת המייצגת 2, פנה למוקד השירות לצורך קבלת שירות, בין השאר, בתאריכים
30.5.13, 25.6.13, 4.9.13, 18.12.13, 5.1.14, 7.10.14, 29.10.14 1ב�11.11.14.

10. בכל פנייה למוקד השירות, לאחר שעבר מבוך לחיצות בתוך נתב השיחות, נדרש
המתקשר להקיש את מספר קו הבזק אשר עבורו מבוקש השירות, ולאחר מכן להקיש
מספר טלפון נייד (היינו קו טלפון שאין לו כל קשר לנתבעת), לצורך המשך קבלת

השירות, בזו הלשון:

"לפני המעבר לנציגי השירות אנא הזן את מספר הנייד שלן על מנת
שנוכל ליצור איתן קשר עתידי במידה ויידרש המשך טיפול או עדכו1

.8 בנוגע לשירותי בזק או חשבונך"7.

2 מוקד 199 של הנתבעת, להלן: "מוקד השירות"
3סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), חתשמ"ב- 1982, להלן ל "חוק התקשורת".

4בקו 03-5041580 כעולה מחחשבונית המצורפת כנספח 1א'.

נבקוויס; 08-9316072, 08-9316073, 08-9316074, 08-9316075, 08-9319770, 08-9319780 08-9370350-1 כעולה
מחחשבונית המצורפת כנספח 1ב'.

6 פניות התובעת המייצגת 2 נעשו באמצעות נציגה, מר מאור בשן, אשר בין יתר תפקידיו במשרד, הינו האחראי על
התקשרויות עס ספקים

7 לשון ההודעה הוקלטה על ידי נציג התובעת המייצגת 2, מר מאור בשן, היא נמצאת בידיו, ותושמע במידת הצורך,
במהלך דיון ההוכחות.

8 ההדגשות אינן במקור.
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11. בהתאם לדרישת הנתבעת, אשר לא הצביעה על קיומה של אפשרות כלשהי להמנע
ממסירת מספר הטלפוו הנייד הנדרש. הקלידו התובע המייצג 1 וכן נציג התובעת
המייצגת 2 בכל אחת מהפניות, את מספר הטלפון הנייד הנמצא בשימושם, ורק אז

הועברו לנציג השירות, וקיבלו את השירות שהיה דרוש להם.

12. בסמוך לאחר סיום השיחה עם מוקד השירות, בכל אחת מהפניות, קיבלו התובע המייצג
1 ונציג התובעת המייצגת 2 בטלפון הנייד שאת מספרו מסרו בהתאם לדרישת הנתבעת,

מסרון מאת הנתבעת, בזו הלשון:

"לקוח יקר בהמשד לפנייתד מצורף לינק לאתר בזק שלי החדש

1̂ת//:5ס11ו1 ̂?\ס55.:€16£31111/€260.00.11 1̂ת.:1 1+=1̂ והמתקדם. -

601-ז11)016ה£>61£11ח£6 באתר בזק שלי תוכל לנהל את החשבון שלך
ולקבל תמיכה ומידע במגוון רחב של נושאים בצורה קלה וידידותית.
לחץ על הלינק ותראה את כמות הפעולות שניתן לעשות באתר שלנו
ללא צורך בהמתנה לנציג. בברכה, בזק " (להלן: "מסרון הפרסומת

המטריד", אשר העתק צילום מסך בו הוא מופיע מצורף כנספח 2).

13. לאור לשון ההודעה, לפיה זו נשלחה אל התובע המייצג 1 ונציג התובעת המייצגת 2
בתמשד לפניה למוקד השירות, לחצו השניים, בעת קבלת מסרון הפרסומת המטריד

בפעם הראשונה, על הקישור המצורף, כדי לבדוק במה מדובר.

14. להפתעתם התברר כי ההודעה שנשלחה וצירוף הקישור, לא היו כלל בהמשך או אף
בקשר לפנייתם אל מוקד השירות.

15. לא זו אף זו, ההודעה אף לא נשלחה לאיזו מהמטרות האחרות שהוצהרו במסגרת
הדרישה למסירת מספר טלפון נייד בטרם ההעברה לנציג השירות (עדכון בנוגע לשירותי

הנתבעת9 ו/או בנוגע לחשבונם).

16. למעשה התברר כי המסרוו שנשלח על ידי הנתבעת נועד לפרסם ולקדם את האתר שלה,
ובאמצעותו כמונו גם את עסקיה, שירותיה ומוצריה השונים, המפורסמים באותו אתר,
ולעודד צריכתם ורכישתם וכו לקדם אתרים נוספים של חברות הבת שלה, אליהם

מקשר אתר הנתבעת.

17. ריטואל מטריד זה חזר על עצמו גס בפעמים הבאות בהן נאלצו התובע המייצג 1
והתובעת המייצגת 2 לפנות אל מוקד השירות.

18. בכל פנייה נדרש המתקשר להקליד מספר טלפון נייד בטרם יקבל שירות, כאמור מבלי
להצביע על קיומה של אפשרות כלשהי להמנע ממסירת המספר הנייד.

19. בכל פעם. בסמוך לאחר תום השיחה עם נציג הנתבעת, קיבלו התובע המייצג 1 והתובעת
המייצגת 2 את מסרון הפרסומת המטריד, המשדל את מקבלו להיכנס לאתר הנתבעת

באמתלת שווא.

9 למען הזהירות יובהר כי אתר הנתבעת ח"חדש" כבר לא היה חדש כלל ועיקר, שכן זה פועל במתכונתו הנוכחית
שנים מספר, כך שברי כי לא היה מדובר אף בעדכון לגביו.
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20. וכאילו לא די בכך, הנתבעת אף אינה נותנת כל אפשרות ללקוחותיה להודיע לה כי יש
להסירם מרשימת מקבלי משרון הפרסומת המטריד.

21. הנתבעת מנסה למעשה, באופן מקומם ובחוסר תום לב, לעקוף את הוראות החוק, בכך
שהיא דורשת, בכל פנייה מחדש, למסור לה מספר טלפון נייד שבשימוש הפונה, ובכך
למעשה אינה נותנת לו הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל את מסרוני הפרסומת

המטרידים, ומאלצת אותו לקבל מסרון כזה שוב ושוב לאחר כל פנייה ופנייה.

22. מהמפורט לעיל עולה בבירור כי הנתבעת עושה שימוש במערכת אוטומטית לצורך
דרישת מסירת מספר הטלפון הנייד ושליחת מסרתי הפרסומת המטרידים למספרים
שנמסרו, בכל מקרה ברי כי מדובר בהתנהלות שיטתית של הנתבעת לגבי כל פנייה של
לקוח למוקד השירות, הו לעניין דרישת מסידת מספר טלפון נייד בטרם יינתן המשך
שירות, הו במתו ההסבר המטעה בנוגע למטרת מסירת המספר והו בנוגע למשלוח
מסרון הפרסומת המטריד באופן הגורם להטעיית, לבזבוז זמן, לפגיעה באוטונומיה,

לעוגמת נפש ולהטרדה.

, הלחיצה על הקישור הנשלח באמצעות מסרון הפרסומת המטריד מעדכנת את 23. לכאורה
לקוחות הנתבעת על קיומו של אתר הנתבעת, המאפשר ללקוחות לבצע פעולות באופן

עצמאי, ללא צורך בהמתנה לנציג.

24. ברם הנתבעת הייתה יכולה להשמיע מידע זה בזמן ההמתנה לנציג, מבלי לדרוש
מהמתקשר מסירת טלפון נייד, וכך לחסוך לו את זמן ההמתנה כבר באותה פנייה. בכל
מקרה, ברי כי איו כל הצדקה להטריד לשם כד את הלקוח ולבזבז את זמנו במשלוח
מסרוו פרסומת אל מספר טלפון נייד, אשר הנתבעת גרמה לו למסור למטרות מוצהרות
שונות לחלוטין, ולאחי מכן לגרום לו לבזבוז זמו והטרדה נוספים, באמצעות הצגת מצג

שווא כאילו עליו להכנס לאתר הנתבעת בהמשך לפנייתו למוקד השידות.

25. כעולה מהמפורט לעיל, וכפי שיורחב להלן, התנהלותה הפסולה של הנתבעת מהווה
הטרדה של חברי קבוצת הנפגעים, היא גורמת להם לחוסר נוחות, לבזבוז זמן, לעוגמת
נפש, לפגיעה באוטונומיית הרצון ובפרטיותם וכן להטעייתס. כן מהווה התנהלותה הפרה
בוטה של האיסורים הקבועים בדין בנוגע למשלוח מסרוני פרסומת או בשמם המוכר-
"ספאם". בה בעת, מתעשרת הנתבעת על חשבון לקוחותיה, והופכת אותם, ללא ידיעתם,
ועל חשבון זמנם, למקדמי אתרים בשירותה, הן של האתר שלה והן של אתרי חברות הבת

שלה- "פלאפון", "בזק בינלאומי", "763י ו''וואלח".

הצדךימ

26. התובע המייצג 1, הינו אדם פרטי המהווה "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן,
התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הנמנה על לקוחות הנתבעת, ואשר פנה

למוקד השירות של הנתבעת לצורך קבלת שירות, הכל כפי שפורט לעיל.

27. התובעת המייצגת 2. הינה חברה פרטית, הנמנית על לקוחות הנתבעת, ואשר פנתה
למוקד השירות של הנתבעת לצורך קבלת שירות, הכל כפי שפורט לעיל. למען הגילוי
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הנאות יצויין כי התובעת המייצגת 2 הינה חברה בבעלות אחד הח"מ, עורך-דין רענן בשן,
הרשום פורמלית אצל הנתבעת, כבעלי הקווים של התובעת המייצגת 2.

28. הנתבעת הינה חברה ציבורית, אשר הוכרזה כבעלת מונופול בשלל תחומי תקשורת
והמהווה "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

29. קבוצת הנפגעים הינת כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל יישות משפטית אחרת אשר קיבלו
את מסרון הפרסומת המטריד מאת הנתבעת לאחר הפנייה למוקד השירות, מבלי שנתנו
הסכמה מפורשת מראש בכתב, או בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת, וזאת
במהלך 7 השנים אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית, ועד למועד

אישורה (להלן: ''חברי קבוצת הנפגעים").

30. על חברי קבוצת הנפגעים נמנית גם תת קבוצה 1. הכוללת את אותם לקוחות אשר נכנסו
אל אתר הנתבעת מתוך הקישור שצורף למסרון הפרסומת המטריד שזו שלחה אליהם,
לאור המצג בנוגע למטרת מסירת מספר הטלפון הנייד ו/או לאור סמיכות משלוח
המסמן לפנייה אל הנתבעת ו/או לאור המצג לפיו הקישור נשלח בהמשך לפנייתם למוקד
השירות, וזאת במהלך 7 השנים אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית

ועד למועד אישורה כייצוגית (להלן � "תת קבוצה 1").

גונה הנזק והיקפו

31. משלוח מסרון הפרסומת המטריד גרם בין השאר לבזבוז זמנם של חברי קבוצת הנפגעים.

32. מדידות אשר נערכו על ידי תחקירן התובעת הייצוגית 2, אל מול מספר נסייניס, העלו כי
פרק הזמן הממוצע של פתיחת וקריאת מסרון הפרסומת המטריד הינו 18-3 שניות

(טבלת המדידות מצורפת כנספח 3).

33. לאור נתוני המדידה המפורטים לעיל, ניתן להעריך כי פרק הזמן הממוצע של כניסה אל
הקישור של אתר הנתבעת, אשר נשלח באמצעות מסרון הפרסומת המטריד, ועיון באתר
עד שיתחוור כי אין כל קשר בין הפנייה למוקד השירות לבין ההפניה לאתר הנתבעת

באמצעות המסרון האמור, אורך בממוצע כי60 שניות.

34. אין לשכוח כי כאשר מדובר במאות אלפי פניות, פרקי זמן קצרים אילו מסתכמים
במצטבר במאות אלפי שעות.

35. כעולה מנתוני המוסד לביטוח לאומי, המצורפים כנספח 4, השכר השעתי הממוצע במשק
עומד על 51 ¤ לשעה. מכאן עולה כי הנזק בגין בזבוז הזמן שנגרם בשל משלוח מסרון
הפרסומת המטריד על ידי הנתבעת, מוערך בכ- 0.255 ¤ למסריו, ואילי הנזק בגין בזבוז
הזמן שנגרם לחברי תת קבוצה 1 בשל הכניסה לשווא לאתר הנתבעת מהקישור המופיע

במסרון הפרסומת המטריד ששלחה הנתבעת, מוערך בכ- 0.85 ¤ למסמך.

36. כמו כן נגרם לחברי קבוצת הנפגעים, אשר נשלחו אליהם מסרוני פרסומת מטרידים מבלי
שהתקבלה הסכמתם, לאחר שנדרשו למסור מספר טלפון נייד למטרה מוצהרת שונה
לחלוטין מהמטרה עבורה עשתה הנתבעת שימוש במספר, נזק לא ממוני בגין הפגיעה
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באוטונומיה של הרצון, מטרד, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש כתוצאה מהתנהלות הנתבעת

כמתואר לעיל, המוערך על ידי התובעים המייצגים בסך של 10 ¤ למסרון.

37. לחברי תת קבוצה 1 נגרם נזק לא ממוני נוסף בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון, מטרד,

חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש שנגרמו כתוצאה מהתנהלות הנתבעת והמצגיס

המטעים בנוגע למטרת משלוח מסרון הפרסומת המטריד, אשר גרמו להם להכנס לשווא

לאתר הנתבעת. נזק זה מוערך על ידי התובעים המייצגים בסך של 10 ¤ למסריו.

38. כידוע, התובע המייצג אינו נדרש (ואף אינו יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת

התובענה מהו ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי
ההשבה והפיצוי המגיעים להם.

39. בשלב זה, כל שנדרש התובע המייצג הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר בקבוצה

גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה, וגודלה המדוייק

של הקבוצה אמור להתברר רק בשלב בירור התובענה עצמה (ראה בין השאר ת.א. (ת"א)

2150/07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו), בש"א (מחוזי-ת"א) 1895/05 תדיראו

מוצרי צריכה בע"מ נ. שאול (מאגרי נבו) ובש"א (מחוזי�ת"א) 24655/06 פרחו נ.

מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו)).

2 מנויים. סביר אס כן ,220 40. כעולה מדו"ח הנתבעת המצורף כנספח 5, לנתבעת כ-000,

להניח, למען הזהירות, כי אל מוקד השירות שלה פונים לפחות כ-10,000 לקוחות ביום,

וב-22 חודשים נערכו כ- 5,500,000 פניות10 סך הכל.

41. כמפורט לעיל, מסרוני הפרסומת המטרידים נשלחים אוטומטית לכל מספר ,טלפון נייד

שנמסר לנתבעת בפנייה למוקד השירות. אס נניח למען הזהירות כי רק 700/0 מהפונים

מסרו מספר טלפון נייד, היינו 3,850,000 פונים, מסתכם הנזק בגין משלוח מסרוני

הפרסומת המטרידים בכ-981,750 ¤ בגין נזק ממוני, ו- 38,500,000 ¤ בגין נזק לא
ממוני, ובסך הכל- 39,481,750 ¤.

42. אם נניח כי רק 0/^30 ממקבלי מסרוני הפרסומת המטרידים, היינו 1,155,000 מקבלי

מסרונים, נכנסו לקישור לאתר הנתבעת בעקבות המסמן, אזי הנזק הממוני אשר נגרם

לחברי תת קבוצה 1 מסתכם ב-981,750 ¤, והנזק הלא ממוני ב-11,550,000 ¤ ובסך הכל
.¤ 12,531,750

43. סד בל המק המוערך מסתכם אם כו 52,013.500-1 ¤.

44. ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי הנתבעת, יתברר כי היקפי

הנזק קטנים או גדולים יותר בפועל, אך לא יכולה להיות מחלוקת כי הנזק הקטן,

הנגרס לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים באופן נפרד, מצטבר לסכומי עתק, עבור כלל

קבוצת הנפגעים, אשר לא ניתן כמובן להתעלס מהם ולעבור עליהם לסדר היום.

10 לפי חישוב של 25 ימים בחודש.
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עילות התביעה

הפרת חובה חקוקה

45. עס התקדמות הטכנולוגיה, החלו עוסקים לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים דוגמת
דואר אלקטרוני, לצורך הפצת פרסומות בתפוצה רחבה לנמענים אשר לא נתנו לכך את

אישורם. דרך פרסומת זו מוכרת בשם "ספאם".

46. מדינות רבות בעולם נלחמות בתופעה באמצעות חקיקה. בישראל נאסר משלוח הודעות
הספאם בסעיף 30א'(ב) לחוק התקשורת.

47. בדברי ההסבר להצעת החוק11 בדבר איסור משלוח הודעות "ספאם" הובהר כי:

חופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות י
רשתות תקשורת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות 48^8

ק3/הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי ופקסימיליה), המכונה יח?0

ובהן... ק5מעוררת בעיות במישורים שונים, ... תופעתה-הז0 כלל-עולמי
, פגיעה בהתפתחותו פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו
, פגיעה בעסקים בשל אובדן זמן והשקעת של המסחר האלקטרוני
משאבים. תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור, ובכלל כך על
מפעילי תקשורת (בעלי התשתיות, ספקי האינטרנט וכר), עסקים,

משתמשי אינטרנט פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה",

48. תיקון מס' 40 לחוק התקשורת מיום 27.5.08, קובע:

לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג "
, הודעה אלקטרונית א1 הודעת מסר קצר, כלא קבלת הסכמה אוטומטי
מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או

בשיחה מוקלטת... ".

49. "דבר פרסומת" מוגדר בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת כ �
שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות "מסר המופץ באופן מסחרי,

או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת",

50. "מפרסם" מוגדר באותו סעיף כ:

"מי ששמו או מענו מופיעים כדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם
רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו שלדבר הפרסומת עשוי

לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו ...",

51. "הודעת מסר קצר" מוגדרת בסעיף האמור כ:

"ה"ח 182 (תיקון מס' 33), התשמ"ח- 2005.
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ק הכולל יימסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סיממם, או מסר בז
חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של

נמען או קבוצה של נמענים "

52. כמפורט לעיל, הנתבעת שולחת מסרוני פרסומת מטרידים לכלל לקוחותיה הפונים אל
מוקד השירות שלה, ובהם היא משדלת את מקבלי המסמן להכנס לאתר שלה, אשר
הקישור אליו מופיע במסריו. אתר האינטרנט מפרסם את הנתבעת ואת שירותיה, לרבות
שירותים ומוצרים שונים בתשלום כגון חבילות תקשורת שונות, הזמנת אינטרנט, שדרוג

מהירות גלישה, הזמנת קו טלפון, אנטי ווירוס, שיחות לחו"ל, 11גומ 10 א£1, מנגינה

בהמתנה, מרכזיות ?1, נתבי שיחות, מספרי 1800, 1700 וכוכביות לעסקים, גיבוי מרחוק

לעסקים, מבצעי בזק סטור ועוד, ומעודד למעשה את הגולשים לרכוש ולצרוך אותם12.

53. חלק ממוצרים ושירותים אילו אף ניתנים לרכישה ישירות דרך אתר הנתבעת, אליו
משדל כאמור מסריו הפרסומת המטריד את המקבלים להכנס.

54. הנתבעת שולחת את הודעות ה"ספאס" למספרי הטלפון הסלולארי של לקוחותיה, לאחר
שקבלה מהם את המספר, בהצהירה כי תעשה בו שימוש למטרות שונות לחלוטין- המשך
טיפול, או עדכון בנוגע לשירותיה או בנוגע לחשבונו של הלקוח, מבלי לגלות. וקל וחומר
שמבלי לקבל, את הסכמת אותם לקוחות. לא מראש ולא בדיעבד. לא בעל פה או בכתב.

לקבלת דברי פרסומת.

55. לא יכולה להיות מחלוקת כי תוכנו של מסרון הפרסומת המטריד, המהווה הודעת מסר
קצר על פי הגדרת חוק התקשורת, נועד לפרסם את הנתבעת, עסקיה, מוצריה ושירותיה,
לקדם את מטרותיה ולעודד צריכת שירותים ומוצרים המפורסמים באתר הנתבעת אליו
מפנה מסמן הפרסומת המטריד בפרט, ואת שירותיה ומוצריה של הנתבעת בכלל. כן לא
יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת מהווה מפרסם בהתאם לחוק התקשורת. כן לא יכולה
להיות מחלוקת כי מסרון הפרסומת המטריד מופץ באופן מסחרי ללקוחות הנתבעת

הפונים למוקד השירות שלה.

56. זאת ועוד, סעיף 30א'(ה}(2) לחוק התקשורת מחייב את השולח לציין כמסמן הפרסומת,
את שמו ואת דרכי הקשר עימו לצורך מתן הודעת הסירוב לקבלת דברי הפרסומת. ברם,
הנתבעת אף מפרה הוראת חוק זו, שכן זו אינה מציינת במסרוני הפרסומת המטרידים
את דרכי הקשר עימה לצורך מתן הודעת סירוב. חמור מכך, הנתבעת אף מנסה בחוסר
תום לב לעקוף חיוב זה, באמצעות העלאה מחדש של הדרישה למסירת מספר טלפון נייד,

בכל פניה למוקד השירות.

57. כן מסתירה הנתבעת, בניגוד להוראת. סעיף 30א'(ה)(1)(א) לחוק התקשורת את היות
מסרון הפרסומת המטריד, פרסומת ואינה מציינת במסרון כי מדובר בפרסומת.

;"... אפילו באתר של בזק כבר יותר 12 גם בפרסומת החדשה של הנתבעת לאתר שלה, מתגאה הפרזנטור, גידי גוב

ממיליון אנשיס שידרגו מהירות הזמינו טכנאי התעדכנו במבצעים מיליון איש!!", מה שמלמד כי משלוח הקישור
לאתר נועד לגרוס לאנשים להכנס לאתר הנתבעת ובין השאר לגרום לחם לרכוש עוד משרותיה ומוצריה.
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58. הנה כי כן, הנתבעת שלחה דברי פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא קבלת
הסכמה מפורשת מראש של הנמען בכתב ולא נתנה אפשרות ליתן הודעת סירוב להמשך

משלוח הפרסומות, ותוך הסתרת העובדה כי מדובר בפרסומת.

59. סעיף 30א'(ט) לחוק התקשורת קובע כי הפרת הוראות סעיף 30א' לחוק הינה:

יעוולה אזרחית והוראות פטודת הנזיסיו [נוסח חדש], יחולו עליה,
בכפוף להוראות סעיף זח".

60. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן .? "פקודת הנזיקין") קובע כי:

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל
חיקוק- למעט פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או
להגנתו של אדם אתר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו
קוק-, אולם אין האדם האחר זכאי בשל של הנזק שאליו נתכוון התי
, אס החיקוק, לפי פירושו הנכון, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
התכוון להוציא תרופה זולענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה
אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או לטובתו או להגנתו של פלוני,
להגנתו שלאותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של

בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני"

; 61. סעיף 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי

זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, "לענין סעיף 
אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או
לטובתם או להגנתם של כני-אדס בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר

שעמם נמנה אותו פלוני".

62. כידוע:

יד/הנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים יכל חובה שהוטלה מכוח
חיקוק במישרין או בעקיפין... נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע
מהפרתה והוא זכאי עקרונית לסעד הנזיקיי (יי אנגלרד. יתרומת
קה להתפתחויות בדיני נזיקין דימויה העצמי ומציאותי עיוני הפסי

ז)י88,67)"". ו-מ" א (תשמ" משפט י

63. כעולה מהמצורף, הנתבעת במעלליה המפורטים לעיל, מפרה ברגל גסה ובאופן בוטה את
הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת. הוראות סעיף זה, נועדו באופן בתר לטובת
התובעים המייצגים ויתר חברי קבוצת הנפגעים. הפרתן של הוראות חוק אילו גרמה
לתובעים המייצגים וליתר חברי קבוצת הנפגעים לאותם נזקים אשר הן נועדו למנוע-

הטרדה, בזבוז זמן, חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות,

13 ע"א 2351/90 לסלאו נ. נאמל (מאגרי נבו).
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פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש הנגרמים בגין קבלת מסרוני הפרסומת המטרידים, אשר
התובעים המייצגים וחברי קבוצת הנפגעים לא נתנו הסכמה מפורשת מראש לקבלם.

עשיית עושר ולא במשפט

64. כידוע תוצאות החיפוש המוצגות באתרי חיפוש כגון "16§00§" ו� 1)111£כ1" מדורגות לפי
פופולאריות האתרים המתאימים למילות החיפוש. ככל שמנועי החיפוש באתרי החיפוש

מזהים יותר כניסות לאתר כזה או אחר המתאים למילות החיפוש מכתובות ?1 שונות,
כך יוצג אותו אתר במקום גבוה יותר ברשימת תוצאות החיפוש.

65. מטבע הדברים, ככל שאתר נמצא גבוה יותר ברשימת תוצאות החיפוש, מספר הנכנסים
אליו לעומת אתר המדורג במקום נמוך יותר, יהיה גדול יותר, מה שצפוי להגדיל את

מספר הלקוחות של בעל האתר.

66. לא זו אף זו, ככל שמספר הכניסות לאתר גדול יותר, והוא נמצא גבוה יותר ברשימת
תוצאות החיפוש במנועי החיפוש, כך יהיה שוויו של האתר גדול יותר.

67. לאור האמור, אין פלא כי עסקים וחברות שונים משקיעים סכומי עתק עבור שירותי
קידום לאתרים שלהם, אשר כל תפקידם הוא לקדם את מיקום אתר האינטרנט ברשימת
התוצאות במנועי החיפוש. מיקום גבוה ברשימת תוצאות החיפוש הרלוונטית, מגדיל
כמובן את הסיכוי כי המחפש יכנס לאתר המקודם ולא לאתרים של המתחרים,
הנמצאים במיקום נמוך יותר ברשימת תוצאות החיפוש. מיקום גבוה יותר מגדיל כאמור

גס את שווי האתר.

68. העובדה כי לנתבעת קמפיין ממומן ב-16§00§, במסגרתו היא משלמת עבור כל לחיצה של

61? ץ3?), מהווה הוכחה ניצחת לכך גולש על הקישור לאתה שלה לפי מודל 0?? 011010
כי יש לה אינטרס לגרוס לעוד ועוד אנשים להכנס לאתר שלה. העתק צילוס המסך של

הקמפיין הממומן של הנתבעת מצורף כנספח 6.

69. ברם, הנתבעת לא הסתפקה בקמפיין הממומן, והיא מצאה דרך נוספת לקידום האתר
שלה- הפיכת לקוחותיה, למקדמי האתר שלה, בעל כורחם וללא ידיעתם.

ו

70. כמתואר לעיל, הנתבעת גורמת לפונים למוקד השירות שלה למסור לה מספר טלפון נייד
שבשימושם, בטענה כי המספר דרוש לה על מנת שתוכל ליצור קשר עתידי במידה ויידרש

המשך טיפול או עדכון בנוגע לשירותיה או לחשבונו של הלקוח.

71. לאחר קבלת מספר הטלפון הנייד באמתלה המפורטת לעיל, שולחת הנתבעת לאותו
מספר, מסרון ובו קישור לאתר שלה. כמסמן נטען כי הקישור לאתר נשלח בהמשך
לפניית הלקוח למוקד השירות. מקבל המסרון המטריד מקליק על כתובת האתר, ונכנס
אליו אך ורק כדי לגלות כי אין כל קשר בין פנייתו למוקד השירות לבין השידול של
הנתבעת באמצעות מסרון הפרסומת המטריד, להיכנס לאתר שלה, בעוד הנתבעת מחככת

ידיה בהנאה, לאחר שהרוויחה כניסה נוספת לאתר,
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וזאת על חשבון זמנו של הלקוח התמים אשר כאמור הפך בעל כורחו למקדם אתרים
בשירות הנתבעת, הטרדתו, גרימת עוגמת נפש חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות ופגיעה

באוטונומיה.

72. חוות דעת לעניין שירותי קידום אתרים מצורפת כנספח 7.

73. לא זו אף זו, לא רק שבלחיצה המיוחלת על הקישור המופיע כמסמן הפרסומת המטריד,
מקדם הלקוח התמים את אתרה של הנתבעת, הוא אף מקדם אתרים נוספים אשר אתר

הנתבעת מפנה אליהם, השייכים לחברות הבת שלה- פלאפון, בזק בינלאומי, 63ץ ווואלה

(כעולה מחוות הדעת, די בלחיצה על הקישור לאתר הנתבעת כדי לקדם אתרים אליהם
מפנה אותו אתר.) העתק עמוד הבית של אתר הנתבעת ובו הפנייה לאתרי חברות הבת של
הנתבעת מצורף כנספח 8, העתקי פרסומים המלמדים על הקשר בין הנתבעת לחברות

הבת שלה מצורפים כנספח 9.

74. מהמצורף עולה אם כן כי הנתבעת התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה חברי קבוצת
הנפגעים, במהלך התקופה הרלוונטית לתובענה בשווי הנזק אשר גרמה להם כמפורט

לעיל.

הטעייה והפרת חובות תום לב וההגינות

75. כעולה מהמפורט לעיל, הנתבעת מטעה את לקוחותיה, מפרה את חובות ההגינות ותום

הלב שיש לה כלפיהם, כעוסק בכלל, וכעוסק הפועל מכח רשיון אשר ניתן לה על ידי

המדינה, בפרט וביתר שאת, שכן כידוע, פעילות מכח רשיון אשר ניתן על ידי המדינה,

יוצרת דרגה גבוהה מן הרגיל של חובת נאמנות, הגינות ותום לב מצד מקבל הרשיון כלפי
ציבור לקוחותיו14.

76. במעשיה ובמחדליה מושא תובענה זו, מנצלת הנתבעת ניצול ציני את כוחה הרב אל מול
חולשתו היחסית של הלקוח אשר נזקק לעזרתה בעת פנייתו למוקד השירות שלה וכן

מטעה אותו.

רד. בפעם הראשונה מטעה הנתבעת את לקוחותיה, כאשר היא דורשת מהפונים למרכז
השירות שלה, למסור לידיה, תוך פגיעה בפרטיותם, מספר טלפון נייד שאינו קשור אליה.
הנתבעת מצהירה כי המספר שימסר לה, ישמש ליצירת קשר עתידי במידה ויידרש המשך
טיפול או עדכון בנוגע לשירותיה או לחשבונו של הלקוח, ואז עושה שימוש במספר זה,
למטרה שונה לחלוטין- למשלוח מסרון פרסומת מטריד, אשר נועד לפרסם את שירותיה
ואת מוצריה דרך האתר שלה וזאת תוך הפרה בוטה של האיסור הקבוע בחוק לעשות כן,

וכן, בנוסף נועד מסרון הפרסומת המטריד, לקדם את האתר, ובתוך כך גם את אתרי
חברות הבת של הנתבעת.

14 כבר נקבע ב 1/95 סלקום נ. היועמ"ש (מאגרי נבו) כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור מטיל

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

זיכיון זה"
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78. גס אם תטען הנתבעת כי יש במידע שבמסמך הפרסומת המטריד, כדי להועיל לנפגע, שכן
באתר הנתבעת ניתן לבצע פעולות שונות ללא צורך בהמתנה הנדרשת במוקד השירות, לא
יהיה בכך כדי לרפא את חטאיה של וו. לו הייתה זו באמת מטרתה של הנתבעת, היא
הייתה יכולה ליידע את לקוחותיה על קיום האתר, בזמן ההמתנה לקבלת השירות (מה

שיכול היה לחסוך את ההמתנה), או באמצעות המוקדן המטפל בפנייה.

79. על כל פנים, אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מהחובה להבהיר כי הדרישה למסירת
מספר טלפון נייד הינה בין היתר לצורך משלוח משרון הכולל קישור לאתר הנתבעת.

80. בפעם השנייה. מטעה הנתבעת את הלקוח בנסיבות משלוח המסרון (הסמיכות לפנייה
והדרישה לקבלת מספר הטלפון הנייד לצורך יצירת קשר בנוגע לפנייה) ובאמור במסרון
עצמו, כאילו מדובר בקישור אשר נשלח בהמשך לפנייה, באופן היוצר מצג לפיו על מקבל
מסרון הפרסומת המטריד להכנס לקישור בהמשך לפנייתו למוקד השירות, וכן באי ציון

העובדה כי מדובר בפרסומת, בניגוד לדרישת חוק התקשורת.

81. גס אם תצליח הנתבעת להוכיח כי ישנס לקוחות אשר היו מוסרים את מספר הטלפון
הנייד שלהם בכל פנייה למוקד השירות, שוב ושוב גס לו היו יודעים כי הנתבעת תשלח
להם מסרון עם קישור לאתר ו/או כי ישנס לקוחות אשר היו נכנסים לאתר דרך הקישור
אשר נשלח במסרון הפרסומת המטריד גס לו היו יודעים מהי מטרתו האמיתית של
משלוח הקישור, הנטל להוכיח מתו חלק הקבוצה אשר לא הסתמך על המצג המטעה
ואשר את נזקו ניתן להפחית מסכום ההשבה, ממילא מוטל על הנתבע, כפי שהובהר בין

השאר בת"צ (מרכז) 1018-03-08 פתאל נ. סלקום ישראל בע"מ (מאגרי נבו).

82. למעלה מו הצורך ולשם הזהירות נזכיר כי ניתו כידוע לאמה4 את שיעורם של לקוחות
אילו, אשר לא מתקיים בעניינם קשר סיבתי ביו ההטעיית לביו הנזק, באמצעים שונים

לרבות סקר צרכני, מדגם והסתמכות על חזקות שונות.

83. בת"צ (ת"א) 6511-07-11 רז נ. קורליתל בע"מ (מאגרי נבו), הבהיר בית המשפט כי:

"כהליך ייצוגי יהיה בלתי אפשרי לברר את הקשר הסיבתי בין ההטעיה
לבין הנזק לגבי כלאחד ואחד מחברי הקבוצה... דרישה מעין זו תשמיט
קע מתחת יסודות התובענה הייצוגית בעילת ההטעיה. את את הקר
קיומו של הקשר הסיבתי יהיה ניתן לאשש או להפריד. למשל. באמצעות

סקר בקרבהצרכנים."

84. בדומה הובהר בבש"א (ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו):

יד/שאלה כיצד ניתן יהיה להוכיח מה ידעו הרוכשים לגבי פרסומיה של
נתם, ומה הנזק הנתבעת, עד כמה היה נושא השיכפול מהותי מבחי
שנגרם להם כתוצאה מכך שמנעול שרכשו ניתן לשכפול ללא הכרטיס
נה עומדת כרגע על הפרגן (היינו בשלב אישור הבקשה, ל.נ.ק), האישי- אי

שכן היא נוגעת לסעדים ולדרכי ההוכחה. כך, למשל,
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יתכן כי ניתן יהיה להוכיח עניינים אלו באמצעות סקר צרכני, או תוך
הסתמכות על חזקות שונות". .

רשלנות

85. גס אם ימצא (מה שאינו סביר) כי הנתבעת לא התנהלה כפי שהתנהלה במטרה להטעות
את חברי קבוצת הנפגעים ולהתעשר על חשבונם, ולא הייתה מודעת לנזקים הנגרמים
להם כמפורט לעיל, עדיין הפרה הנתבעת את חובות הזהירות המוטלות עליה כלפי חברי

קבוצת הנפגעים.

86. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין חברי קבוצת הנפגעים כלקוחות
הנתבעת, לבין הנתבעת כעוסקת, קמה לזו חובת זהירות מושגית כלפי לקוחותיה.

87. שיקולי המדיניות המשפטית מצדיקים ביתר שאת את קיומה של חובת זהירות מושגית
כאמור, בין השאר לאור העובדה כי הנתבעת הינה מונופול בתחומי הבזק והתקשורת

והיא פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי המדיגה.

88. במקרה שבפנינו ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של הנתבעת כלפי חברי קבוצת
הנפגעים שלא לעשות שימוש במספר הטלפון הנייד שהם מסרו לה בהתאם לדרישתה,
למטרות שונות מאילו אשר הצהירה עליהן כאשר דרשה את מספר הטלפון וכן שלא

להטעות בנוגע למטרת צירוף הקישור לאתר, למסרון הפרסומת המטריד.

89. לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת צפתה, או לפחות הייתה אמורה לצפות, את
הנזקים של בזבוז זמן, מטרד, חוסר נוחות, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה ועוגמת
נפש, שגרמה בהתנהלותה מושא בקשת אישור זו לחברי קבוצת הנפגעים ובין השאר
במשלוח מסמן למטרה שונה מזו עליה הצהירה במועד בו דרשה את מסירת מספר
הטלפון הנייד ובהצגה מטעה של מהות המסרון אשר נשלח ומטרת הקישור המצורף

אליו.

90. כידוע, במקום בו הנזק צפוי, כעניין פיסי, חובה לצפותו, כעניין נורמטיבי, אלא אם כן
קיימים שיקולים מיוחדים (אשר ברי כי אינם מתקיימים בענייננו), המצדיקים את

צמצום החובה או שלילתה, חרף יכולת הצפייה הפיסית15.

91. כעולה מהמפורט לעיל, הנתבעת עשתה מעשים שעוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן
נסיבות ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא

חבה כלפי התובעים המייצגים ויתר חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לנזק.

92. ראוי לזכור כי כפי שכבר נקבע בפרשת ע''א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו), כאשר
מתקיימת בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה, כפי שמתקיימת בענייננו, מלמד הדבר על

קיומה של התרשלות.

15 ע"א 243/83 עיריית ירושלים נ. נורדוו (מאגרי נבו)
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פגיעה באוטינימית הרצה וגרימת עוגמת נפש

93. כמפורט לעיל, נגרמו לתובעים המייצגים ולכל אחד מיחידי קבוצת הנפגעים, בנוסף

לנזקים הממוניים, גם נזקים לא ממוניים בדמות חוסר נוחות, מטרד, עוגמת נפש, פגיעה
בפרטיות ופגיעה באוטונומיית הרצון כתוצאה מהטרדתם באמצעות משלוח מסמן
פרסומת לטלפון הנייד שלהם ללא הסכמתם וכן באמצעות יצירת המצג המטעה כאילו

נדרשת כניסה לקישור המצורף בהמשך לפניית הלקוח למוקד השירות.

94. בהתנהלותה מושא בקשת אישור זו, גרמה הנתבעת לפגיעה באוטונומיית הרצון של חברי
קבוצת הנפגעים ובזכותם לבחור האם למסור מספר טלפון נייד, אשר הנתבעת עשוייה
לשלוח אליו מסרונים השונים מהמטרה אשר הוצהרה על ידי הנתבעת, וכן לפגיעה
בזכותם להחליט ולבחור האם להכנס לקישור לאתר הנתבעת אשר צורף למסרון
הפרסומת המטריד ששלחה הנתבעת, למרות שזה לא נשלח בקשר לפנייתם למוקד

השירות של הנתבעת.

95. לא יכולה להיות מחלוקת גס כי חברי קבוצת הנפגעים לא יוותרו שווי נפש לפגיעה זו
באוטונומיה של הרצון, ולניצול הציני של כוחה של האחרונה כלפיהם.

96. כמו כן לא יכולה להיות מחלוקת כי מעלליה של הנתבעת מושא תובענה זו גרמו לחברי
קבוצת הנפגעים לעוגמת נפש לחוסר נוחות, למטרד ולפגיעה בפרטיות.

97. גם אס תראה הנתבעת כי ישנס לקוחות אשר היו נותרים שווי נפש נוכח עוולות הנתבעת

כמפורט לעיל, ברי כי ניתן לאתר שיעורם של לקוחות אילו באמצעות סקר או מדגס,
כמובהר לעיל.

הנזק שנגרם לתינעים המייצגים באופו אישי

98. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של הנתבעת המפורטות לעיל, מגיע לתובע המייצג
1 פיצוי בסד 20.51 ¤,

המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת 2 מסרוני פרסומת מטרידים
ששלחה הנתבעת לתובע המייצג 1, לאחר שהוא נאלץ לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי
בסך 10.85 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין בזבוז הזמן, מטרד,
פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור
שהופיע כמסמן הפרסומת המטריד ששלחה הנתבעת לתובע המייצג 1, הכל כמפורט

לעיל, ובסך הכל 31.36 ¤.

99. כעולה מהמפורט לעיל, בשל עוולותיה של הנתבעת המפורטות לעיל, מגיע לתוגעת
המייצגת 2 פיצוי בסך 82.04 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני המצטבר בגין קבלת
8 מסרוני פרסומת מטרידים ששלחה הנתבעת לתובעת המייצגת 2, לאחר שהיא נאלצה
לפנות למוקד השירות, וכן פיצוי בסך 10.85 ¤, המורכב מהנזק הממוני והלא ממוני

המצטבר בגין בזבוז הזמן, המטרד, פגיעה בפרטיות,
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פגיעה באוטונומיית הרצון ועוגמת הנפש שנגרמה בגין הכניסה לקישור שהופיע כמסמן
הפרסומת המטריד ששלחה הנתבעת לתובעת המייצגת 2, הכל כמפורט לעיל, ובסך הכל

.¤ 92.89

סוף דבי

100. כעולה מהמצורף, הנתבעת מתנהלת בחוסר תום לב ובאופן מקומם; גורמת נזק
ללקוחותיה, מטעה אותם, מפרה את חובותיה כלפיהם, ובין השאר את חובות הזהירות,

ההגינות ותום הלב החלות עליה וכן מפרה באופן בוטה את הוראות החוק.

101. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית, בין היתר לאור גובה
סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים, והסמכות המקומית לדון בתובענה

הייצוגית, בין היתר לאור כתובתה של הנתבעת.

102. על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:

103. ליתן צו עשה המורה לנתבעת לחדול ממשלוח מסרוני הפרסומת המטרידים בניגוד לחוק
ומהטעיית לקוחותיה.

104. להורות לנתבעת לפצות את התובעים המייצגים ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים
המפורטים לעיל, המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של 52,013,500 ¤.

105. לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים, כולם או
חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום
בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד
אחר לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין,

בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

106. להורות לנתבעת לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים ולקבוע כי זו תשא בהוצאות
הפרסום.

107. להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי
קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר לתובעים המייצגים
לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת

המידע כאמור.

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

109. לפסוק גמול לתובעים המייצגים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא
יפחת מ-70/0 בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל

חברי קבוצת הנפגעים.
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110. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובעים המייצגים יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0
משווי הסעד שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול

וייצוג בתובענה בערכאה הראשונה.

,עך$* / לאת נמס-קהתי ?^  [/ רענן בשן, ערי
$חת1בעים המייצגים 2
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ג ספח 2א

חשבונית המבקש 1

רענן בשן ושווגי משוד עווכי-דין ונוטריון



^̂ ̂וי^מ. ̂ו ^^^^^^ ^^ק  ̂̂  ̂
נ  1 מו"י

 עמוד
/ זינגר רן \ר^£ר

89888¤ מ¤ | ** *̂  0029 ח1ל,| 58513.0 5̂1-028-000
אפעל

^**̂  21806217/1 3?ל1 ו!*!**6**'**
0ססר למוח

 * *�"•! $8 ל פ 11^9 9^0 ?/0? ה22 8^6.1 -�£^$�ע<'<* �ל;-* '$ ??£
 ""סי

וו 1 " " ו '.''-)'" ו ;;ן
̂י^ ^ .̂ ̂!וו€0*1©2^5. מספר הקו 03-5041580 11.ל�פ^ת^י(:נסו/י

^̂ ^̂ 1£^̂ 1̂ ^£̂ ^̂ תאריך עריכת החשבון 26/11/2014 

/גש לחברו/ האשראי לא לפני 15/12/2014 י

^̂ ̂!ח@מ^ 1̂  1¤ תשלומים ק""01 1§
^1̂ 11די| ^1̂̂ 1̂ ^^  ̂

 סשתנים
תשלומים

1-̂ י* < " י •י"^^^  .- 7 ..? ~^-* ̂ 1̂ ̂*.->ז* . .*̂ ̂ק4:*? ? -ו*1*,^  1̂ ייז. -**!*-�** י* * י— *^ *י < 17 ד"/י* יולוי ן^?וי̂י

^̂ ^58^1̂  לפני 0ע מ 
 החשבונית

סה"כ

̂י? ̂י$$�#  ( 18.00^) ^ טל י 58719 י מט"מ

סה"כ החשבונית -68:66£:?^^
̂|1ה181 ^^^^3 סהי'כ לתשלום כולל מע"ס 1

> השירותים העיקריים שלך למנוי 03-5041580:

לא לתשלום. החשבונית תשולם באסצטות כרסיס אשראי ישראכרט הקסת'ים בססרות 4099.



8 זינגר רן
אפעל 0029 חולון 0*58513 *-**?!

מספר לקוח 21806217/1

מספר הקו 03-5041580

תאריך ער'כת החשבון 26/11/2014

תקופת החשבון 21/11/2014 - 22/10/2014

יונש לחברת האשראי לא לפני 15/12/2014

פירוט תשלומים לקו 03-5041580 ברור מירית אפעל 29 חולון

מידע טל פרטי המסלולים
> הינף מנוי בתכנית ק! טלפון במסלול '�5 אגורות" לנייחים, בתשלום חודשי 63.70 ש'�ח, בתעריף 4.99 אג' לדקה, לבזק

וני'חים אחרים, התעריפים כוללים מע"מ.

̂אר;!ר^^עז^תאר,יר^^^^ץתער;'ח^^?^^^  ^ , 
ח1ז;ש£<ל.לא;מט^ #̂^̂ ^̂ ^ ? 4̂^̂ תשלומים קבועים 
^̂ ^^̂ ;#1̂ 1̂ ^̂ ^̂ #31 
^(̂ ^319  ̂

 לנייחים 22/10/14 21/11/14
לפון במסלול *5 אגורות* קו 0

^^412^1 

4.21 
שרות "תא קוליי רשיחה מזוהה* סל שירותים 22/10/14 21/11/14

ל&^ל  ̂ סה"כ תשלומים קבועים

סה"כ לקו 03-5041580 בחשבונית (ללא מע"מ} 1)111111

> תשלומים קבועים: ¤58.19 | סה'כ ללא מע''מ: ¤58.19

לידיעה

> לקניות בנושא תקלות ניתן לפנות דרר אתר האינטרנט בכתובת ו!.0:).€2€9<1./י/ו/"/ו'\ , או להתקשר לטלפון 166 (בשיחת
חינם מקו בזק) או בטלפון 1800-335-166 במשך 24 שעות ביממה

> ה0בה מטעם חברת ישראייר במסגרת תביעה ייצוגית - לפרטים היכנסו לאתר בזק.
> ניתן לקבל פירוט לגבי אופן חישוב החזרים / חיובים חד פעמיים, במידה ומופיעים בחשבון.

> התעריפים המוצגים חינם תעריפי החברה הנכונים ליום הפקת החשבון
> לשימת ליבכם, בכל מקרה של פער בין הסכ!ם לחיוב לבין סיכום הביניים בפירוט החשבון, הקובע הוא הסכום לחיוב.

שעות > להלן מחירי השיח!ת הנפוצ1ת מקווי בזק (כולל מע''מ) לנייחים - 11.48 אגי לדקה בשיא 4.68 , אג* לדקה בשפל. �
שיא" ימים אי-הי בין השעות 07:00 - 19:00, ימי ר וערבי חג בין השעות 07:00-13:00. ''שעות שפל" ימים אי-ה1 בין

השעות 19:00- 07:00, ימי /י וערב חג מהשעה 13:00 ועד 07:00 למחרת השבת א1 חג. לניידים תעריף השיחה הכולל
לסלולאר (13.69 אגי לדקה) מורכב מדמי קישוריות המועברים לחברה הסלולרית (7.26 אגי לדקה) ומתשלום המועבר

לחברת בזק (6.43 אגי לדקה).
> לקוח יקר, הרינו להודיעך כי שיחות למספרי 1900 מחויבות בתעריף של 0.5 ש''ח לדקה (כולל מע'מ) בנוסף לתעריף

שיחה רגילה. החישוב מתבצע ביחידות של שנ"ה
> שולם חשבון בסך 68.66 ש"ח ב-16/11/14 בכרטיס 4099



נספח 2ב

חשבונית המבקשת 2

רענן בשן ושותי משוד עוויכי-ז�ין ונוטייון



6£2£9 23/12/2014 10:32 : 57 ?^0£ 2/007 ^:•^^X 561^61
̂"י ?' בזק התבדח הישראלית לתקש1רת בגג"מ בש1 י"ג1 "מ1י י מתון 0 ץ"

5̂ גולדה מאיר 3 נ0 ציונה 03548*7 731-003-000 / ץ ! חצ ^193גס

̂ הל אגינ 165002* ' - ת;ד 2086 - "יי ב^ ע6 ? <י7י

 גי^ק^ג^ פק0.י 03-5118228

^
!̂©̂ �̂0 /21226239 0"ל4̂  מספי לקיח י

 מנו"ם לחשבונית זו 7 לאחראעמרנס� 1ג*^>*^^
סררכ

ו/אריך ערינו; החשמן 19/11/2014

 ת^ג^ל^ר
ייגש לכנק לא לפני 06/12/2014

ח&יגטת מק 11)51/*)�

. תקופת החשבון: 15/11/201-6 - 16/10/2014 " <"*�<* ^\<ל":
0י1ך ת*.(.'לומ<מ*-.ן60�<ן'0 ררשנח אוקטובר 2014 י�גק<יהג<1יר*|\גהט?י

ת 00/<<ביה תשלוסיס קמטים 623.33 מסקי 1ה ה"ה חשגו1�
* *7"9*9"2 |?\|̂  ןןךץ \ץ1||
̂| 11111/. 11*11 1-/£*1 ',י ̂^ ^^^^^^4^ / < / /ג1 " ,".!/.-^^-^.-.-̂ ̂י ^^'"̂ ^

תשלומים משתנים , 77,03

סה''כ החשבונית לפני גש*מ : 00.26?
(0096!18) 126.04 "י "700.26

""

טל )1*ס" מ
סה''כ החשבונית 826.30

^^^  ̂
. 

0וד<7תשלו^^

לא לתשלום. החשבונית תשולם באמצעות הוראת קבע בבנק מרבנתיל דסקובט בע''מ סניף 674 מחשבון המסתיים בספרות
.391

סוב חשבון: רנ<, בחובה/אס0. משלוח: רניל



6£2£^ 23/12/2014 10 :32 :57 ?^0£ 3/007 ^:�3.X 361^61

" • ? ~ עסוד 2 0ת1ך 6 י-
̂ג ^ ^ / - 7 1 רענן  ̂ב

נולדה מאיר 3 גס ציונה 7403648

מספר לקוח 21226239/1

תקופת החשבון 15/11/2014 - 16/10/2014

חשבונית ס0סר 350453260

רשימת קווים מרוכזת בשן רו1נן

י 72 11 1 ̂| רענן 94.68 4י �' 08-9316072 ב

:":::; ?.?-5 / בשן 67.71 12.19 ;0 08-9316073 טודי 1/7/.

^==== -̂ 08-9316074 בשן רענן 71.74 12.91- ;^

 רענן 159.84' 28.77 ??^~^17~.
 בש|

08-9316075

:.�:::::|* 08-9319770 כשן רענן 71.95 12.95 ;90ל

::!!:[ ̂'*3!י 08-9319780 בשן רענן 17.55'!' 21.16 !

 116.79 21.02 �י||43"-"
 י

08-9370350 " בש| רענן

^^=88, _.. 12^.̂ 0ע*0 לתשלום " " ***̂
:�:!:"*!̂ סה"כ לתשלום [ם

סכום המע''מ המוצב לקו סה1וח הערכה בלבד, שיעור הסע''ס בחשבונית מתבצע על כלל החיוב ולא למטי בודד. אי לכך יתכנו א'
דיוקים הנובעים מעיגול סכומים קסנים.

?"? מע''ס לתשלום בדר'חות המסורסים אינו גולל סע�'מ עבור עסקאות בתשלומים.



נספח 3

צילומי המסך של קבלת מסרון
הפרסומת המטריד

רענן בשן ישותי משרד עורכי-דין ונוטריון



̂ן—_ן "-
~* 

ק^ ז ב נצ^בברכהל ??? ל

011 לקוח יקר, בהמשך לפנייתך £ 17 )|
8|¤ ̂נ מצורף לינק לאתר בזק שלי 888 1^0 החדש והמתקדם./57כ[11ר] ???ן
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  י

̂^?1 ? יי�ל י ילל� . י ^̂ ^̂ ^?

1̂^̂ 

0161

זע\=6\ 0רח.^?^3ן.11.83ט3: - 
̂נ ו

|̂ ^̂  

באתר

 !60111-60<ו0ח1£^6ת06-
0^

0^̂  את 
 תוכל לנהל

 בזק שלי

8^0^̂  ולקבל תמיכה 
 שלך

 החשבון
8^

0^̂  של נושאים 
 רחב

 ומידע במגוון
8^

0|̂ 1^9 בצורה קלה וידידותית. לחץ 
8^̂  

 כמות
̂^8^8 על הלינק ותראה את  

 הפעולות שניתן לעשות באתר
8^0^̂  צורך בהמתנה 

 ללא
 שלנו

0^8^̂ ^9 לנציג. בברכה, בזק 

9^^^^^^^^^^^^ 3 הסר̂  1



נספח 4

טבלת מדידות פיק הזמן
הממוצע של פתיחת וקריאת
מסרון הפרסומת המטריד

רענן בשן 1שות; משרד עורכי"דין ונוטריון



שם הנבחן תעודת זהות גיל תאריך בדיקה משך זמן קריאה בשניות

שרית גמליאל 34463992 37 19/03/2015 23

עדן כהן 203735758 22 19/03/2015 19

ענת גולדיאן 039096870 32 19/03/2015 18

בת חן פארי 036025856 36 19/03/2015 15

שלום וייס 055445779 56 19/03/2015 15

עמית בן עמי 029664133 43 19/03/2015 15

א0תרבשן 000310144 68 19/03/2015 22

גליה כובשי 029580289 42 19/03/2015 19

מאור בשן 039018197 32 19/03/2015 16

^הכ&מ ק^0{*8 ס 1
̂{הפ&איט; 1^ , 23



נספח 5

נתיני המוסד לביטוח לאומי
לעניין השכר השעתי הממוצע

במשק

רענן בשן ושותי משוד עווכי-ד<ן ונוטריון



נתונים גלליים - שכר ממוצע ל3* סעיפים 1ו-2 לחמן הכיסוח הלאומי. המוסד לביסוח לאומי 25.3.2015

דף ה^יח > פרסומים ומדיניןת חברתית > נתונים כלליים > שכר ממוצע לפי סעיפים 2-11 לחוק ה100ח
ביצוע הלאומי סניפים

2-1 לחוק הביטוח הלאומי קע ות [נתונים כלל"ם - שכר ממוצע לפי 0עיפים 1

.לפי חוק הביטוח הלאומי. השגר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה. ולאחר בירורים
!מכן בכל פעם שחל פיצוי. !

ו | אישיים

השכר הממוצע המעודכן:

9ש"ח (החלב-01.01.2015) . טק0ים סעיף 1 בח1ק: 123, > לפי |

: > לפי סעיף 2 בחוק - קצבא1ת: 9.260 ש"ח (החי ב- 01.01.2015)

* לפי 0עיף 2 בחוק - דמי ביטוח: 9.260 ש"ח (החל ב- 01.01.2015}

ב-1.1.1999 (בש"ח) טבלת השכר הממוצע לסי סעיפים 2-11 לחוק ר,ביס1ח הלאומי החל

החל ביום לפי 0עיף 1 לפי סעיף 2
! קצםטת דמ' ביטוח

ו! שגד חודשי אחוז שינוי שכר חודשי אחוז שינוי שכר חודשי אחוז שימי
! םמ1צע ממוצע מנקצע

! 1.01.2015 9.123 1.9 9.260 1.9 9,260 1.9 י

3.0 9.089 3.0 9.089 2.6 8,955 1.01.2014 !
2.4 8,828 2.4 8,828 2.6 8,724 1.01.2013 |
ן 1.01.2012 8,503 3.8 8,619 3.8 8.619 3.8
3.6 8.307 3.6 8,307 3.9 8.190 1.01.2011 !
1.1 8.015 1.1 8.015 0.6 7,884 1.01.2010
3.5 7,928 3.5 7,928 3.3 7.836 1.01.2009
1.7 7,663 1.7 7.663 1.9 7,583 1.01.2008
2.1 7.537 2.1 7,537 2.3 7,445 1.01.2007
6.0 7.383 6.0 7,383 5.8 7,277 1.01.2006

6.964 - 6,964 - 6.877 1.01,2003
-1.2 6,964 -1.2 6.964 - 6,877 1.04.2002 !

/ - 7.050 - 6,984 -1.6 6.877 1.03.2002 ?

] 1.2 7,050 1.2 7,050 1.6 6.988 1.01.2002
9.7 6.964 9.7 6.964 10.2 6,877 1.01.2001 ;

6.1 6,347 6.1 6,347 6.0 6,242 1.01.2000 |
1.4 5,981 1.4 5,981 1.7 5.890 1.01.1999 ;

!
ו
1 £1*
1י? שכר קמןונע לפי 0(1י0י0 ן 2-1 מאז שנת 1873 ועד היומ /

̂?1מי *תר זה כתיל טיח! כללי. אי] להת"חס למידע זר. גנו0ח מחייב של החוק. כל הזסיות ש0ותת0 המוסד לביסוח ז

נזד'נת ישראל! 1^ 1 המוסד לביטוח 7^01י

111

x 1/1ק2.38*7%ס6%^7%ס7%95%ס7%9£%^9£%^^ס%20%^



נספח 6

צילום העמוד הרלוונטי מדוחות
הכספיים של המשיבה המעיד

על פמות מנוייה

רענן גשן ישות' משוד עורכי-דין ונוטריון



קר10ם דוחות כ0קיים לרבעון השלישי לשנת2014-בזק ! 8.1.2015

ו

.5 *0¥ בזק קמי-ממנים פ<3נ0"ם 2014 03 032013 <
̂יש"ין) (סיליו

הכנסות 1£81 1.127 *4.1-
ר1ה תפעמי 498 494 0.8%
\/סח£6 6�67 668 *2.�1

שו1ר *סד£8 62.5£ 59.3%

תח.מ5.[ 324; 360 *0�10-.. |

םחםב0 שנבע ספע^ת ע*ססת 599 631 *5.1- |
̂ם 210 198 .*1-.6 לרםשק0ע1נג0יםבלתנ11ח תש7*ג1ק
̂ם,ח1פש!2 ,458 481 4.8%• תז

. ? , ו

/ 
ל* נ1לל חיק ברמזי/הקסד1 תבחח ג0חח5ג7הח1ו1נ0ת ל'סיטתי נקמני.

̂קם^גמוים.מלתי: | ̂ש!0^בנים*גש^םק^ 5ר,תזו-0הרוקשינ1וגדרגם4מל^ושנב)1) <^

! 
קחט"ם, נסו. י

|

. . ן
0̂ ^1#יו:?/£ת36.1שנ1.ל*8מזו 1 תנממליים $32014 022014;53131 קקי-נןטנים גזק
̂יזקזרם רב<^<<קב< / ר
! -6.3* 0.096 .̂ *^ ס0פר?זד0נ1ס*רל*ב10ףהת17פה(0?יפים)ו 2.206 2.205 223
עו'ח)* 63 63 73 *0.�0 �*13,7- ! ממוצעת0(ב- הגנ0החישת

מספרות שק1ש?צא1ת(בט*י1נק) 1,588 522;1 1,712 4.3% 7.2%- ;

0 0פר דקות שק1ש ננב10ת (טדלזךס) 1.501 1,428 1.521 5.196 *1.3- ?

8^ 6י2.8 ן  ̂ ^7% 
3 ש�^ר נט�שת מנחם

! 6̂ ̂סה (םלו^ם) ,35*1,3 11308 1.230 %.1ל2- *5 מספר מטי.אינ0הנ6יםה*ךבטף הת

?לי�י .̂ .1  ̂
הכנסה,ח!ד^ממגגעתלמני*?בםרנס5הך(ב-.שלה). ,,י85 84 95

| 3̂ 7.̂ 1̂מ*;<1טו^?2410י. 21.9י 17.3 £י9£  ̂יזס-בנו^.הת  ל10רא

 מנמצע

קצב חמיה

! .̂ 0 110<0 אשי קו� המק שיהםנותקו ע1ית<*1ע0 מני גשן*16נהחזיקם הראשנים (גק'תג0שי.ה1*ל.2ב'
 הע

י 0ס"ם ש>ינם "ע<^

י1מע̂ תקשורתהנםדהקב^קיחך'ס-ח^בל/^מקטגםם�ק חימ1 ̂י ̂-עיחת1 א07דנס, : יא מיל הק100גמ>ו>חתית00וות מקבורת גיסנינ

. � ? - . . לתקקה. י י י 

̂סה. ̂ון אתגיק קוי בםהירהתקקר, חלקי הבבתתהקסתנ"תשלמם"סיקגיההדעווםיםטמ  םנ1" 0יק<יר.שנו
נ גגשז

 י
צאות פלאפון תו

̂/£8170 עמד ברבעו) על 231 מיליון שקל, בדומה לרבעון ק1דם 1 • ה- 
ו
ו

• מ30ר המנויים יציב ו/11מד על 2.6 מיליון מנויים 1

• ח-11ק^ עמד ברבעו; על 78 שקל, לע1מת 79 שקל ברבעון קודם |

ו
• היקף הנ'1דים נטו ברבע1ן היה חיובי והסתכם לכ-4 אלפים, לעומת ניודים נט1 שליליים בקרב החברות י.

הוותיקות האחרית

ג'ל שרון, מנג"ל פלאפון אמר ה'ום: "על אף התחרות החריפה 1המשך ירידת המחירים בשוק, הצלתט ?

ברבעון זה לשמור על רמת ^/£8170 כמ1 ברבעון הקודם. פלאפון בחרה כאסטרטגיה להתמקד בשימור !
לקוחות לצד מהלכי גיו0 לקוחות חדשים. אנו החברה שהכי 9חות ננטשה מבין חחגרות הוותיקות רבע1ן

שלישי ברציפות, כאשר מתחילת השנה איבדנו 19 אלף מנויים נט! בלבד מול כ-91 אלף מנו"ם נטו שלילי
בסלקוס, וכ- 76 אלף מט"ם נטו שלילי בפרטנר. ברבעון השלישי הגענו למאזן ניודים חיובי של 4 אלפים

נטו. כאשר יותר לקוח1ת בחרו להצטרף אלינ! מאשר לעמר למתחרים. אנו ממשיכים בפרישת רשת הדזר !

הרביעי בישראל וכבר כיום מנויים רבים נהנים מחןןית הגלישה ברשת הדזר הרביעי המתקדמת של ;

פלאפון". . !

0ך ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 824 מיליון שקל, לעומת כ- 843 מיליון שקל ו

ברבעון הקודם וכ- 947 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון כ-2.30/0 !כ- 130/0, בהתאמה. |

ההכנסות משירותים ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 610 מיליון שקל, לעומת כ- 622 מיליון שקל ברבעון �.

, בהתאמה. המשך , הקודם וכ-710 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון שלכ�1.90/0 וג-6ל14.1

התחרות בענף ומעבר לקוח1ת למסלולים מוזלים, הביא! לשתיקת תעריפים ולירידה בהכנסות משירותים. ;

221 מיליון שקל ברבעון / ההכנסות ממכירת צ'וד קצה הסתכמו ברבעון בכ- 214 מילי1ן שקל לעומת כ-
הקודם. קיסון של כ- 3.20/0, ולעומת כ- 237 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 9.70/0.

רבעון המקביל, נובע ממכירות ציוד קצה לע1בדי המדינה ברבעון המקביל. י הקיטון מול ה

1

הרווח התפעולי הסתכם ברבע1ן בכ- 122 מיליון שקל, לשמת כ- 127 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של ;

כ-0/*3.9, ולעומת כ-172 מיליון שקל ברבעו; המקביל, קיטון של כי 29.19£. הירידה ברווח התפעולי מול יי
הרבעון המקביל נובעת בעיקר מהירידה בהכנסות משיחתים.

ה- \/£6170 שמר על יציבות מול הרבעון הקודם והסתכם בכ- 231 מיליון שקל (שיעור 0ל28 - ^£6170),
ס1ז£6) ברבע!) הקודם 1כ-283 מיליון שקל (שיעור לעומת כ- 232 מיליון שקל (שיעור 27.50/0 -̂ 

̂ס�ח£8) ברבעון המקביל.  - 29.90/0

1

החוח הנק' הסתכם ברבעון בכ-100 מיליון שקל, לעומת כ- 106 מיליון שקל ברבעון הקת�ם, קיטון של :

̂//:ג111ו ̂י 4/8 /2014_11_1635/10ק6290.00.11/9311617ג1./י



נספח 7

העתק צילום המסד של
הקמפיין הממומן של המשיבה

לענן בשן ושותי משרד עורגי-דץ ונוטריון
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נספח 8

חוות דעת מומחה לעניין
שירותי קידום אתרים

רענן בשן ישותי משרד עורני-דין ונוטריון



*9¤ 011,.גו6̂ \¤

ולכבוד
רענן בשן עריך

(1)̂ דוא"ל (€0.11.ץ\13-(11@מ5113

א.נ.,:

גזוות דעת מומווה

בעניין שירות קידום אתרים

שווי השירות

וי כניסות על שו1י האתר והשפעת ר̂י

שם המומחה: גיסים וייצמן

מעך משרדי: רוטשילד 45 קניוןרוטשילך ראשון לציון

המזמין :? עריך רענן בשן



חוות דעת מומחה

היטב כי לעניין אני נותן את חוות דעת זו. במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזה כי ידוע לי
שקר בשבועה בבית המשפט^דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על הוראות החוק הפלילי.בדבר עדות'

ידי'כךין עךות-בשבועה,בבית המשפט�.

ואלה פרטי השכלתי:

2005-2007 לימודי תואר הנדסאי אלקטלוניקהי ומחשבים,; במכללה למנהל- בעל תואר
הנדסאי.

,̂ 2010-2013 לימוד קידום אתרים ותכנות במכללת, ו611>11301בשפות:הבאות : 0#, ?3

33̂;, :£8^3££ /21)3, 39$£ ו- 033. ¤:, 1ק1ע£150 214£

!2013--הי(0 לימודים במסגרות א ינטרא קטיביות שונות,. הכולליםי שפות תכנות מגוונות כגון

ואלה פרטי ניסיוני המקצוע*:

2010- ה<ום בעל עסק לקידום אתרים, ^/£30^ העוסק בבניית וקידום אתרי אינטרנט
וברשתות חברתיות. במנועי�חיפוש

אינטרנט וכן קורסים 2012- :היום העברת קורסים קבוצתיים ופרטניים לקידוס�ובניית אתרי
לבניית'אתריס המותאמים לגלישח ממכשירי סמארטפון.

מטרת חוידנ הדעת:

דעתזו במסגרת בקשה ל>=1ישור: תובענה ייצוגית. י • אני נותן�חוות

• על פי מה שנמסר לי ע"י ב"כ התובעים, הנתבעת בתובענה הייצוגית, בקשר אליה
התבקשתי למסור חוות דעתי; נוהגת לבקש מהפונים למוקך השירות שלה, מספר טלפון
סלולארי שברשותם,.בטענה, כי זח נדרש לצורך יצירת קשר במידה ויידרש המשך טיפול או
עדכון1 בנוגע לשירותי הנתבעת או חשבונו של הפונה. לאחר מכן שולחת הנתבעת למספר

שנמסר לה-מסרון עם קישור(?11111) המפנה לאתר שלה;

• אני התבקשתי על! ידי ב"כ התובעים בתובענה הייצוגית ליתן חוות דעת, בעניינים
הבאיםי:

: • השפעת הכניסות לאתר אינטרנט על ידי לחיצה על קישור שנש9ח באמצעות מסרון
/ לעניין קידום האתר על ק<דו0 האתר.

• עלויות שירותי קידום אתריס;

: להלן הוות דעתי:

1. ברשת האינטרנט קיימים מנועי חיפוש רבים ביניהם גוגל, יאהו, ביננ, ועוד.
החיפוש.הוא מנוע גוגל. מבין�מנועי 2. המוביל



3. במנוע החיפוש של גוגל, ניתן להקיש�ביטוי מסוים לצורך החיפוש, ובתוך .זמן קצר,
יתקבלו תוצאור̂נרלוונטיות לביטוי שהוקש,

גולשיס;לאתר. ככל 4. הרלוונטיות, של: האתרים נלןבעת בהתאם לכמוו* כניסות של:
כך שהרלוונטיות שלו עבור-כלל �על� שמספר הכניסות לאתר יהיה רב יותר, הדבר יצביע
ועל כף מיקומו,ברשימת תוצאות החיפוש במנוע חיפוש,<ה או אחך המחפשים גדולה יותר,.

יהיה. גבוה יותר.
5. הצגת התוצאות שיתקבלו מתפרשות.על פני- עמודים: רבים;. חלקם יוצג לגולש עפ"י
סדר רלוונטיות, דהיינו בעמוד הראשון יופיערהאתרים הרלוונטיים;ביותר, ובעמוד האחרון
השני יוצג לגולש עפ"י יופיעו האתרים רלוונטיים פחות:(להלן: "חיפוש אורגגי").. ואילו החלק
סדר הסכומים שהסכים המפרסם לשלם בעבור כל הקלקה של;הגולש .על התוצאק שפרסמו

לרלוונטיות האתר: וזאתללא קשר
6. ניתן אם כן למצוא בתוצאות החיפוש^ ישני סוגים של תוצאות, תוצאות לחיפוש

אורגניות! צאות,חיפוש,ממומן.
7. מהאמור לעיל, ^חד הפרמטרים המשפיעים ביותר על קידום האתר בתוצאות חיפוש,

י3116>17111);. הינו כמות הכניסות לאתרממקורות שונים?(?1
8. כמובן שככל שמיקומו1 של אתר ברשימת :תו1?אות חיפוש במנועי: החיפוש השונים

יהיה גבוה יותר, כך יגדלו הסיכויים כי הגולשים יכנסו דווקא/אליו ולא למתחריו.
שוויו. 9: ?בנו.סף*1בךורשככלשמספר הכניסות לאתרגבוה יותר, כך יגדל

10. :בנסיבות אילו, נוצרו דרכים יצירתיות שונות ומגוונות המתעדכנות מעת לעת,
לקידום-ואתרים אורגני בתוצאות� מנועי חיפו.ש; קידום המכונה 6מ81ת£ו 5£0-8631011
ת10)23ונתו1ק0. מדובר בעבודה על בסיס יומי, המביאה לקיךוס מיקום האתר בתוצאות
?החיפוש במנועי החיפוש, באמצעות ".שכנוע" מנוע-החיפוש כי האתר המקודם רלוונטי יותר

משאר האתרים ברשת.,
מילות.'מפתח תחרותיות כמובן; קידום של משתנות. 11. עלויות שירות קידום האתרים

חריגים אף מאות אלפי שקלים בחודש. יכול לנוע בין א לפי�שקליס, לבין עשתת או במקרים
עולה כי הרווח .ממהלך כזה הוא. כפול- שליחת המסרוניס למאות אלפי 12. מהמצורף:
אנשים מדי יום* ובהםי קישור (?1מ11)ןלאתר כזה-א ו אחר, בהנחה כי לפחות1 חלק; .ממקבלי
פותחים,אן3!המסרון ולוחצים עלהקישור^מה שמביא למעשה לכניסה לאתר, חמסרונים אכן:
מביאה לקידום משמעותי של אותו אתר בתוצאות החיפוש במנועי החיפוש השונים, כך
שההקלקות על חלינק על.<ד< מקבל<י המסמנים, שוות ערך למעשה לקבלת שיוות קידום
במקביל, בנוסף וייתכןכי אף יותד; אתהימיבשווי ש< לפחות עשרות אלפי שקלים לחחיש
1 לנותן שירות קידום אתרים, ,הן .בהעלאת שווי�ה)י1תר עצמו לחסכון-:הניכר.בעלות לתשלום

לאור העלאת מספר הכניסות אליו.

בזק אתר

13. במסגרת בדיקות" לצורך הכנת חוות הדעת,, מצאתי. כל העמח� אליו מפנה הלינק
חברות^אחרות, נוספים..לאתריםיאחרים. של קישוריםל הנשלח.במסרוו שליחברתיבזק^מכיל
אשר כולם מקודמים באמצעות הכניסה .לעמוד,בזק, שבו עצם הצבת הקישור בעמוד שאליו



ןזגיע הגולש; תגרום בהכרח לקיךוס האתר של החברה שאליה מפנה הקישור אף מבלי
שהגולש ילחץ על הקישור.

14.. בין האתרים המקודמים באמצעות אתר בזק נמצאים גם ;האתליס. של "בזק
ביגלאומ*'', "$£¥", "וואלה!", ו"פלאפוף",

15, אביכן, במקרה זה הכניסה^לאתר בזק^באמצעות הקישור אותו היא:שו.לחתבמסתו
ללקוח מביא�לקידום כפול; הראשון-. קידום.;אתר בזק, וה^ניך<קיזץם החברותי.האחרות-:אל

האתרים שלהן יש קישור מאתר חברת בזק.
16. בין המוצרים והשירותים, המקודמים באתר בזק אליו מפנה המסרון; ניתן למצוא
̂'א£^ >?1 (הנמכר גם על ידי 1&£X שירות / מוצר של. מרכזיה וירטואלית.בענן המכונה
מתחרותיה של בזק, דוגמת סלקום); אם מקישיס,ביטוי זהבמנוע החיפוש של גוגל, רואים כי

ה חיפוש. בראש;רשיטת תוצאות האתר�של בזק:נמצא
המסרון 17:. ניתן להניח בוודאות.כי אילו,בזק; לא היונה ימשתמשת�בשיטה זו של מ^לוח
ללקוחותיה;'ובו הקישור לאתר^שלה, היה�על<ה*לפגסס�;באמצעות-קמפיין.גוגל ממומן, או
מכרתי ותוך תלן רות תמידיות על רלוונטיות, בהוצאה כספית, ובאמצעות קידום אורגני הכרוך .

כדי לשמור על#קומה.בתוצאות החיפושים השונים.
ץנמצא בראש תוצאות; החיפוש במגוון 18. בהתאמה גדל גם' שוויו של. אתר, כ^שר הוא

ביטויים.
מילת מפתח מתומחרת ע"י המנוע של גוגל 0?? - >1ם!ם ז6? ץ3? 19. כל ביטויי /

כממוצע:לקליק שהמתחרים מוכניםלהשקיע בעבור כניסה לאתרם.
כ-390 פעמים, יחודשי מחפשים בממוצע הביטוי-"מלפזיית;?!" 20. לצורך ההמחשה, את

̂.32 ¤ .לכל;הקלקה. ̂בגוגל; הממומן בכ-;0 והוא מתומחר
21. בנוסף .אתי הביטוי "מרכזית <11" מחפשים1 בממוצע� חוד'שי כ- -50: פעמים,. והוא

הקלקה. ¤29.01 לכל ? מתומחרבגוגל;הממומןבכ-
22. את הביטוי "מרכזיה וירטואלית" מחפשים בממוצע;חודשי כ- 210-פעמים, והוא

מתומחר בגוגל הממומן בכ- 29.37 ¤ לכל הקלקה:
23. את ביטוי "מרכזיית *ם לעסקים" מחפשים בממוצע חודשי כ-. 40 פעמים, והוא

הממומן בכ- 28.10 ¤ לכל הקלקה. מתומחר בגוגל
*2., את ביטויי -"מרכזיה בינלאומית^ מחפשים- בממוצע^ חודשי כ- 90- פעמים, והוא

מתומחריבגוגל^הממומףבכ-- 19:72 ¤ לכלהקלקה.
,דעתי זו-. כי אין לי כל ענייןב תובענה מושא ;חוות 25. למעןהסרספקייצויין

ניסיםוייצמן

מנכ"ל א¥£80\



נספח 9

העתק עמוד הבית של אתר
המשיבה ובו הפנייה לאתרי
חברות הבת של המשיבה

רענן בשן ושותי משרד עורכי-דין ונוטריון
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נספח 10

צילומי מסך מאתר המשיבה
המעידים על הקשיים בינה

לבין חברות הבת שלה

רענן בשן ישותי משיד עורכי-דיו תוטריון
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0̂ץ? ו פרטי ע0קי ב�וקסטור בזק שלי ננ�שות ו <*" ו *

אינטרנס 1טלפ1] שירות ותמיכה החשבון שלי חיפוש באתר

פלאפון תקשורת בע"נז (•/"100)

פלאפון

פלאפון - חלוצת התקשורת הסלולארית בישראל, מאפשרת לכל אחד לתקשר. לעבוד, ליהנות ולרגש בכל עת ובכל
מקום באמצע1ת מגוון שירותי תקשורת. מולטימדיה ותוכן מתקדמים. פלאפון שואפת להיות החברה המובילה

בישראל המעניקה חוויה ייחודית מרגשת באמצעות חדשנות, יצירתיות ואיכות מוצרים. פלאפון ממוקדת
בלקוחותיה וצורכיהם ומחויבת למערכת יחסים קשובה, אכפתית, הוגנת ומתמשכת. פלאפ1ן רואה בעובדיה את

הנדבך העיקרי להצלחתה ומעודדת עבודת צוות, יצירתיות, יוזמה אחריות ומצוינות. החברה מעניקה יחס חם
לעובדיה כמ1 גם אפשרויות לפיתוח וקידום אישי. פלאפון שואפת לקיים עם שותפיה העסקיים מערכת יחסים

המושתתת על הגינות, אמינות, תמורה הוגנת ומחויבות להצלחה משותפת. 6.00.11חסו^616ק.'\/\*\/*//:ק8ו*

בזק בינלאומי בע"מ (1008/0)

• "י

בזק בינלאומי הוקמה בשנת 1996 על ידי תאגיד בזק במטרה לרכז את תחום שיח1ת הטלפון הבינלאומיות. ב -
1999 חדרה החברה גם לתחום האינטרנט שהיה אז בתחילת דרכו ושמה למטרה להוביל אותו תוך ניצול הידע,

הניסיון והיכולות שלה כחברת תקשורת בינלאומית.

כיום, מובילה בזק בינלאומי את התחום בישראל ומחזיקה בלמעלה משליש מנתח השוק והיד עוד נטויה. החזון
של בזק בינלאומי הוא עולם פשוט, מהיר ויעיל, עם תקשורת נוחה, כוללת ומתקדמת. העולם של בזק בינלאומי

ר,1א ע1לם ב! הטכנולוגיה משרתת אותך, בבית או בעסק - באופן שמתאים לך בזק בינלאומי עושה הכל כדי שחזון
זה יתגשם בקרוב.

¥£5 {49.8"/�)

החברה היחידה המספקת למנויים בישראל שידורי טלוויזיה רב-ערוצית באמצעות לווין.

בזק 0ח1_1-ח0 בע"מ (•/"100)

01111116 
בז̂ק

חברת בזק און ליין (בבעלות מלאה של חברת בזק), פעילה משנת 2001 ומנבילה - הן מבחינת רמת השיר1ת והן
מבחינת הטכנולוגיות המתקדמות שהיא מפעילה. בזק און ליי! מת8ח ה במתן שירותים שיווקיים באמצעות

הטלפון, בהקמה, בניהול ובתפעול של מרכזי שירות. מרכזי מכירה (9ח611>1ז3רח7616) וביצוע סקרים בתחומים
שונים ללקוחות מסוגים שונים. השיטה בה עובדת חברת בזק און-ליין היא שיטת ה - 9ח0זו1501ע0 (באתר בזק
01̂ ,קו0/\ און ל"ן) 1ה- 9חםזט50ח1 (באתר הלקוח) בשיל1ב מערכות טלפוניה ומחשוב מהמתקדמות בעולם (,1
,011 ועוד). בזק און ל"ן מקימה עבור לקוחותיה את מוקדי השירות א! המכירות שלהם, מגייסת, מכשירה 1\/8

ומנהלת את כוח האדם בהתאמה מלאה לדריש1תיהם הייחודיות של לקוחותיה, כולל מידור פעילות המזקדים מגל
בחינה שהיא לצורך אבטחת סודיות המידע ובניית המערך הטכנולוגי הנדרש (מחשוב ומיתוג). בבזק און ליין כ-

750 עמדות :16ח190106ח00 וכ- 1.000 נציגי שירות ומכירות הפועלים מ-2 מרכזים עיקריים: בבאר שבע -
האתר העיקרי והגדול של החברה ובקריית מלאכי - שם ממוקם המוקד החדש הפעיל משנת 2004 ונותן מענה

להפעלה גמישה של מוקדים. במוקד זה מצויים גם משרדי ההנהלה של החברה. בנוסף, מפעילה בזק און ליין
חדישים ביותר בישראל וה1שקעו אתרים נוספים על פי צורך, כולל במתחמי הלקוח. מתקניה של החברה הם ה

בהם משאבים רבים בטכנול1גיה, בתשתית, בציוד ובתכנון הנדסת אנוש - זאת מתוך רצון להוביל הן מבחינת הידע
והן מבחינת חזית הסגנול1גיה בתחזם ה- 3?16ח06 )180ח00. בזק און ליין היא חלק מקב1צת בזק - קבוצת

התקשורת הגדולה והמובילה בישראל ונהנית מהגב החזק שלה ברמת הטכנולוגיה והחוסן הפיננסי. לקבוצה כ-
12,600 עובדים במגוון חברות, העוסקות בכל תחומי התקשורת: תקשורת נייחת, סלולארית. טלוויזיה בלוו"ן,

מרכזי קול סנטר, תקשורת בינלאומית, אינטרנט, אספקת ציה� תקשורת 1בנ"נים חכמים.

יח£0 -1106 חק$3?8?< .^ץ7\
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שי לשנח2014-בז7, 18.1.2015 פר0ום דוחות כספיים לרבעון השלי

פרטי ע0קי בזקסטור בזק שלי ננישזת 1 << ו *1*!ו:>0ץק 1

אינטרנט וטלפון שירות ותמיכה החשבון שלי חיפוש באתר

בזק-הגי טוב בבית > הודעות לעית1םת > 10_11_2014

פרסום דוחות כספיים לרבעון השליש' לשנת 2014

פרסום דוחות-פ&פ"ם לרבעון השליש1 לשנת 2014
תאריך פרסום: 10/11/2014

שאול אלוביץי, יו"ר בזק: "ההשקעות המסיביות של הקבוצה בתשתיות, בטכנולוגיה ובמוצרים
, ומציבות את חבר1ת הקבוצה כבחירה המועדפת של הצרכן הישראלי" מתקדמים, נושאות פרי

דודו מזרחי, משנה למנכ''ל ומנהל כ0פים ראשי: "קבוצת בזק ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות
מדת במתווה להשגת היעדים הפיננסיים השאפתניים שהציבה לעצמה עבור שנת 2014" ועו

קבוצת בזק - עיקר* התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2014, בהשוואה לרבעון שלישי 2013:

' ההכנסות ה0תכמ! בכ- 2.23 מיליארד שקל. ירידה של 6.90/0
671 מיליון שקל, ירידה של 6.90/0 • הרווח התפעולי הסתכם בכ-
£81 הסתכם בכ- 998 מיליון שקל, ירידה של 5.00/0 • ה- 10£

' המוח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 428 מילי1ן שקל. ירידה של 4.70/0
• התזרים החופשי הסתכם בכ- 700 מיליון שקל, ירידה של 20.10/0

תל אביב, 10 בנובמבר 2014 - "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (6£20 :7£5£), ספקית
התקשורת המובילה בישראל. פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2014

שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2014.

, יו'יר בזק, "קצב גיו0 הלק1חות בתחום האינטרנט והטלוויזיה, ההתייצבות במצבת הטלפוניה שאול אלוביץי
הנייחת, ובלימת הירידה במצבת הלקוחות בפלאפון. ממחישים כי ההשקעות המסיביות של הקבוצה

בתשתיות, בטכנולוגיה ובמוצרים מתקדמים, נושאות פרי, ומציבות את חברות הקבוצה כבחןרה המועדפת
של הצרכן הישראלי".

דוד1 מזרחי משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "קבוצת בזק ממשיכה להציג ת1צאות עסקיות חזקות
ועומדת במתווה להשגת היעדים הפיננסיים השאפתניים שהציבה לעצמה עבור שנת 2014". י

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 2.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.40

מיליארד שקל ברבעזן השלישי אשתקד, ירידה של כ- 6.90/0. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר

מירידה בהכנסות משירותי סלולר עקב תנאי התחרות בתחום הסלולרי ומירידה בהכנסות בזק קווי

שהושפעה ברובה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.

הוצאות השכר הסתכמו בכ- 437 מיליון שקל בהשוואה לכ- 464 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד,
ירידה של כ- 0/ם5.8. הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מקיטון בתשלומים מבוססי מני1ת וכן מהתייעלות

בבזק קווי ובפלאפון.

הוצאות הפעלה וכלליות הסתכמו בכ- 822 מילי1ן שקל בהשוואה לכ- 890 מיליון שקל ברבעון השלישי
אשתקד, ירידה של כ- 7.60/0. הירידה בה1צאות נבעה בעיקר מירידה בעלויות ציוד קצה וקישוריות.

721 מיליון הרו1ח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 671 מיליון שקל, בהש1ואה לכ-
שקל ברבע1; השלישי אשתקד, ירידה של כ- 6.90/0.

£6110̂ ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 998 מיל1!) שקל (שיע1ר \<£8170 של 44.70/0) ה-
בהשוואה לכ- 1.05 מיליארד שקל (שיעור £8170£ של 43.80/0), ירידה של 5.00/0.

£811 נבעה משחיקה ברווחץת חברת פלאפון כתוצאה מהמשך התחרות הירידה ברווח התפעולי 1ב- 0£
המוגברת בתחום ה0לולר>.

הרווח הנקי ברבע1ן השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 428 מיליון שקל, בר.ש1ואה לכ- 449 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד. ירידה של 0/ם4.7.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 950 מיליון שקל. בהשוואה
לכ- 1.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 16.90/0. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת

נבעה בעיקר משחיקה ברו!חיות חברת פלאפון ומשינויים בהון חוזר.

ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 322 מיליון שקל בהשוואה לכ- 320 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 0.60/0.

̂/:̂נ ̂.*ו/ 1/8 /2014_11_633/10זנןץז6€1.00.11/93116:
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התזרים החופשי ברבע1ן השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 700 מיליון שקל בהשוואה לכ- 876 מיליון
שקל ברבע1ן השלישי אשתקד, יר'דה של כ- 20.10/0. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מירידה

בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת כאמור.

הח1ב הסיננ0י נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 6.27 מיליארד שקל נג1ן ליום 30.9.2014. בהשוואה ל- 8.58
£8110̂ עמד על 1.40 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2013. ביום 30.9.2014 יחס החוב נטו ל- 

בהשוואה ל- 1.97 ביום 30.9.2013.

תחזית הקבוצה לשנת 2014
להל1 תחזית עדכנית של קבוצת בזק לשנת 2014 בהתבסס על המידע הידוע לקםצת בזק כיום (אין שינוי
לעומת התחזית העדכנית שפורסמה בדותות הרבעונים של החברה ליום 31.3.2014 וליום 30.6.2014):

- החוח הנקי לבעלי מניות צפוי להי1ת כ - 2 מיליארד שקל.
- ה-\<ס£617 צפוי להיות כ - 4.5 מיליארד שקל.

- תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להי1ת כ - 2.5 מיליארד שקל.
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פבי עתיד, כהגדרת1 בחוק בייר1ת ערך. התחזיות

מבוססות על הערכות. הנחות זציפיות של החברה, ובכלל זה -
התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ככל שיתרחשו (מעבר להחלט1ת
שכבר התקבל1 בחברה ביחס לפרישה כאמור), השקעות, ככל שיהיו, בגין רכישת תדרים לרשת דור רביעי

(£ז_1) והשפעות הליכי מיזוג אפשרי עם די.בי.אס.
התחזיות מבוססות. בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה

הרגולט!רית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את
תוכניותיה לשנת 2014. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו

באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים,
התפתחויות במבנה שוק התקשורת 1כי1בי או ככל שיתממש אחד או י1תר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק

תיאור עסקי התאגיד בדותות 2013.

שי�םי~ קבזצת בזק (מאוחד) 2014 03 032013 £*
(מ'לץנ1 שיח)

הכנסות 2,232 2,398 6.9%-
חוח תפעול' 671 721 £'6.9-
\/0"ח£6 998 1,050 ,5.0$-

שיע1ר *£8110 0?44.7 <4ל43.8
חוח מ1ח0 לבעלים של החברה 428 449 4:70/0-

ר'.ש.ב0;0;!מחלללמרה.(בש"ח) 6ה0_ 0.16
מזומנים שנבעו מפעילת ש01פת 950 1,143 נ^16.9-

לרטשק0עונ0^ם'בלול,נמחש"םי 322 320 01690 תשלומים
-20  ̂ תזרם ח!קשי י 700 876.

1.97 1.46 2 יח0 חוב פיננסי נסו ל-0£ז£81 (ב10ףהת7^פה)

1 התזרים הוקפשי מוגדר גםזומנים שנבעו מפעילה שו50ת בנ'גוי תשלומים לרכנש קבוע ונכסים בלתי

מוחשיים, נטו..

ס£811 בחישננ מת"ח0 לארבעת הרבעונים האחרונים. 1 נת1ן ה-̂ 

תוצאות הפעילות הקווית של בזק

00לה הנדלר, מבכ"ל גזק: "האסטרטגיה העקבית של החברה המתמקדת בהשקעה בתשתיות מתקדמות
ובמתן שירות ברמה הגבוהה ביותר, באה לידי ביטוי, בין היתר, בהצלחה לגייס מעל ל-100 אלף לקוח1ת

אינטרנט במהלך השנה האחחנה"

עוד ה01יפה הנדלר, "במקביל לפריסת רשת סיבים אופטיים למאות אלפי בתים, אנחנו ממשיכים בפעילות
מקיפה לשדרוג מהירות הגלישה לכלל לקוחותינ!, ומציעים להם שירותים חדשניים כמו 1)80100 ומוזיקה

בענן, ובקרוב ניכנס גם לתחום ה-6חז10-| 1>6016חח00"

• גידול של 27 אלף במספר קווי האינטרנט של החברה במהלך הרבעון במקביל לבלימת השחיקה בקו1י
הטלפון של החברה

• במהלך הרבעון השקיעה החברה כ- 210 מיליון שקל, המה1וים כ- <)/200 מהכנ10תיה הכוללות
בהרחבת פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיית הו1קטור'נג, במטרה להעל!ת את

מהירות הגלישה המוצעת

• מהלכי ההתייעלות 1שינוי תהליכי העבודה בהם נקטה בזק, 0"ע1 לחברה לשמור על יציבות בתוצאות
העסקיות, על אף ההפחתה בתעריף הקישיריות

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 1.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.13 מיליארד
שקל ברבע1ן השלישי אשתקד, ירידה של כ- ם/4.10. על"ה בהכנסות משירותי אינטרנט קיזזה בחלקת את

הירידה בהכנ10ת משיחת1 טלפ1ניה. שה!שפעה בחבה מההפחתה בתעריפי קישור גומלין לרשתות
הנייחות.

ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השלישי של שנת 2014 גדלז בכ- .£',6.30, והסתכמו בכ- 353 מיליון
שקל בהש1ואה לכ- 332 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה
מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות האינטרנט של החברה שצמח בכ- 27 אלף ברבעון השלישי

2014 ובכ- 105 אלף לקוחות במהלך השנה האחרונה. העלייה בהכנסות משירותי אינטרנט מותנה משינוי
במדיניות החברה ביחס לאספקת ציוד הקצה, שנכנס לתוקף ברבעון הרביעי אשתקד - מעבר ממכירת

נתבים למדיניות השכרה.

̂./*/ייח*//:ק11ו* ̂/1ג60.00 2/8 /2014_11_653/10^7יפ11ו
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ר.כנ0ות משירותי טלפוניה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 418 מיליון שקל בהשוואה לכ-
490 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 14.796. הירידה בהכנ0!ת מטלפוביה הושפעה

באמור. ברובה, מהפחתה בתעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.

הוצאות שכר ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 227 מילין] שקל בהשוואה לכ- 243 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-6.60/11. הירידה בהוצאות שכר נבעה ברובה מהמשך מהלכי

התייעלות בחברה 1כן מקיט1ן בתשלומים מב001י מניות.

הוצאות ההפעלה ברבע1ן השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 203 מיליון שקל בהשוואה לכ- 224 מיליון
שקל ברבעון השליש1 אשתקד, ירידה של כ- 9.40/0.

הכנסות אחרות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 25 מיליון שקל בהשוואה לכ- 8 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד, על"ה של 17 מיליון שקל. העלייה בהכנסות אחרות נבעה בעיקר מגידול ברווחי

הון ממכירת נדל"ן.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בג- 498 מיליון שקל. בהשוואה לכ- 494 מיליון
שקל ברבעון השלישי אשתקד, על"ה של כ- 0.80/0.

ה-£8170£ ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 676 מיליון שקל בהשוואת לכ- 668 מיליון שקל,
על"ה של 1.20/0, וזאת על אף ההשפעות השליליות על הרווחיות כתוצאה מהפחתת תעריפי הקישור'ות

לרשת1ת נייחות.

הרווח הנקי של בזק קווי ברבע1ן השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 324 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 360
מיליו1 שקל, ירידה של כ- 100/0 בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה מעלייה

בהוצאות מ0 כתוצאה מה1צאות מ1כרות לצורך מ0 ברבע1ן השלישי אשתקד ומעלייה בשיעור מס החברות
בשנת 2014.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 599 מיליון שקל בהשוואה
לכ- 631 מיליון שקל ברבעון השליש1 אשתקד, ירידה של כ- 5.10/0. נציין כי תזרים המזומנים מפעילות

שוטפת לרבעון השלישי של השנה חינו בדומה לקו התזרים של התקופה האחרונה.

ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 210 מיליון שקל בהשוואה לכ- 198 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד, על"ה של כ- 6.10/0. רמת ההשקעות הגבוהה של החברה, נובעת בין היתר

מפעילותה להרחבת פריסת רשת הסיבים האופטיים. לצד הטמעת טכנולוגיית הווקסורעג, זאת במטרה
להגביר את מהירות הגלישה.

481 מיליון התזרים הת1פשי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 458 מיליון שקל בהשוואה לכ-
שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 4.80/0. התזרים החופשי מהווה 42.40/0 מסך הכנ10ת החברה

לרבעון.

ברבעון השלישי של שנת 2014 נרשם גידול של 27 אלף במספר קווי האינטרנט של החברה, שהסתכם
בסוף הרבעון בכ- 1.34 מיליון. במהלך השנה האחרונה נרשם גידול בשיעור של כ- 8.50/0 במספר לקוחות

האינטרנט של החברה.

במהלך הרבעון חלה על"ה במהירות הגלישה הממוצעת לכ� 24 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 21.9
מגה ביט לשני"ה ברבעון השני של שנת 2014, וכ- 17.3 מגה ביט לשנייה ברבעון השליש' אשתקד. לאור

המהלך עלי1 הכרתה בזק אתמול, על שדרוג אוטומטי נוסף של כחצי מיליון לקוחות, קצב החבילה
̂) ברבעון הממוצעת אמור לעלות לכ-35 מגה ביט לשנייה. ההכנסה הממוצעת מלקוח אינטרנט (11?

השלישי של שנת 2014 הסתכמה בכ- 85 שקל בהשוואה לכ- 84 שקל ברבעון השני של שנת 2014.

מספר קווי טלפון בסוף ספטמבר 2014 עמד על 2.205 מיליון, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השני של שנת
2014 ולעומת כ- 2.223 ברבעי! השלישי אשתקד. נתונים אלה מהווים המשך ישיר של מגמה שהחלה
במחצית השנייה של 2013 של התמתנות בקצב השחיקה של קווי הטלפון של החברה עד להתייצבות
מוחלטת ברבעון השלישי של 2014. התייצבות נרשמה גם בהכנסה החודשית הממוצעת לקו (1ק£8>

לרבעון השלישי של שנת 2014 שעמדה על כ- 63 שקל, ללא שינוי בהש11אה לרבעון השני של שנת
.2014

̂""//:נן11^ 3.00.11/93116̂>626נ1.' 3/8 /2014_1ו_1655/10ק
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̂נו ק0י-1תוני0קינג0"ם 2014 03 032013 <ו בזק
(מ'לץף ש"ו$

הכנסות 1,081 127; 1 ?*4.1-
חוח תקעתי 498 494 **8!6
*סח£6 676 660 *1:2

שו1ר4ס7ז£8 62.5% <*59.3

נ7ף.[ .324; 360 *10:0-.. ר"ח
מזומנים/!גמ1 מפעילות שספת 599 631 *5.1-�
תש0םיםלרסשקםעונב0ים בזית' מוחעים 210 198 *6.1
2 . ,458י 481 ,אי4.8י תזרים חופש:

1 יא גולל חלק 3רווחי/ה09די תגחת גטחוקות התצובנוזנ זיני שווי מאוני.

בית' תשיונים לרכשקםעינגס"ם וי'ם ר.ת8שימ*די נמ01נ'0שנבעו 00ע-ו/תשונאותבנ'6* נר.ת

81חש"0, נסו.

שט,ל^מת;.36שטי,?^מת * 
0קק1וי-נו0ניםו1פע1ליים 2014 00 022014*032013

למחקודם רב<1? ההביל-
-6.8  ̂ התקמה (באלפים)י 2,205 2.205 2.223. *0.0 מ ספר קו' מ נו פעילים ב10ף

-13.7% 0,0* 73 63 63 2 (ב-£1יח) ?יקו הגנ0החורשתממוצעת

-7.  ̂ (במי7'ונ'ם) 1.588 522;1 1.712 4.3% שמ1שיוצא1ת מ0סרו7ית
מספר דקת שקוש נכנסות (במילים) 1.501 1.428 1.521 <*ג5 1.3%-

^8% 2;8% 2.7*, 3 ש'1ר נס�שת מ ם�ס
מטפרמט"א'נסרש מהיר בםף התקפה (באלפם) 1,335 1.308 1230 *.2.1 6ל8.5
הכנסה חןדשה ממוצעת למנוי*?נ0תס מהיר (ב-,ש"ח) 85 84 86 12% *1.2-
קצב חבילה ממוצע למנףאינ0רנ6 בטף.ר.תקופה (מ0יש)�24.0. 21:9 17.3 9.6% *38.7

1 ממ"ס שיינם קעיז'ס הינם מגויס אשר קוי הב1ק שיהם נותקו ק']'ת(*ש סני בש^שת החודשם ה1�אשג*ם(ב7;ית0ש*י הגיגי גביה).

1 י>ז טיל הגנ0ות מכיתתי תמסורת מק^1רזנניםניס, שירות אינקתס, שירזתם ל00עילי תקשורת וזגבגחת קבלן ואחרים. חושב ל6י. ממצע ממ"ם

לתקפה. י י �

1 {נקת מנו" טלקנ�וגשגנ** *תב1? קו� ב0ו�.לן התקוקר. תלקיהנםותהםםנצעתשלםם"סלםניה התאםים נתק4ו1ה.

1 תוצאות פלאפון 1

0ז£61 עמד ברבעון על 231 מילין] שקל. בדומה לרבעון קודם • ה-̂ 

• מספר המנויים יציב ועומד על 2.6 מיליון מנויים

• ת-0ק8* עמד ברבע1ן על 78 שקל, לעומת 79 שקל ברבע1ן ק1דם

• היקף הניוד'ם נטו ברבעון היה חיובי והסתכם לכ-4 אלפים, לעומת ניודים נטו שליליים בקרב החבר1ת
הוותיקות האחרות

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר היום: "על אף התחרות החריפה והמשך ירידת המחירים בשוק, הצלתם
ברבע1] זה לשמור על רמת £8110£ גמו ברבעון הקודם. פלאפון בחרה כאסטרטגיה להתמקד בשימ1ר
לקוחות לצד מהלכי גיוס לקוחות חדשים. אנו החברה שהכי פחות נגטשה מבין החברות הוותיקות רבעון

שלישי ברציפות, כאשר מתחילת השנה איבדנו 19 אלף מנויים נ0ו בלבד מול ג- 91 אלף מנויים נטו שלילי
בםלקום. וכ- 76 אלף מנויים נטו שלילי בפרטנר. ברבעון השלישי הגענו למאזן ניודים חיובי של 4 אלפים

, כאשר '1תר לקוחות בחרו להצטרף אלינו מאשר לעביר למתחרים. אנו ממשיכים בפרישת רשת הדור נטו
הרביעי בישראל וכבר כיום מנו"ם רבים נהנים מחווית הגלישה ברשת הד1ר הרביעי המתקדמת של

פלאפון".

סך ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 824 מיליון שקל, לעומת כ- 843 מיליון שקל
ברבעון הקודם וכ- 947 מילי1ן שקל ברבע1ן המקביל אשתקד, קיטון כ-0/"2.3 וכ- 0/ם13, בהתאמה.

ההכלסות משירותים ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 610 מילין; שקל, לעומת כ- 622 מיליון שקל ברבע1ן
, בהתאמה. המשך כ-1.90/0 וכ-14.10/0 הקודם 1כ-710 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של

התחרות בענף ומעבר לקוחות למסלולים מוזלים, הביאו לשחיקת תעריפים ולירידה בהכנסות משיר1תים.

ההכנסות ממכירת ציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ- 214 מילין; שקל לעומת כ- 221 מילי!ן שקל ברבעון
הקודם, קיטון של כ- 3.20/0. ולעומת כ- 237 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 9.70/0.

הקיטון מול הרבעון המקביל, נובע ממכירות ציוד קצה לעובדי המדינה ברבעו! המקביל.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 122 מיליון שקל, לעומת כ- 127 מיליון שקל ברבעון הקח�ם, קיטון של
כ-3.90/0. ולעומת כ-172 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 29.10/0. הירידה ברווח התפעול' מול

תים. הרבעון המקביל נובעת בעיקר מהירידה בהכנסות משירו

 יציבות מול הרבעון הקודם והסתכם בכ- 231 מיליון שקל (שיעור 280/0 - ^ס£817),
ה- £8170£ שמר על

לעומת כ- 232 מיליון שקל (שיעור 27.50/0 - \/ס£811> ברבע1ן הקודם וכ-283 מיליון שקל (שיעור
70̂!£0) ברבעון המקביל.  - 29.90/0

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-100 מיליון שקל, לע!מת כ- 106 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטו! של

9^ /2014_11_1653/10ק7ז6ינ1/93!.ס6260.0ג1./י'ח""//:(]11ו1
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ג-5.70/0, ולעומת כ- 140 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 28.60/0.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 266 מיליון שקל, לעומת כ- 420 מיליון שקל
1לעומת כ- 442 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיט1ן של כ-35.30/0. ברבעון הק1דם, קיטון של כ- 31.90/0,

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מ1ל הרבעון המקביל נבע בעיקר מירידה ברהח הנקי ומירידה
ביתרת הלקוחזת מול הרבעון המקביל אשתקד.

מצבת המנויים של פלאפון ירדה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2014 ב- 10 אלפים, ועמדה נכון ל- 30
בספטמבר 2014 על 2.6 מילי1ן מנויים.

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי ((1ק8\/) עמדה ברבע1ן השלישי של שנת 2014 על 78 שקל, לעומת
79 שקל ברבעון קודם ו- 88 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיםי  ̂ 032013 פלאפון - נתגק פינגס'ים 2014 03.
(מיל*1 ש�ו0

סה�כ הכנסת 824 947 13.0£-
הגנסתמשחת'ם 610 710 י*!'-*!-
-9.7 ייי?£י?.ק3?ית.^י£צי? 214 237 ,י̂.

-29.1  ̂ חוחתפ"ויי י 22? י י172 �
*ס£617 231 283 <*י$4\--

29.9  ̂ ש'עד\/סח£8 28.6%
חוח.נקי. .100 140 .28£$י;

מקמניםשנמ6מפ1י?זתשג0ת 286 442 £"35.3�*�
תשלומים ירמש קטע ונכסים בזיתי מוחשיים 84 92 4י8.7-

-42.7  ̂ תזרם חופשי י 263 354
>םשנ0ם םטע'&ת/אקקתבניס'תשיוםיםייםשקםעוגגסיםמיוינ- 1 התזי-ס החופ0י םנדר<ם1ו10

. 01ו , ם1זשי0

^0םת. . *שיני סלאפון-נת1נ'םתסע!ליס 032014 022014� 032013 54'שינףלע1מת
רבעו קודם רבעו מקבילי

מסי מנ1"ם(ב0וף התקופה. באלסם) י �2,600 2,610 2,683 0.49£- *3-1ך
-11.4% -1.3% 88 79 78 2 בעיה) ,̂ הכנסה חודשית ממהנעתלמ0(ג1קק

שיעור נסשת מנר ם3 ^7.3 6.5% £>62

̂י*1ת קלאקן גתייי0טט-0 המ\01-יס 1 0̂ אתמטי&לאס^ללאממ� נוקעייס אחרים *שרפת*רח'0 על 9100לאקן)0ונם 1 נתג'הסגו-ס 10

במעיך ששר. המשים >8 יותר אך *?0 9עי<*ם. מגייס שאינם קע1יםה?ם סני'םאשד ב0שת הו1ח1*ם האחד1'סל1(ק�ביו1י8ח111ש1וזה אחת, יא
̂ יקל להץת מ1לי1111�ס100]ר מנוי 3* ל?1 ,1"̂ ̂ה 10 לאש'לנם עבט�ש�תתיםל60<<םן.  ̂ן1 ע'גז"תגל הנראו ל15*01י*זה xחת/ם0(�^ אחי, לא ב

(�')�) אחד.

הן ממנו�גלאטן 1הן סלג^גר סוההקסותמ^רות� ̂י:ח7/1;ת הממטמגהי^דש�של  ה1ןרדמח1*1:על
 החותרת הםנ0נו11 למגו�:

1 ההננ0ה
11̂וש ברשת 0לא0ן;ש'0ת 71קג-ם ואחך?ת גתקקה בבקנבת מ00ע�1י תקשוות אחרים, סילהגנ0^ הנגתקב^ת מת9ע�1ים 0ית*רים הו9שים1

67̂ון. 0<תה תק>קר.. הםנו�ם הפעילים המנ81מגתשל0<

'>יעור ננישת מנו"םםח"וב על0' ה'ח0 של ר"םם"ט שהתנת? משחת'0ל)101](הנ1נו-םשה0ם ילא-קזוים במהלן.התקוטה לנמנגע המגויס *
- . . , . . ה0ו1*י'ם במהלך התק61ה. י י 

|_ תוצאות בזק בינלאומי ]
תוצאות מרשימות לבזק בינלאומי ברבעון השלישי לשנת 2014:

י שיא הכנסות רבעוני מאז הקמת החברה - הכנסזת החברה לרבעון השלישי ה0תכמ1 בג- 385 מיליון
¤- גידול של כ- 70/0 לעומת הרבעון המקביל

• זינוק של כ- 320/0 בהכנסות החברה מפעיל1ת פתרוטת תקשורת לעסקים (101) לעוגות הרבעון
המקביל

̂ם) לעומת הרבעון • זינוק של כ- 160/0 בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת נתונים (\7ה
המקביל

• בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי ומציגה גידול של כ- 30/0 בהכנסות משירותי
האינטרנט של החברה וגידול של כ- 80/0 במצבת הלקוח1ת, לעומת הרבעון המקביל

• גידול מרשים בכל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון המקביל- כ- 80/0 ברווח התפעולי, כ- 80/0 ברווח הנקי
\/ס£617 ב- 40/0 וכ-

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי "בזק בינלאומי מוכיחה כי למצוינות אין גבול על*1) 1היא מצליחה ברבעון
השלישי לשנת 2014 לשבור שיאי הכנסות ולהציג גידול בכל מרכיבי הרווח של החברה. העמקת פעילותה

של החברה בעולם פתרונות המחשוב והתקשורת לעסקים ומ1מתי1תה בתחום, מאפשרים לה להוביל
עסקאות רבות ומשמעות'!ת במשק הישראלי. אין לי ספק כי המשך תנופת פעילות מרשימה זו של החברה

במנזר העסקי לצד העמקת פעילותה בתחום השירותים 1המוצרים מבוססי האינטרנט, ימשיכו ל"צר ערך
לחברה וללקוחותיה גם בהמשך".

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2014 טיפסו לשיא מאז הקמתה של החברה וה0תכמ1 בכ- 385 מילי1ן
שקל לעומת כ- 360 מיליון שקל ברבע!) השלישי אשתקד, גידול מרשים של כ- 70/0 וזאת חרף השחיקה

הנמשכת בשוק השיחות היוצאות.
גידול זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (101}

̂ו"י/7>נ]טו1 5/8 /2014_11_1653/10נ)7ו00.11/93116.נ>626(1./
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ומגידול במכירת שירותי תקשורת נתונים (�]16ח06 0313} ושירותי ענן מטהלים, וכן מן המשך מעוף הכבל
התת ימי של החברה וגידול במכירת שירות' האינטרנט על גבי תשתית זו.

הרווח התפע1לי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 59 מיליון שקל לעומת כ- 55 מיליון שקל
ברבע1ן השלישי אשתקד, ג'דול של כ- 0יל7.9.

̂ס£611), ה- £8110£ ברבע!) השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 92 מיליון שקל (שיעור 23.80/0 - 
ס£611), גידול של כ- 4.40/0.  ̂ לע1מת כ- 88 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד (שיעור 24.40/0 -

הרווח הנקי ברבעו; השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 42 מיליו; שקל לעומת כ- 39 מיל1!) שקל ברבעון
השלישי אשתקד. גידול של כ- 7.70/0.

הגידול בכל מדדי הרווחיות נבע בעיקר מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים ופתרונות שיחתי
נתונים וכן מן הצמיחה העקבית בכמזת לקוח1ת האינטרנט המצטרפים לחברה לצד הגידול במכירת שירותי

האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 71 מיליון שקל בדומה לזה
שהיה ברבעון השלישי אשתקד. תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ-

44 מיליון שקל לעומת כ- 50 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של גי 11.20/0, הנובע מגידול
בהשקעות החברה לעומת הרבעון המקביל.

--032013 70שינד� גזק בינלאומי 032014
(נדל�ונ/שיח)

7.0̂ הכנ10ת 385 360 <
חוח תפעולי .59. י55 7:90/0
*ס�ת£6 92 88 0^4:4

2*40/ שיעור 4ס£0/7 <4ל23.8 *
ח1ח.נ7),; 42 39.. .7.7$

מזומנים שנבע1 מפעילות שו0פת י 71 71,
תשל1מים לרכוש קב1ע ונכסים בלתי מ1תשילם 27 25 .1)9.29

ו 44 50 <11:2$- תזרם ח1פשי

1 הוחרים החופש� מנגדר במזומנים טנמט מפעילות שוטטת בנינו?.תשל!ם'ם לרנ1ש קםע 1נכ0ים בלתי

מוחש��ם. נטו.

1 תוצאות 65ץ ו

• הכנסות 63ץ ברבעון השליש� של שנת 2014 הסתכמו בכ- 432 מיליון שקל לעומת כ- 410 מיליון שקל
ברבע1ן השלישי אשתקד, גידול של כ- 5.40/0

151 מיליון שקל לעומת כ- 138 מיליון שקל • ה- \/ם£611 ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ-
ברבעון השליש' אשתקד, על'ה של כ- 8.80/0

• בסיס המנויים של 65ץ ברבעון השלישי של שנת 2014 נדל בכ-11 אלף והגיע למספר שיא של כ-
623 אלף מנויים נכון ל- 30 בספטמבר 2014

רון אילון, מנכ"ל 65ץ: "זה הרבע1ן השישי ברציפות שהחברה ממשיכה את מגמת העלייה במספר בתי האב
11 מנויים חדשים וצמיחה בכל המדדים הפיננסיים. אבו שמחים כי המנויים ומציגה ג'01 מרשים של כ- 000,
הקפדה על מת) שירות איכותי. הבאת התכנים הטלוויזיוניים המובילים בעולם ומתן ערכים מוספים ללקוחות

כגון השקת ספריית הסרטים החינמית הגדולה ביותר בטלוויזיה הרב ערוצית באים לידי ביטוי ברמת
שביעית הרצו) של הלקוחות1*.

432 מיליון שקל לעומת כ-410 מיליון שקל ברבעון ההכנסות ברבעון השלישי שלשנת 2014 הסתכמו בכ-
השלישי אשתקד, עליה של כ 5.40/0, העלייה נובעת בעיקר מגידול במצבת המנויים.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 76 מיליון שקל לעומת כ- 72 מיליון שקל
ברבעו) השלישי אשתקד. עליה של כ <4.50/4,

£6110 ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ-151 מיליון שקל (שיעור 34.80/0 - \<ס£817) ה-̂ 
לעומת כ- 138 מיליון שקל (שיעור 33.76/0 - £8170£) ברבעון השלישי אשתקד, עליה של כ- 8.80/0.

העלייה ברווח התפעולי וב- £8170£ נובעת בעיקר בשל הגידול בהכנסות שקוזזו בעלייה בעל1ת המכר
בעיקר בהוצאות תוכן.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2014 הסתגם בכ- 86 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 136 מיליון שקל
ברבעון השלישי אשתקד. ירידה בהפסד של כ- 0/ם37.0, הירידה בהפםד נובעת מקיטון בהוצאות מימון

ומש'קור ברווח התפעולי.

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומ'סים ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 50 מיליון שקל
לעומת רווח של כ- 16 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, גידול של כ- 0/"207.8 הנובע מקיטון בהוצאות

מימון ומשיפור ברווח התפעול'.

101 תזרים המזןמנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2014 קטן בכ- 19.50/0 והסתכם בכ-
מיליון שקל בהשוואה לכ- 126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי ירד בכ-

36.20/0 והסתכם בכ- 38 מיליון שקל. הירידה נובעת בעיקר עקב שינויים בהון חוזר.

:̂//̂ 6/8 /2014_11_685/10זנ]7י1/93116ו.6290.00(1./ו^
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ה- 0ק^ ברבעון השלישי של שנת 2014 ה0תכם בכ- 233 שקל ללא שיטי מול הרבעון המקביל אשתקד.

63/-מזוג ים פיננסיים 2014 03 032013 שינוי %
(ם'ןאי ש"ח)

הגנםת 432 410 5.4%
חזח תפעמי 76 72 4.5%
*כדח£6 161 138 6ל8:8

שיער 4סזו£8 *8!34 6*י33.7
37.0  ̂ הפסד נקי (86) (136)
מחמג'םשנבעזםפו^תשוספת 101 125 *19-5�
ת'1י'מ 64 67 *4.7- תשל1מיםלרכושקב1עתכ0יםבלת'ם]

תזרים חופש י 38 .59 2%?36-

ז הוחרם התפטי מוגדר טח1םלם0נ10 מפעילות 0וססתבב0יתט<ו1ים ליסשקםעונכםיסביוז
1ז1חש�ם, 101

65ץ-טנו1י0תפשי"ם 032014 022014 032013 ^שיטילעמת^-שמילעמת
� רבעו שדם • רמ1קי מקביל

באלסנ)1 623 613 593 *1:6 £י(:5 מסי םניים(ב0ף התץסה"
הננ0ה ווזשיתנזנמצעתלמם^ג^^בש"ח)^ 233 �234 233 -6י0.4- 6(י0.0

נ0ישת ממים3 3.2% 3.136 3.4% שי<1ר

רב(ס1ןב'תםין. ק םץ א י תדר ק0ן. במקרה טי ל/?ח ע0ק בעי נקחת קליטה רםתא מספר מסענחיס םנו-ב�תאבאחדאו לקת ונ0קי י
סטר), מחושב מספר הםמ�םכחחיזזהתמויומ הסיי המתקבל מהלקח העסקי בהםסה הממזצעתמלקח ע0לזקס1

נ ט?8* - סלי >79 גיל ריכנמת 83? (הנמות םוקגן היוד, ערוצ פר�נלום, םוצר-ם םתקרס�ם נאח ר) מחולק ב0ם1ט1 הלקוחות

טיעורנ0�שתמםי�ם-טקתמ0"63/טנ0קו את 63ץ במהלך הת^פהחלקי המ&ת המשגעת טל סם" 83ץ הושונדם בתיזפה. ג

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט

בזק תערוך שיחת ועידה, שאזתה יארח! מר שא1ל אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל
, 10 בנובמבר 2014, בשעת 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים וסמנכ"ל כ0פע], ביום שני

להשתתף בשיחת הוועידה באמצע1ת חיוג למספרים הבאים:

ב?0' מקומי: 03-918-0509
מסי בינלאומי: 972-3-918-0609

שידור ישיר של שיחת הוועידה 'היה זמין באתר קשר� המשקיעים של בזק בכתובת
̂. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן. כדי להירשם לשידור ולהוריד את ̂\//:ק 1ן.0ם.ן>626ג1.*/*
תוגנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיח זמ'1 באתר בזק. מענה טלקוני אוטומטי יהיה
זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר 0יום ש'חת הוועידה, ועד ה- 14 בנובמבר 2014. המשתתפים מוזמנים

לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מסי מקומי: 03-925-5900
מס� בינלאומי: 972-3-925-5900

אודות גזק חברת התקשורת הישראלית

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה. שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל
לעידן חדש של תקשורת. המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות

שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקש1רת. הכוללים שירותי טלפוניה מק01ית, שיחות בינלאומיות
ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט ק0 רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקש1רת

ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גש1 לאתר התאגיד בכתובת 1ו.0ס.{)626<±#ו/¥1/*ו//:נ]11ו1.

הורעה לעיתונות ז1 מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות א1ד1ת קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות
ביטויים בנוגע לתכני1ת קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזי1ת

שלה מבוססות על הערכות הגץניות, א1לם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. א'ן
להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקר1 או כי המטרות הצפ1י1ת אכן יושגו.

התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, 1בזק אינה מתחייבת לעדכן את
התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיז1י מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה,

כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים 1הרגולציה
שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי ח1ק ניירות
ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך:

1!./\3.159.90ח39ח1.*\י\ו\/י/ו קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק
המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה

לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה
מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונזת זו אינה מהווה הצעה או

הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחיד1ת השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או

̂ו1 ̂ו"ו//:כ 7/8 /2014_11_655/10זכן7ז00.11/93116.[)626נ1.'



פרםום דוחות נ0ק"ם לרבעון השלישי לשנת2014-בזק 18.1.2015

להסתמך עליהם בקשר לגל חתה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים: 0מנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט מר גיא הד�ס

טלפון: 02-539-5441 טלפון: 03-626-2600
826̂כ1@1ק דוא"ל: 00.11.ן)626נ1@11 דוא"ל: 00.11.

הדפס הקודם הבא

אינטרנט וטלפ1ן שירותים ואפליקציות שיחת ותמיכה בזק ע0קים מבצעים 1הטבות
חבילת תקשורת 1>ט010 166? 1)6626 מעבר דירה 6חו1ח0 חביל1ת תקש1רת אנטי ויר01 בהנובה

 חדש אנטי 1ירו0 פתרון תקלות 6xז^ח6^ 9\ גלישה בטוחה
הזמנת אינטרנט

שדתג מהירות גלישה \ץ\א\ 186? [86260 בדיקת תקינות קו גיבוי מרוחק לעסקים מבצעי בזקסטור

83̂ רישום להטבות הזמנת קו טלפון 6ח0ו]ק6 חשבוניות אחרונות הפצת ה!דעות 13

1800, גוכביות מבצע שדרוגים מסלולי שיחות 3x2^311? מספרי מידע וחירום 1700,

בדיקת מהירות גלישה מנגינה בהמתגה יתרת דקות במ0ל1ל נתב שיחות הסדר ת1בענה ייצוגית
דוח האינטרנט של בזק איתור מ0סרי מנוי בזק פירוט שיחות

144ג1 תנאים גללים

אה�ות דחש�ם טר קשר 3ח6̂13110 95101י\ח1 נדל�ן 144 בזק בינלאומי קלאפון 05\ וואלה! מקות תחמו! לקהילה אתר הרכש גמלאים

8/8 /2014_11_1655/10ק7<1/93116|.1.00)626(7.1)י"ו*//:ק̂)




