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מבוא

1. הגופים המסחריים הגדולים מנצלים היטב את הידיעה כי אפסי הוא הסיכוי כי מאן

דהוא יעטה על עצמו שריון, וכמו גיבורו המיתולוגי של סרוואנטס, יצא להלחם כדי

להשיב את הצדק על כנו, כאשר הללו, תוך ביצוע שלל עוולות, גורפים מתוך כיסיהם של

הצרכנים הקטנים, סכומים פעוטים, אשר בקופתם שלהם, של הגופים המסחריים
הדורסניס, מצטברים לסכומי עתק.

2. והנה, בא חוק התובענות הייצוגיות לעולם, ואין אנו זקוקים יותר לדון קיחוטה כדי למגר

את הרעה החולה של פגיעתם של הגופים המסחריים הגדולים באזרח הקטן ובזכויותיו

תוך כדי התעשרות שלא כדין על חשבונו- בדיוק כפי שארע במקרה נשוא ענייננו, כפי
שיסופר להלן.



הצדדים

3. התובע הינו אדם פרטי המהווה צרכן לפי הגדרת חרק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן:
"וזיק הגנת הצרכן").

4. הנתבעת חינה חברה פרטית מוגבלות בערבות, אשר הואגדה בישראל ובין היתר מהווה
עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

5. הנתבעת היכה הבעלים והמפעילה של אחד מאתרי לוחות המודעות הגדולים והמוכרים 1

אתר "יד 2". 1 בישראל-

6. הגלישה באתר וקריאת המודעות חינה חינם אין כסף למעט שירותים ספציפיים אשר 1

הנתבעת גובה עבורם כסף1, והדבר מצויץ מפורשות בתקנון האתר. 1

סיפור המעשה- מעללי הנתבעת

7. בטרם נביא את סיפורינו, נקדים ונפנה לסעיף 11(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים),

־ "חוק הבזק") הקובע כי: תשמ"ב-19$2 (להלן

"בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי
הרשיון שהוענק לו ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זהי1

8. סעיף 74.1 לרשיון הכללי שניתן לסלקוס ישראל בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד

בשיטה התאית (רט"ן)2 (להלן = "רשיון סלקום") קובע כי:

"בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט"ן כלהלן ?. (ג)

תשלום עבור זמן אויר כמפורט בסעיף 75.10 ;"

9. סעיף 74.2(א) לרשיון סלקום קובע כי:

"בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי תשלום עבור הקמת השיחה" ו

10. סעיף 75.10(ג) לרשיון סלקום קובע כי:

"משד זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתבשרות ביו :

המנוי שיזם את ההתקשרות (להלן- המנוי הקורא) לבין המנוי מקבל

השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת

רא או המנוי מקבל שיחה •, משד הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקו

תוק, זמו הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש ההתקשרות. ומשר זמן הני

מרגע קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל איגו כלול
במגייו משד זמו השיחה".

1 שירותי "סוכן חכם", "התראות "יד 2" ו-"שלח לנייד"

2 נוסח משולב נכון ליום 24.5.2011



11. העתק העמודים הרלוונטיים מתוך רשיון סלקום מצורף כנספח בי. 1

12. הוראות כמעט זהות קיימות ברשיונות שניתנו לחברות בזק החברה הישראלית 1

לתקשורת בע"מ, פלא-פון תקשורת בע"מ ופרטנר תקשורת בע"מ. העמודים הרלוונטיים 1

מתוך תנאי הרשיון שלהם מצורפים כנספחים ג/ רי ו-הי. 1

13. עד כמה רבה החשיבות בכך כי הצרכן לא יחוייב בגין פרקי ומן או מקרים בהם לא היה 1

מענה בפועל לשיחה אותה התכוון לערוך, ניתן ללמוד בין השאר מהעדכון ברשיונות 1

שניתנו למפעילות בעניין ההעברה לתא הקולי. כך למשל נקבע בסעיף 75.10(ד) לרשיון 1

סלקום כי לפני ההעברה לתא הקולי: 1

ישמיע בעל הרישיון למנוי הקורא הודעה קולית מקדימה, שמשכה 2 1 "

יאפשר למנוי הקורא, לפי בחירתו, לנתק ק זה -יחודעהי) ו שניות לפחות (בס"

וב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת 1 את השיחה ללא חי

משנייה אחת לאחר סיומה (יהזמן הסבירי). במקרה זה יראו את עיתוי

ק (ג) לעיל, מימוש הקמת הקשר עם המנוי מקבל השיחה, כמשמעותו בס"

כחל עם תום הזמן הסביר "

14. ועתה נחזור לסיפורינו.

15. ומעשה שכך היה- יום בהיר אחד, ביקש התובע לרכוש רכב. כמו 400,000 מבקרים

אחרים ביום3 הוא הגיע אל אחד מאתרי לוחות המוצרים המשומשים הגדולים והמוכרים
בישראל- לוח "יד 2".

16. מדובר באתר ידידותי המציע חתכי חיפוש שונים ומגוונים, כך שבכמה הקלדות ולחיצות

כפתור, מקבל המבקר רשימה של מוצרים או שירותים העומדים בחתכי החיפוש שהוא

הגדיר (מחיר, גודל, מיקום, יצרן וכר).

17. בדומה ללוחות מודעות פופולאריים אחרים, מדובר בלוח אשר הפופולאריות שלו נובעת

בעיקרה מהעובדה כי הגלישה בין המודעות המפורסמות בו הינה חינם אין כסף.

18. כמובן אין צורך לדאוג לבעלי האתר או לחשוד בהם באלטרואיזם, שכן אילו בהחלט ו

מרוויחים את לחמס, בין היתר משלל הפרסומות והמודעות המופיעות כמעט בכל דף

באתר, צצות מול עיניהם של מאות אלפי המבקרים באתר החינמי.

19. בנסיבות אילו, כאשר הדרך בה מרוויחים בעלי האתר את כספם, ברורה על פניה, במיוחד

כאשר המבקר באתר אינו נדרש ליתן פרטים כלשהם בכלל ופרטי כרטיס אשראי בפרט-

לכאורה הוא יכול להיות סמוך ובטוח כי לא מסתתר כל תכסוס ("קומבינה" בשפת העם)

בין דפי האתר, הגורס לו לשלם סכומי כסף שלא היה אמור לשלם, ללא ידיעתו.

3 כעולה מנספח ר, על פי פרסומי הנתבעת עצמה, מספר המבקרים היומי באתר שלה הינו 400,000.



20. כך סבר גם התובע, גיבור סיפורנו, עד אשר גילה על דרך המקרה, לתדהמתו, כי האתר

החינמי, התמים והחביב לכאורה, גרם לו ולמאות אלפי גולשים אחרים להוצאה עודפת
שצטברה למיליוני שקלים, וזאת באמצעות מצגי שווא, הטעייה ותרמית, תוך שהנתבעת,
בעלי האתר, או מי מטעמה, מתעשר שלא כדין, אס באופן ישיר ואס באופן עקיף על

חשבון התובע ומאות אלפי הגולשים האחרים המהווים את חברי הקבוצה המיוצגת
כהגדרתה להלן.

21. וכך התגלו הדברים לתובע- התובע התקשר למספר שהופיע באחת מהמודעות שענייננו

אותו. מדובר היה במספר שנחזה כמספר רגיל לחלוטין של טלפון נייד.

22. ברם מיד לאחר שלחץ על כפתור ה-1)5611 בטלפון הנייד, נשמעה הודעה בזו הלשון: "לקוח

'יד 2' שלום, אנא המתינו מיד תועברו למפרסם המודעה'/ לאחר מכן נשמע צליל חיוג.

23. משלא נשמע מענה, ביקש התובע לנתק את השיחה, אבל אז הבחין להפתעתו בכך כי

למרות שלא שמע מענה לשיחה, מונה זמן האוויר בטלפון הנייד הראה על קיומה של

שיחה במשך למעלה מ-30 שניות- דהיינו מהרגע שלחץ על כפתור ה-1>11©3, ועד לרגע
הניתוק!!!

?24. בדרך הרגיל, כאשר מתקשרים למספר טלפון נייד או קווי של אדם פרטי, זמן הקמת

הקשר מרגע לחיצת ה-1>3611 ועד למענה (אס אנושי ואס תא קולי), לשיחה או לניתוק אס

אין מענה (להלן ־ "זמן הקמת הקשר"), אינו מחוייב ואין כל תשלום בגינו4.

25. התובע המשיך והתקשר למספרים שהופיעו במודעות אחרות. בחלק מהמספרים שחייג

שוב נשמעו דברי הפרסומת הסמוייה לאתר "יד 2" ("לקוח "יד 2" שלום, אנא המתינו

מיד תועברו למפרסם המודעה"). במקרים אילו שוב נמנה זמן השימוש מרגע הלחיצה על

כפתור ה-ג>5611, עוד בטרם נענתה השיחה, וגס כאשר לא נענתה כלל, נמנה זמן השימוש
עד לרגע הניתוק.

26. לעומת זאת במספרים בהם לא נשמעה הפרסומת הסמוייה כאמור ונשמע רק צליל חיוג

רגיל (לרבות מוסיקת המתנה), נמנה זמן השימוש רק מרגע מימוש ההתקשרות- דהיינו

המענה לשיחה (אם מענה קולי ואם תא קולי). זמן הקמת הקשר במקרים אילו, לא חוייב
כלל.

17. ויודגש, מספרי הטלפון בהם חוייב זמן הקמת הקשר נחזו כמספרי טלפון נייד רגילים

לחלוטין5- לא היה כל הבדל גלוי לעין בינם לבין המספרים אשר בהם לא נשמעה

הפרסומת הסמוייה ולא היה חיוב בגין זמן הקמת הקשר, והתובע כמתקשר סביר לא

יכול היה לדעת מראש באיזה מספר טלפון מחוייב זמן הקמת הקשר ובאיזה לא.

4 כפי שמתחייב כאן מהוראות חוק הבזק ומתנאי רשיון חברות התקשורת האוסרים על חיוב בגיו זמן הקמת הקשר.

0529755351 5 למשל המספרים שחוייגו על ידי התובע- 0529193240,



28. התובע ביקש לרדת לשורש העניין ולבדוק מדוע באותן שיחות אשר בזמן הקמת הקשר

מושמעת הפרסומת הסמוייה לאתר הנתבעת, להבדיל מהשיחות למספרים אשר לאחר

החיוג אליהם לא מושמעת הפרסומת הסמוייה, ישנו חיוב גם עבור זמן הקמת הקשר.

29. או אז גילה התובע כי הנתבעת השיקה בחודש פברואר 2010 או בסמוך לכך, שירות

הנקרא "מספר 2", ואשר יש בו יתרונות ברורים למפרסמי המודעות.

30. בין השאר התהדרה הנתבעת בכך כי מדובר בשירות חינמי למפרסמי המודעות. העתק

הודעה מטעם הנתבעת מצורף כנספח זי.

31. השירות עובד כך- הנתבעת מקצה כברירת מחדל6 בעמוד מילוי מודעת פרסום באתר,

מספרי טלפון ווירטואליים, הנחזים כאמור למספרים ניידים רגילים לכל דבר, והמפניס

למכשיר הטלפון של מפרסם המודעה בהתאם לזמנים שזה הגדיר מראש (להלן:
"המספרים הווירטואליים").

32. היתרונות למפרסמי המודעות ברורים- המספרים הווירטואליים מאפשרים להם

להשאיר את מספר הטלפון הפרטי שלהם חסוי, ואף מאפשרים להם לקבוע הגבלות בנוגע

לזמנים בהם יתקבלו במכשיר שלהם השיחות המגיעות בעקבות המודעה שפרסמו.

33. האינטרס שיש לנתבעת בהעמדת השירות האמור לטובת מפרסמי המודעות באתר שלה

ברור גם הוא. מדובר בשירות נוח ורצוי למפרסמי המודעות, המושך מפרסמי מודעות

נוספים לאתר. אם יגדל מספר מפרסמי המודעות באתר, יגדל מטבע הדברים גס מספר

המבקרים, שיודעים כי הסיכוי למצוא את מבוקשם באותו אתר גדול יותר. ככל שתגדל

החשיפה לאתר (עם הגדלת מספר המבקרים), כך גם יגדל מספר הפרסומות באתר וכן

תעריפיהן, מה שיגדיל כמובן את הכנסות בעל האתר.

34. לכאורה מדובר ביוזמה ברוכה, אשר לא רק מיטיבה עם בעלי האתר אלא גס עם מפרסמי

המודעות, הנהנים כאמור מחסיון של המספר האישי שלהם, ונמנעים מהטרדות בשעות

לא נוחות להם- זה נהנה וזה נהנה ולכאורה איש לא חסר.

35. ברם, בדיקה של הדברים לעומקם מגלה כי מדובר בהטעייה חמורה של המבקר באתר

הנתבעת, וכי בהחלט יש מי שחסר ואף משלם את מחיר שירות "החינם" שמעמידה

הנתבעת לטובת מפרסמי המודעות באתר שלה, כדי למשוך יותר מהם- זהו המבקר

התמים המשלם עבור ההתקשרות למספר 2 ללא ידיעתו, סכומים עודפים שאינו אמור

לשלמם על פי דין, מעבר לעלות שיש בהתקשרות למספר רגיל וזאת תוך הטעייתו
והסתרת מידע ממנו.

6 כך שמי שאינו מעוניין בשירות צריך לציין זאת במפורש ולמלא נתונים אחרים



36. כך למשל נטען בתקנון אתר הנתבעת כי עלות שיחה למספר ווירטואלי הינה בעלות שיחה 1

סלולארית רגילה בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולר 1

שלו!!! תקנון האתר מצורף כנספח ח'). 1

37. כפי שנראה להלן- האמור מהווה הטעייה חמורה, שגן בניגוד למוצהר בתקנון הנתבעת, 1

אין מדובר בשיחה סלולארית רגילה אלא בעקיפה ערמומית שלא כדין של האיסורים 1

הקבועים ברשיונות חברות התקשורת האוסרים על חיוב המשתמש בגין זמן הקמת 1

הקשר, והפיכת זמן זה, ללא כל מטרה ותכלית, לשיחה בתשלום. ו

38. בגין ההטעייה כאמור נגבו ממאות אלפי מתקשרים תמימים סכומים עודפים המצטברים

למיליוני שקלים מעבר לעלות שיחה סלולארית רגילה, וזאת בניגוד לחוק הבזק ותנאי

הרשיונות שניתנו על פיו לספקיות התקשורת השונות כמפורט לעיל.

39. מי שמתקשר למספר של אדם פרטי/ יודע כי לא ישלם עבור השיחה במקרה בו אין

מענה, וגם במקרה של מענה של תא קולי, יש למתקשר אפשרות לסיים את השיחה בטרם

יחוייב בתשלום עבור השיחה8.

40. והנה, בהתקשרות אל המספרים הווירטואליים מיד עם הלחיצה על כפתור ה-1>5611 ן

נשמעת הודעה חסרת כל משמעות מעשית עבור המתקשר- תקליט המודיע לו כי הוא

מועבר אל מפרסם המודעה, דבר ברור מאליו שהרי זו מטרת ההתקשרות, ולאחר מכן

נשמע צליל חיוג. עבור פרק זמן זה, שהינו זמן הקמת הקשר ואשר בדרך הרגיל, אין

המתקשר מחוייב בתשלום בגינו, נאלץ המתקשר לשלם מכיסו, וזאת גם אם בסופו של

דבר מפרסם המודעה אינו עונה לשיחה.

41. הנה כי כן, שירות "מספר 2", "התלבש" על זמן הקמת הקשר, והפך אותו למכרה זהב.

במקום שהטלפון יצלצל עד שהיעד אליו מתקשר יוזם השיחה ישיב לטלפון או שיוזם

השיחה יחליט לנתקה, וזאת ללא כל חיוב, מיד עם הלחיצה על כפתור ה~5€1101 ישנו מעכה

אוטומטי של הפניית שיחה, המשמיע פרסומת סמוייה של הנתבעת, וזאת ללא כל טעם

או מטרה לטובת המתקשר. במילים אחרות, מיד לאחר הלחיצה על כפתור ה-1>5611,

השיחה נענית ומחוייבת בכל פעם ובכל מקרה, גם כאשר היעד לשיחה אינו משיב לשיחה,

וכך המתקשר מחוייב ללא ידיעתו גם עבור מה שאמור היה להיות זמן הקמת הקשר-

שהינו על פי דין, זמן שלא ניתן לחייב בגינו.

42. עד כמה ההתנהלות האמורה נעשית בחוסר תום לב, ניתן ללמוד מהעובדה כי גס בעת

התקשרות למספר ווירטואלי בזמן שמפרסם המודעה הגדיר כזמן שאינו מעוניין לענות בו

לשיחות, ה"קומבינה" על חשבון הגולש התמים נמשכת.

7 כעולה מתצלום המסך של אתר הנתבעת, המצורף כנספח ט', באתר ישנה הבחנה בתרה בין אדם פרטי לעסקים.

8 ר' בסעיף 75.10(ד) לרשיון סלקום



43. וכך גם במקרה זה, בו ברור כי מדובר בשיחה שאיש לא ישיב לה, מיד לאחר לחיצה על 1

כפתור ה~4ס$6, "זוכה" המתקשר לשמוע פרסומת סמוייה נוספת לאתר "יד 2". במשך 1

למעלה מ-20 שניות מושמע תקליט המספר כי מפרסם המודעה בחר להשתמש ב"מספר 1

2", כי השיחה נערכה במועדים שהמפרסם הגדיר שאינו מעוניין לקבל שיחות וכי הוא 1

מוזמן להשאיר הודעה למפרסם המודעה- שוב מידע מיותר, חסר כל משמעות מעשית 1

למתקשר, המהווה פרסומת סמוייה לנתבעת, הא ותו לא. 1

44. לשם ההשוואה, ועל מנת להבהיר את גודל חוסר תום ליבה של הנתבעת, נעבור לרגע
לאתר של דפי זהב.

45. שם, בחלק מהעסקים המופיעים באתר, מפורסם בגדול מספר טלפון ווירטואלי המפנה

לבית העסק, ובקטן מפורסם הטלפון הישיר של העסק (העתק צילום המסך הרלוונטי

מאתר דפי זהב מצורף כנספח יי).

46. זו דוגמה למקרה בו בגין החיוג למספר הווירטואלי, עלות השיחה אינה כרוכה בתוספת

כלשהי, והיא שווה באמת לעלות שיחה רגילה הנערכת למספר הישיר ולא למספר

הווירטואלי המפנה. במילים אחרות, אין כל תשלום עודף ואין כל חיוב עבור זמן הקמת
הקשר.

47. לא זו אף זו, מתחת למספר הווירטואלי מופיעה הבהרה ברורה: "מספר הטלפון המופיע

למעלה (היינו המספר הווירטואלי) הינו חלק משירות תוכן המופעל על ידי דפי זהב

בהתאם לתנאי השימוש באתר ומפנה למספר/ים הבא/ים..."

48. גס כאן, בניגוד גמור לאתר הנתבעת, באתר של דפי זהב מובהר בצורה ברורה וגלויה

למדי כי מדובר במספר שונה, המפנה למספר של בית העסק, וכי יש "מחיר" לשימוש

במספר זה (מספר הטלפון של המתקשר יכלל במאגר מידע).

49. העובדה כי מדובר למעשה ב"חגיגה" הנערכת על גבו ועל חשבון כיסו של המתקשר

התמים למספר הווירטואלי אשר פורסם באתר הנתבעת, נלמדת גם מהעובדה כי

במספרים הווירטואליים שמעמידה הנתבעת לרשות מפרסמי המודעות, אין כל ייחוד גלוי

לעין ואין כל הבדל גלוי לעינו של משתמש סביר, בינם לבין המספרים הרגילים, העשוי

לרמוז כי מדובר במספרים יוצאי דופן, אשר החיוב בגין ההתקשרות אליהם שונה

מהרגיל. בדרך זו נמנעת כמובן מהמתקשרים האפשרות לשקול האס ברצונם לשלם את
התשלום העודף, עבור השיחה למספר הווירטואלי.

50. לא זו אף זו המספרים הווירטואליים מוגדרים ברובריקת מספר הטלפון של מפרסם

המודעה כברירת המחדל, אם מפרסם המודעה תובע לפרסם באמצעות מספר טלפון אחד

ואם באמצעות שניים (צילום המסך של עמוד מילוי המודעה מצורף כנספח י"א),



מה שמצביע על עידוד מכוון מצד הנתבעת של מפרסמי המודעות להשתמש דווקא 1

1 
במספרים אילו.

51. כאילו לא די באמור, בדיקת התובע וב"כ חשפה ממצאים מקוממים נוספים, המלמדים 1

על גודל התכסוס, וחוסר תום ליבה של הנתבעת, והגופים אליהם חברה בהפעלת שירות 1

"מספר 2''. 1

52. כך למשל בתקנון האתר אשר צורף כנספח ח', מצויין אומנם כי לא ניתן לשלוח מסרון 1

למספר ווירטואלי, אולם כמפורט לעיל המספרים הווירטואליים נחזים למספרים רגילים 1

לכל דבר, כך שללא ציון העובדה כי מדובר במספר ווירטואלי במודעה עצמה, מי ששולח 1

מסרון למספר ווירטואלי אינו יכול לדעת כי שלח מסרון למספר כזה או כי המסרון לא 1

יגיע ליעדו, וכך המסרון ששלח יאבד לעד במרחב הקיברנטי. 1

53. לא זו אף זו, הגולש אינו מוזהר כי יחוייב בגין משלוח המסרון למספר ווירטואלי על אף

שלא ניתן לשלוח מסרון למספר ווירטואלי. כעולה ממידע שנמסר לתובע על ידי חברת

פרטנר תקשורת בע"מ (על לקוחותיה הוא נמנה), הגולש מחוייב בגין משלוח מסרון

למספר טלפון מפנה כדוגמת המספר ווירטואלי.

54. מעבר לעובדה המקוממת כי הגולש מחוייב עבור משלוח מסרון שלא הגיע ליעדו ואינו

יכול להגיע ליעדו, הדבר עלול לגרוס לכך כי הגולש יפסיד עסקאות (למשל כאשר שלח

מסררן כי הוא מוכן להתחייב בעסקה במחיר כזה או אחר) או יבזבז זמן רב (כאשר הוא |

שולח מסרון למשל למפרסם המודעה כי הוא מחכה לו ליד הרכב שפורסם או במקום |
המפגש שקבעו).

55. בנסיבות אילו בהן כפי שראינו לעיל, הנתבעת מנסה לעודד את השימוש במספרים

הווירטואליים מחד גיסא, ומאידך גיסא מסתירה מהמבקרים את העובדה כי מספר

כלשהו הינו מספר ווירטואלי, אשר ההתקשרות אליו מחוייבת תמיד, מהשנייה הראשונה

של לחיצה על ה-1>3611, ואף מציגה באתר שלה באופן מטעה בעליל כי התקשרות למספר

כאמור הינה בעלות של שיחה רגילה, מתעורר חשד כבד כי מעבר לרווח הברור שיש

לנתבעת בשימוש בשירות האמור לעניין הגדלת הכנסותיה9, ה או מי מטעמה מקבלים

נתח מההכנסות השימוש במספרים הווירטואליים.

56. ברם מידע זה מצוי בידי הנתבעת ושותפיה בלבד, ובית המשפט יתבקש להורות לנתבעת

לגלותו ובין השאר ליתן צו המורה לה לחשוף הסכמים שיש לה עם חברות הסלולאר ו/או

החברה המפעילה את שירות "מספר 2" ו/או כל גורס רלוונטי אחר.

9 כמפורט לעיל השירות אמור להביא לגידול במספר המפרסמים, שמגדיל את מספר המודעות שמגדיל את מספר

המבקרים, ועס הגדלת שיעור החשיפה גדל כמובן מספר הפרסומות והמודעות, מה שמגדיל את הכנסות הנתבעת.

^-



57. בחישוב שערכו התובע וב"כ, כפי שיפורט להלן, היקף החיובים העודפים בהם מחוייבים
מבקרי האתר שהתקשרו למספרים הווירטואליים ו/או שלחו אליהם משרון, מצטבר

ומסתכם במיליוני שקלים!!!

58. בנוסף, ייתכן והנתבעת נהנית מהמידע הנצבר בשל ההתקשרות למספרים הווירטואליים,
למשל באמצעות יצירת מאגר מידע של המספרים מהם נערכו השיחות למספרים
הווירטואלים, מפולח על פי ההתעניינות בשירותים או מוצרים ספציפיים. מאגר שכזה
כידוע שווה כסף רב10. גם מידע זה מצוי בידי הנתבעת ושותפיה בלבד, ובית המשפט

יתבקש להורות לנתבעת לגלותו.

59. הנה כי כן, מהעובדות המפורטות לעיל עולה כי סיפורינו עוסק בגוף מסחרי גדול ורב כח

אשר החליט להגדיל את הכנסותיו באמצעות העמדת שירות המפורסם כשירות "חינם",

אשר עלויותיו המצטברות למיליוני שקלים, מושתות על הגולש התמים, ללא ידיעתו, תוך
מרמה, הטעייה ופגיעה קשה באוטונומיית הרצון שלו ותוך עקיפה חמורה של הוראות

החוק לרבות תנאי הרשיון של חברות התקשורת השונות ובמילים אחרות- המקרה

שבפנינו מגלם את המקרה הקלאסי למענו חוקק חוק תובענות ייצוגיות.

היקף הנזק שנגרם לחבלי הקבוצה המיוצגת

60. לפי פרסומי "יד 2" עצמה נכנסים לאתר כ-400,000 אלף מבקרים ביום (ראה פרסום
הנתבעת עצמה בנספח ו').

61. מבדיקה מדגמית שערכו התובע וב"כ עולה כי בכל רגע נתון מתפרסמות באתר, בממוצע,
כ-550.000 מודעות.

63. כידוע לא מדובר באתר תוכן או אתר חדשות. רוב המבקרים באתר אינם נכנסים לקרוא
את שלל הפרסומות המופיעות באתר אלא כדי לחפש מוצר או שירות כלשהו.

64. נניח, בהערכה זהירה ביותר, כי רק 500/0 מהמבקרים ביום מתקשרים למספרי הטלפון
המופיעים במודעות השונות, היינו- 200,000 מבקרים.

65. כן נניח בהערכה זהירה כי 650/0 מהמתקשרים, עורכים 2 שיחות (למספרים שוני או

לאותו מספר), 0/ם45 עורכים 3 שיחות, 200/0 עורכים 4 שיחות ו-100/0 עורכים 5 שיחות-
נמצא כי ביום נערכות 480,000 שיחות למודעות שפורסמו באתר הנתבעת.

10 כך למשל יכול סוחר רכב לקבל מספר טלפון של גולש שהתקשר למודעה בדבר מכירת מכונית מרצדס יוקרתית.

זהו מידע השווה כסף



66. אס בכ-1/3 מהמודעות, מופיע מספר ווירטואלי, סביר להניח כי ביום נערכות 160,000
שיחות למספרים אילו.

67. מבדיקות שערכו התובע וב"כ עולה כי זמן הקמת הקשר הממוצע בשיחה למספר
ווירטואלי אורך כ- 30 שניות (כולל זמן־ הודעת "יד 2" "לקוח "יד 2" שלום, אנא המתינו

מיד תועברו למפרסם המודעה", והצלצול שלאחריו).

68. תעריף דקת שיחה במומצע הינו 25 אגי11 (העתקי כתבות מ"דה מרקר" בנוגע לעלות דקת
שיחה לסלולר ותצלומי מסך מאתרי הוט ובזק המפרטים עלות דקת שיחה מצורפים

כנספח י"ב).

69. הנה כי כך, התשלום העודף הממוצע אותו משלם מתקשר שהתקשר למספר ווירטואלי

באתר הנתבעת, עומד, בתחשיב זהיר על 13 אג' לכל שיחה ובסך הכל ביום 20,000 ש"ח
המסתכמים בשנה ב-9,600,000 ש"ח!!! התחשיב מצורף כנספח י"ג.

70. אם ניקח בחשבון כי 100/0 מהמתקשרים ביום למספר ווירטואלי, שולחים הודעת טקסט
למפרסם המודעה, משמעות הדבר היא כי ביום נשלחות 6,667 הודעות טקסט למספרים

ווירטואליים.

71. העלות הממוצעת של משלוח מסרון הנה 0.5 ש"ח, כעולה מנספח י"ד.

72. אם כן בתחשיב זהיר החל מהמועד בו החלה הנתבעת להפעיל את שירות "מספר 2"
באתר שלה, בפברואר 2010 או בסמוך לכך, נגבה ממבקרים באתר סכום עתק של
1,600,000 ש"ח- בגין משלוח מסרוניס שמעולם לא הגיעו ליעדם!! כמפורט בתחשיב

שמצורף כנספח י"ג.

73. הפיצוי הראוי בגין הנזק הבלתי ממוני בגין עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיית הרצון, עבור

כל חבר בקבוצה המיוצגת, עומד להערכת התובע בגובה המחיר הממוצע בגין דקת שיחה,
דהיינו 25 אגי ובסך הכל 8,000,040 ש"ח.

סיכום ביניים

74. הנה כי כן, מהמצורף עולה תמונה מקוממת לפיה במסווה של אתר תמים וידידותי,
הוצאו ממאות אלפי צרכנים תמימים מיליוני שקלים אשר העשירו ומעשירים שלא כדין
את הנתבעת או מי מטעמה, בין באופן ישיר ובין בעקיפין, והכל תוך הטעייה ופגיעה
באוטונומיה של רצון הפרט וניצול מודע לרעה של כוחה הרב של הנתבעת מחד גיסא ושל

החולשה הצרכנית של קהל המבקרים באתר מאידך גיסא,

11 התעריף של חיוג מטלפון קווי לסלולרי מה-1 בינואר ירד מ-34 אג' ל 15 אג', תעריף חריגת דקת זמן אוויר הוא 69

אג', כך שממוצע של 25 אג' לדקת זמן אוויר בהתחשב במבצעים והתוכניות שמציעות חברות הסלולר הוא סביר
בהחלט.



ותוך הפרת חובות תוס הלב וההגינות ועקיפה של איסורים שנקבעו ברשיונות שניתנו 1

למפעילות התקשורת, והפרת הוראות חוק הבזק. 1

75. כאמור לעיל, בדיוק עבור סיטואציות ממין אילו חוקק חרק התובענות הייצוגיות. 1

עילות התובענה 1

תרמית, הטעייה ואי גילוי 1

76. כמפורט בהרחבה לעיל, הנתבעת הציגה את שירות "מספר 2" כשירות חינם ואף הציגה 1

מצגים ברורים כי עלות שיחה למספר כזה חינה בעלות שיחה סלולארית רגילה בהתאם 1

לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולר שלו, במעשייה אילו עוולה 1

הנתבעת עוולות של תרמית, הטעייה ואי גילוי, שכן כפי שהובהר לעיל, אין מדובר 1

בשירות חינם אלא בשירות אשר עלותו מושתת על המתקשר, אשר מחוייב בחיובים 1

עודפים, מעבר לאילו שהיה מחוייב בהם במקרה של התקשרות למספר רגיל, שאינו חלק 1

מהשירות. 1

77. זאת ועוד, הנתבעת אף עוולה את העוולות כאמור כאשר לא הסתירה מהמבקרים באתר 1

את העובדה כי משלוח מסרון למספר ווירטואלי יחוייב בכל מקרה, למרות שאינו יכול 1

להגיע ליעדו. 1

78. לא זו אף זו, גס לו היה מי מהמבקרים עולה על ה"קומבינה", ומבין כי לא מדובר 1

בשירות חינם וכי בגין התקשרות למספר ווירטואלי הוא מחוייב בחיוב עודף, וכי משלוח 1

מסרון למספר ווירטואלי מחוייב בכל מקרה, לא הייתה לו כל דרך לדעת האם מספר 1

כלשהו המפורסם במודעה כזו או אחרת באתר הינו מספר ווירטואלי, שכן המספרים 1

הווירטואליים בהם נעשה שימוש נחזים כמספרים רגילים לחלוטין אשר הגולש הסביר ן
לא יוכל להבחין בינם לבין מספרים שאינם ווירטואליים.

79. במעשייה האמורים, אשר נעשו מתוך כוונה להטעות ולגרוס לצרכן לפעול על פי אותם

היצגים, תוך ידיעה כי אילו כוזבים, עוולה הנתבעת כלפי התובע וחברי הקבוצה המיוצגת

כהגדרתה להלן, עוולות של תרמית, הטעייה ואי גילוי.

80. בשל התרמית, ההטעיה ואי הגילוי כאמור, שהטעו את התובע ויתר חברי הקבוצה

המיוצגת, סבלו אילו נזק ממון כמפורט לעיל ולהלן. 1

חוק הגנת הצרכן- הטעיה, מצג שווא, אי גילוי, ניצול מצוקה, הטעיה בפרסום

81. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק". אין
ספק כי הגדרה זו חלה על הנתבעת הנותנת שירות.



82. העובדות כפי שנפרשו לעיל, מלמדות כמובן כי הנתבעת הפרה גס את חובותיה מכוח חוק
הגנת הצרכן.

83. כך למשל הוראת סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:
לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך "
אחרת, לרבות לאחר מועד הקמת הקשר בעסקה- העלול להטעות צרכן

בכלענין מהותי בעסקה (להלן -. הטעיה) ,?"

84. בין השאר קובע סעיף קטן ג לסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן כי יראו עניין מהותי:

ב, המהות, הכמות והסוג של נכס א7 שירות-," "הטי

85. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי בנסיבות העניין מעשיה ומחדליה של הנתבעת

כמפורט לעיל מהווים הטעייה רבתי בכלל ועל פי חוק הגנת הצרכן בפרט, בעניין מהותי,

בין השאר לעניין טיב ומהות השירות של "מספר 2" - הסתרת העובדה כי עלות השירות
שהוצג כשירות "חינם" מושתת על המתקשרים וכי המתקשר אל המספרים

הווירטואליים מחוייב גס עבור זמן הקמת הקשר להבדיל מהתקשרות למספרים רגילים
וזאת תוך נסיון לעקוף את חוק הבזק והוראות הרשיונות שניתנו למפעילי התקשורת

השונים וכן הסתרת העובדה כי למרות שמסמן שישלח למספר כזה לעולם לא יגיע ליעדו,
יחוייב בגינו השולח בכל זאת.

86. הוראת סעיף 3 (ב) לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:

או בכלדרך לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתבאו בעלפה, "
אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה
בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או

בלתי סבירים, או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת."

87. גם כאן לא יכולה להיות מחלוקת כי במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל ניצלה הנתבעת

את חוסר נסיונם ובורותם הצרכנית של התובע ויתר חברי הקבוצה המיוצגת, כאשר
השיתה עליהם את עלות השירות אשר הוצג כשירות חינם ואשר נועד להגדיל את כמות
המפרסמים באתר שלה, בין השאר תוך הפרת הוראות חוק הבזק ותנאי הרשיונות
שניתנו לחברות התקשורת השונות הקובעים כי לא יגבה תשלום בגין זמן הקמת הקשר
וכן כי הציגה מצג בתקנון כאילו עלות שיחה למספר ווירטואלי הינה בעלות שיחה
סלולארית רגילה בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולר שלו
כאשר מדובר בשיחה שהינה יקרה יותר משיחה רגילה וכן כי מנעה מהמבקרים את
האפשרות לדעת כי מספר מסויים הינו מספר ווירטואלי אשר מסמן שנשלח אליו לא יגיע

ליעדו וכי השולח יחוייב בכל מקרה בגין המסרון.



88. במעלליה המפורטים לעיל הנתבעת הפרה בנוסף את חובת הגילוי לפי סעיף 4 לחוק הגנת 1
הצרכן, שכן הנתבעת הטעתה את התובע ויתר חברי הקבוצה המיוצגת והסתירה מהם 1

את העובדה כי חלק מהמספרים המופיעים באתר, הינם מספרים ווירטואליים אשר 1

בהתקשרות אליהם מחוייב המתקשר בזמן הקמת הקשר בניגוד למקובל ולהוראות הדין 1

וכן כאשר לא ציינה בסמוך למספרים הוירטואליים כי מדובר במספרים ווירטואליים, 1

אשר ההתקשרות אליהם יקרה יותר כאמור, ואשר משלוח מסרון אליהם לא יגיע ליעדו, 1

אך בכל זאת השולח יחוייב בגין משלוח המסמן. 1

89. עוד ובנוסף <<תפו והנתבעת הסתירה מפני התובע ויתר חברי הקבוצה המיוצגת כהגדרתה 1

להלן את העובדה כי היא אף גורפת לכיסה, אס ישירות ואס בעקיפין, חלק מהכספים 1

הנגבים מהתקשרות התובע וחברי הקבוצה המיוצגת למספרם הווירטואליים ו/או 1

משלוח מסרונים אליהם ו/או את העובדה כי היא משתמשת בדרך כזו או אחרת בנתוני 1

המתקשרים למספרים הווירטואליים, למשל הקמת מאגר מידע, וגס בכך הפרה את 1

3(ב) ו-4 לחוק הגנת הצרכן. 1 הוראות סעיפים 2,

90. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת החובות על פי פרקים ב', ג' או ד' לחוק 1

מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש](תשכ"ח-1968)(להלן: "פקודת הנזיקין"). 1

הפרת חובות ההגינות ותום הלב 1

91. ברי כי בהתנהגותה האמורה, במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל, ניצלה הנתבעת ניצול 1

ציני את כוחה אל מול חולשתו היחסית של הצרכן והפרה את חובות ההגינות ותום הלב 1

החלות עליה, כעוסק. 1

רשלנות 1

92. כעוסקת הנותנת שירות לציבור הרחב מוטלות כמובן על הנתבעת חובת זהירות מושגית 1

וחובת זהירות קונקרטית כלפי ציבור המבקרים באתר אותו היא מפעילה בכלל וכלפי 1

התובע וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה כהגדרתה להלן, בפרט. 1

93. לא יכולה להיות מחלוקת כי במעלליה המתוארים לעיל, הפרה הנתבעת את חובות 1

הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי התובע וכלפי כל אחד מחברי 1

הקבוצה המיוצגת כהגדרתה להלן. 1

עשיית עושר ולא במשפט 1

94. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, ובין השאר שימוש בשירות מספרי הטלפון 1

הווירטואליים כדי למשוך אליה מפרסמי מודעות, מה שמושך יותר מבקרים באתר, מה 1
שמגדיל את החשיפה שלו וכתוצאה את ההכנסות מפרסום, תוך השתת עלות השירות על ו

התובע וחברי הקבוצה המיוצגת כהגדרתה להלן, 1



גרמה הנתבעת לתובע ולחברי הקבוצה המוצעת חסרון כיס כאשר גרמה להם להתקשר 1

ללא ידיעתם למספרי טלפון ווירטואליים אשר בהתקשרות אליהם מחוייב המתקשר ?
בסכומים עודפים גם בגין זמן הקמת הקשר, בניגוד גמור להוראות רשיונות ההפעלה של 1
המפעילים השונים, וכן גרמה להם לשלוח לאותם מספרים מסרוניס, תוך הסתרת 1
העובדה כי מדובר במספרים ווירטואליים אליהם לא ניתן לשלוח מסרונים. 1

95. זאת ועוד, ייתכן, עוד ובנוסף, כי הנתבעת אף גורפת לכיסה, אם ישירות ואם בעקיפין, 1

חלק מהכספים הנגבים מהתקשרות התובע וחברי הקבוצה המיוצגת למספרים 1

הווירטואליים ומשלוח מסרונים למספרים אילו ו/או את העובדה כי היא משתמשת 1

בדרך כזו או אחרת בנתוני המתקשרים למספרים הווירטואליים. 1

הפרת חובות חקוקות 1

96. כעולה מהמתואר לעיל, הנתבעת במעלליה הפרה שורה של חובות חקוקות שהוטלו עליה 1

(ובין השאר חוק הגנת הצרכן וחוק עשיית עושר ולא במשפט וסעיף 11(א) לחוק הבזק, 1

והרשיונות שניתנו על פיו}, אשר נועדו לטובת התובע ויתר חברי הקבוצה המיוצגת 1

כהגדרתה להלן ואשר הפרתן גרמה לתובע וליתר חברי הקבוצה המיוצגת לנזק שהינו 1

מסוג הנזקים אליהם התכוון החיקוק שהופר. 1

פגיעה באוטונמיה של רצון הפרט וגרימת עוגמת נפש 1

97. בכך שהסתירה מהתובע ומחברי הקבוצה המיוצגת את הידיעה כי ההתקשרות למספרים 1

הווירטואליים יקרה יותר בגלל החיוב גס בזמן הקמת הקשר והן את העובדה כי לא ניתן 1

לזהות כי מדובר במספר ווירטואלי כך שמסרון אשר נשלח אליו לעולם לא יגיע ליעדו, זו 1

פגעה באוטונמיית הרצון של הפרט ובזכותו להחליט האם להתקשר באמצעות מספר כזה 1

וגרמה לו לעוגמת נפש. 1

זכות תגיעה אישית לתובע 1

98. כעולה מחשבונית התשלום ופירוט השיחות המצורפים כנספח ט"ו, התובע שילם בגין 1

חיוג למספרים הווירטואליים שפורסמו במודעות באתר שבבעלות הנתבעת סכומים 1

עודפים של כ- 1.2 ש"ח, קרן. התחשיב מצורף כנספח ט"ז. 1

99. כאמור לעיל, מגיע לתובע בנוסף פיצוי לא ממוני, כמו ליתר חברי הקבוצה המיוצגת בגין 1

עוגמת נפש ופגיעה באוטונומייה של רצון הפרט. 1

הגדרת קבוצת התובעיס ונזקיה 1



100. חברי הקבוצה המיוצגת הינס כאמור כל אדם וכל ישות משפטית אחרת אשר התקשרו
למספר ווירטואלי ו/או שלחו מסריו למספר ווירטואלי שהופיעו באחת המודעות באתר
הנתבעת, וזאת החל מיום הפעלת שירות מספר 2 באתר הנתבעת ועד לאישור הבקשה

לדון בתובענה זו כתובענה ייצוגית (להלן: "חברי הקבוצה המיוצגת").

101. בשלב זה אין בידי התובע לדעת את מספר ו/או זהות חברי הקבוצה המיוצגת ו/או את
היקף הנזק שגרמה להם הנתבעת, שכן נתונים אילו נמצאים בידי האחרונה.

102. ברם על פי הנתונים שפרסמה הנתבעת עצמה, מעריך התובע, כי מדובר במאות אלפי
אנשים וכי הנזק שנגרם להם מסתכם 19,200,040-31 ש"ח כמפורט לעיל.

103. עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית, ינקוט התובע בהליכים המקדמיים הנדרשים
האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים המלאים מהנתבעת, לצורך איתור חברי

הקבוצה המיוצגת וחישוב מלוא נזקי חבריה.

104. במידת הצורך, לאחר קבלת מלוא הנתונים והמידע הדרושים, יתוקן כתב התביעה.

התובענה נמגית על סוגי התביעות אותן ניתן על פי חוק להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

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

"ט2 עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, כקשר לעניין שבינו לבין לקוח,
בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לארי.

106. כמפורט לעיל הגדרת העוסק והצרכן על פי חוק הגנת הצרכן חלה בהתאמה על הנתבעת,
התובע וחברי הקבוצה המיוצגת, כך שאין ספק כי תובענה זו נמנית על סוגי התביעות

אותן ניתן להגיש על פי חוק תובענות ייצוגיות בדרך של תובענה ייצוגית.

הסעדים

107. על בי מתבקש בית המשפט הנבבד .?

107.1 ליתן צו עשה כנגד הנתבעת להשבת כל הסכומים העודפים ששילמו התובע וחברי
הקבוצה המיוצגת בגין ההתקשרות למספרים הווירטואליים ובגין משלוח
מסרוניס למספרים הווירטואליים וכן פיצוי בגין נזק לא ממוני בגין עוגמת נפש
ופגיעה באוטונומייה של הרצון בגובה של 25 אגי לכל אחד מחברי הקבוצה

המיוצגת.

107.2 לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או
חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את

התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת,



יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה ?
או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניו, בהתאם לסמכות 8

הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. 1

107.3 ליתן צו עשה המורה לנתבעת להפעיל את שירות מספר 2 באופן בו יחוייבו 1
המתקשרים בדומה להתקשרות למספר רגיל, ולא יחוייבו בגין זמן הקמת הקשר 1
דהיינו עד למענה בפועל של מפרסם המודעה או מי מטעמו או לחלופין, מעכה של 1
תא קולי שלא מפרסם המודעה, וכן לדאוג לסימון המספרים הווירטואליים 1
באתר, על מנת שהמבקרים ידעו לזהותם וידעו כי מדובר במספר שלא ניתן 1
לשלוח אליו מסרון. 1

107.4 להורות לנתבעת לפרסם הודעות לחברי הקבוצה המיוצגת לרבות הודעה על 1
אישור התובענה כתובענה ייצוגית ולקבוע כי הנתבעת תשא בהוצאות הפרסום. 1

107.5 להורות לנתבעת, לאור העובדה כי הנתונים שבידי התובע אינם מאפשרים להן 1
להעריך באופן מדוייק את מספר חברי הקבוצה המיוצגת ו/או את גובה הנזק 1
הכולל שלהם, להשיב על שאלונים ו/או לגלות בפני התובע את כל המסמכים 1
(/או החשבונות ו/או ליתן לתובע גישה למאגריה הממוחשבים של הנתבעת וכל 1

מידע מכל סוג ומין שידרשו התובע, שיש בו להשלים את החסר לרבות גישה 1
למחשבי הנתבעת בין השאר לצורך איתור חברי הקבוצה המיוצגת וחישוב הנזק ?
שנגרם לכל אחד מהם כמפורט לעיל ולבירור השאלות האם הנתבעת קבלה חלק ?
מההכנסות בגין הקמת הקשר למספרים הווירטואליים ו/או משלוח מסרונים 1
אליהם והאם היא עושה שימוש כלשהו בנתוני המשתמשים במספרים 1

הווירטואליים, ולאפשר לתובע לתקן את כתב התביעה במידת הצורך. 1

107.5 להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט 1
הנכבד לנכון. 1

107.6 לקבוע כי חלק מסוים שיקבע בית המשפט הנכבד מתוך הסכום ו/או שווי הסעד 1
שיפסק, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, בשיעור שלא יפחת מ-70/0 1
משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת, ישולם לתובע 1
אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה. 1

107.7 לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המייצגים את התובע כתובע בתובענה הייצוגית 1
יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0 מהסכום שיפסק בתוספת מע"מ כדין, עבור 1
טיפול בתובענה בערכאה הראשונה. 1



סוף דגר 8

108. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית בין היתר לאור שווי 8
הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת. 8

109. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית בין היתר כתובתה של 8
הנתבעת. 8

110. יצויין כי התובע ערך בדיקה בפנקס כהגדרתו בחוק תובענות יצוגיות. הבדיקה העלתה כי 8
לא רשומה בפנקס בקשה לאישור או תובענה ייצוגית, שהיא תלויה ועומדת, אשר 8
השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המיוצגת 8
המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות 8
בתובענה זו. 1

1 '̂  ̂ 1 /̂
// ב"כ התובע ***?י ו 1 -^ 1̂ן  ̂ ^ / \1



תוכו עניינים

הנספח 1 שם הנספח

נספח בי רישיון סלקום
נספח גי רישיון בזק

נספח ד< רישיון פלא- פון
נספח הי רישיון פרטנר

נספח וי פרסום באתר המשיבה בנוגע למספר המבקרים באתר

נספח זי הודעה מטעם המשיבה בנוגע לשירות "מספר 2"
נספח חי תקנון אתר המשיבה

נספח טי תצלום המסך של המשיבה המצביע על ההבחנה בין מפרסם פרטי למפרסמים
עסקיים

נספח יי צילומי המסך הרלוונטיים מאתר דפי זהב

נספח <"א צילום המסך של עמוד מילוי המודעה באתר המשיבה

נספח י"ג העתקי כתבות מ"דה - מרקר" בנוגע לעלות דקת שיחה לסלולר ותצלומי מסך אתרי
הוט ובזק המפרטים עלות דקת שיחה

נספח י"ג תחשיב תשלום עודף
נספח י"ד העלות הממוצעת של משלוח מסרון
נספח ט"ו חשבונית התשלום ופירוט השיחות

נספח ט"ז תחשיב הנזק האישי שנגרם למבקש
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יישיון סלקום
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̂̂־ ^־־
מדינת ישראל

משרד התקשורת

רשיון כללי לסלקום ישראל בע"מ
למתן שירותי רדיו טלפון נייד

בשיטה התאית (רט'ץ)
נוסח משולב נכון ליום 0 באייר, התשע"א [24 במאי 2011]

נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים:

05,11/08 21.03.04 תיקון מסי 50 מיום - 27.06.94 תיקון מסי 25 מיום - הרשיון המקורי מיום -

25.12.08 תיקון מס' 1 מיום -26.12.94 תיקון מס' 26 מיום -01.04.04 תיקון מס' 51 מיום -

07.05.09 09.05.04 תיקון מס' 52 מיום - תיקון מס' 2 מיום -06.06.96 תיקון מס' 27 מיום -

תיקון מס' 3 מיום - 13.08.98 תיקון מס' 28 מיום - 11.07.04 תיקון מס' 53 מיום - 28.07.09

תיקון מס' 4 מיום - 11.05.99 תיקון מס' 29 מיום - 08.08.04 תיקון מס' 54 מיום - 31.01.10

תיקון מס' 5 מיום - 05.07.99 תיקון מס' 30 מיום - 02.09.04 תיקון מס' 55 מיום - 14.03.10

תיקון מס' 6 מיום - 29.09.99 תיקון מס' 31 מיום - 16.12.04 תיקון מס' 56 מיום - 16.05.10

17.06.10 23.12.04 תיקון מס' 57 מיום - 18.08.00 תיקון מס' 32 מיום - תיקון מס' 7 מיום -

10.09.00 תיקון מס' 33 מיום -10.05.05 תיקון מס' 58 מיום -12.12.10 תיקון מס' 8 מיום -

13.03.11 תיקון מס' 9 מיום -19.03.01 תיקון מס' 34 מיום - 14.07.05 תיקון מס' 59 מיום -

14.04.11 24.09.01 תיקון מס' 35 מיום - 13.11.05 תיקון מס' 60 מיום - תיקון מס' 10 מיום -

24.05.11 02.03.06 תיקון מס' 61 מיום - 27.12.01 תיקון מס' 36 מיום - תיקון מס' 11 מיום -
תיקון מס' 12 מיום -05.02.02 תיקון מס' 37 מיום -26.07.06

תיקון מס' 13 מיום - 25.04.02 תיקון מס' 38 מיום - 29.10.06

תיקון מס' 14 מיום - 26.06.02 תיקון מס' 39 מיום - 06.11.06

תיקון מס' 15 מיום - 04.08.02 תיקון מס' 40 מיום - 06.11.06

תיקון מס' 16 מיום - 11.09.02 תיקון מס' 41 מיום - 01.01.07

08.01.07 24.10.02 תיקון מס' 42 מיום - תיקון מס' 17 מיום -

תיקון מס' 18 מיום - 26.11.02 תיקון מס' 43 מיום ־ 11.02.07

תיקון מס' 19 מיום - 19.01.03 תיקון מס' 44 מיום - 14.02.07

19.02.07 תיקון מס' 20 מיום -11.02.03 תיקון מס' 45 מיום -
תיקון מס' 21 מיום - 31.07.03 תיקון מס' 46 מיום - 20.08.07
תיקון מס' 22 מיום -08.10.03 תיקון מס' 47 מיום -13.03.08
תיקון מס' 23 מיום - 09.10.03 תיקון מס' 48 מיום - 02.09.08
תיקון מס' 24 מיום - 16.03.04 תיקון מס' 49 מיום - 29.10.08

נוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא; בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח זה לבין הרשיון המקורי

והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל נספחים שאינם
מפורסמים לעיון הציבור.

משרד התקשורת, אגף הנדסה ורישוי, טלפון .? 03-5198230/264

רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' : 03-5198244



רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
נוסח משולב נכון לתאריך 24 מאי 2011

פרק וי - תשלום בעד שירותיםת8)

כללי חלק א'-

73א. הגדרות

בפרק זה -

"בעל רשיון" - מי שהשר העניק לו, לפי החוק, רשיון כללי או מיוחד;

"זמן אויר" - משך הזמן בו מנוי מקבל שירותי רט"ן בין אם יוזמת ההתקשרות נעשית על

ידי המנוי ובין אם היא נעשית על ידי אחר;

"יחידת זמן - יחידת זמן בת 12 שניות לכל היותר ואולם החל מיום הי בטבת התשס"ט (1

 בינואר 2009) יחידת זמן בת 1 שנייה.
אויף//ת31)

"סל שירותים" - מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה, לה נקבע תעריף כמפורט בסעיף

;75.2

לאומית ,? "רשת בזק - לרבות מערכת בזק בין־-
ציבורית"

"תשלום עבור - תשלום שמשלם יוזם שיחה, אשר תחילתה בציוד קצה המחובר לרשת בזק

שלמת שיחה" ציבורית אחת וסיומה ברשת בזק ציבורית אחרת, או בציוד קצה המחובר ה

לרשת בזק ציבורית כאמור, בעד השלמת השיחה ברשת הבזק הציבורית
האחרת.

74. ס-וגי תשלומים

74.1ת£57 בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט"ן, כלהלן:

(א) דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד קצה נייד או נישא, שברשות המנוי אל מערכת

81̂) למנוי או דמי רישום חד פעמיים (להלן- דמי הרט"ן, כולל הנפקת כרטיס חכם (4

חיבור);

(ב) תשלום חודשית£57 קבוע ,?

(ג) תשלום עבור זמן אויר כמפורט בסעיף 75.10 ,י

(ד) תשלום עבור השלמת שיחה כמפורט בסעיף 75א;

(ה) תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף, המפורטים בתוספת

הראשונה לרשיון.

ת8! תיקון מספר 8

ת31) תיקון מספר 31

ת57> תיקון מספר 57 [תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף מיוס החתימה על התיקון]

ת57) תיקון מספר 57 [תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף מיוס החתימה על התיקון]

68
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74.2ת£57 בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי:

(א) תשלום עבור הקמת שיחה ,י

. (ב) מחיר מינימום לשיחה

(ג)ת28) תשלום כלשהו טרם אספקת השירות בפועל, למעט שירות "תשלום מראש" (10^?-££?£.

־ תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון] 0 ת57> תיקון מספר 57 [תחילה
? י1581 תיקון מספר 58
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1 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 24 מאי 2011

1 חלק בי י קביעת תעריפים ופרסומם

1 75. קגיעת התעריפים ושיעוריהם

1 75.1 בעל הרשיון יקבע תעריף בעד כל שירות וסל שירותים שהוא נותן למנוייו, וכן רשאי הוא לקבוע את
1 אופן הצמדת התעריף למדד. בעל הרשיון יודיע למנהל שיעורו של כל תעריף, לפני כניסתו של

1 התעריף לתוקף.

1 75.2 בעל הרשיון רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי
1 כל שיטה אחרת. בעל הרשיון רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים בסל או

1 לקבוע לו תעריף כולל.

1 75.3 בעל הרשיון יציע כל סל שירותים בתנאים שווים ובתעריף אחיד לפי סוגי המנויים ? לעניין סעיף זה,
1 "סוג מנויים" - ת16)קבוצת מנויים שיש במאפייניה טעם סביר המצדיק את הבחנתה מקבוצה

1 אחרת.

1 75.4 בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, מסל שירותים אחד לסל שירותים אחר אשר מוצע
1 באותה עת על ידו. בעל הרשיון יכלול הוראה כאמור בהסכם ההתקשרות עם מנוייו. במסגרת
1 הוראה זו רשאי הוא לקבוע מועדים בהם ניתן יהיה לבצע מעבר כאמור, ולקבוע תנאים, לרבות

? תשלום, בגין ביצוע המעבר.

1 75.5*9*1 התקשר בעל הרשיון עם מנוי לגבי שירות או סל שירותים בהתקשרות הכוללת התחייבות כמוגדר
1 בסעיף 56.1א ("תקופת ההתחייבות"), יחולו ההוראות הבאות, למעט על מנוי עסקי:

8 (א) תנאי ההתקשרות, למעט תעריפי ההתקשרות, יהיו סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת
1 ההתחייבות;

? (ב) התעריף לכל שירות יקבע ביום ההתקשרות ויהיה אחיד ונקוב בשקלים חדשים למשך כל
8 תקופת ההתחייבות.

8 לעניין סעיף זה, "אוןיד" - כל תעריף לפני מע"מ שעל המנוי לשלם כפי שנקבע ביום ההתקשרות,
8 לא יהיה ניתן להעלותו במשך תקופת ההתחייבות;

8 למרות האמור, רשאי בעל הרשיון לספק את שירותיו למנוי בתעריפים זולים מאלה שנקבעו
8 מראש בהסכם ההתקשרות במהלך תקופה מוגבלת בזמן, לכלל המנויים או לסוג מנויים.

8 (ג) בעל הרשיון יכלול הוראות כאמור לעיל בהסכם ההתקשרות עם המנוי {

8 75.6 בעל הרשיון לא יתנה התקשרות עם מנוי או מעבר מנוי מסל שירותים אחד למשנהו, ברכישת
8 שירותי ערך מוסף או ציוד קצה ממנו.

8 75.7 סל שירותים בו נקבע תשלום בשיעוריו עבור ציוד קצה או עבור אחד השירותים, יכלול אף הסדר
1 תשלומים למקרה בו יבקש המנוי להשתחרר מן הסל האמור או לעבור מסל האמור לסל שירותים

0 אחר, על פי יתרת התשלומים שטרם שילם המנוי או על פי יתרת תקופת ההתחייבות.

0 ת4ט תיקון מספר 16
 ת149 תיקון מספר 49 [תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 31 בדצמבר £2008
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1 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט'ץ).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 24 מאי 2011

1 75.8 (א) בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי תשלוס עבור שיחה כאשר יוזמת ההתקשרות לא נעשית
1 על ידי המנוי (להלן - שיחה לא יזומה).

1 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בעל הרשיון לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה לא יזומה
1 במקרים הבאים:

? (1) השיחה מועברת למנוי באמצעות שירות נדידה;
? (2) שיחת גוביינא לה ניתנה הסכמת המנוי;

1 (3)ת£55 שיחה שנוצרה על-ידי חיוג מספר בקידומת מיוחדת עבור שירות שיחת חינם
1 למתקשר, אשר הוקצה למנוי על-פי הסכם עמו;

1 (4) בוטל.ת£51

1 (ג)ת51) בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי, היוזם שיחה בחיוג לשירותים או לקודי הגישה הבאים,
? תשלום שלא יעלה על התעריף אשר גובה בעל הרשיון ממנוי עבור שיחה שיעדה ברשת

? מפ"-א:
? (1) שירות שיחה בחיוב מפוצלת;

; 1 (2) שירית מספר מקוצר לעסקיס(£2
8 (ד)ת54} בעד שיחה ליעד בינלאומי, אין בעל הרשיון רשאי לקבל אלא את התשלום המושת על

8 המפעיל הבינלאומי והקבוע בתקנות קישור גומלין.

? 75.9 בוטלת55).

8 75.10 אופן קביעת התשלום בעד זמן אויר יהיה כמפורט להלן:

? (א) התשלום בעד זמן אויר יקבע לפי יחידת זמן אויר ת1ט,- לצורך חישוב התשלום יראו בחלק
8 מיחידת זמן אויר כאילו היתה יחידת זמן אויר שלמה.

0 (ב)ת57)התשלום בעד כל יחידת זמן אויר, לכל הפחות במהלך הדקה הראשונה של ההתקשרות, יהיה
? קבוע;

0 00 משך זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את
0 ההתקשרות (להלן - המנוי הקורא), לבין המנוי מקבל השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה,
0 שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקורא או המנוי מקבל
0 שיחה? משך זמן הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש ההתקשרות, ומשך זמן הניתוק, מרגע
0 קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול במניין משך זמן השיחה.

 ת5־) תיקון מספר 55 [תחילה: תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע (28 במרץ 2010}]
[תחילה ־ תוקף התיקון ביום ו' ניסן התשס"ט (31 במרץ 2009)8̂1  ת51) תיקוף מספר 51 [תחילה: תוקף התיקון ביום ו' ניסן התשס"ט (31 במרץ 2009)1̂1 ""* תיקון מספר 51
 (1} בהתאם לתיק שירות "שיחה בחיוב מפוצל" (שירות 1-700).^<
 {2 בהתאם להוראת מינהל "מספר מקוצר לעסקים - כוכבית וארבע ספרות" מיום 4 מאי, 2008.^9
־ תיקון זה ייכגס לתוקף ביום בו יכנס לתוקף תיקון תקנות הקש"ג לעניין שיחה מרשת רט"ן8̂  ת55} תיקון מספר 55 [תחילה = תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע (28 במרץ 2010)]^0 מב"ל (30.07.2010)].^0 לרשת^9 תיקון מספר 54 [תחילה
 י11" תיקון מספר 8̂31
 י71" תיקון מספר 57 [תחילה = תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון]1̂
^נ
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? רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
? נוסח משולב נכון לתאריך 24 מאי 2011

8 לעניין ס"ק זה, מנוי מקבל השיחה - לרבות תא קולי. "תא קולי" - מיתקן או התקן שהוא חלק
8 ממערכת הרט'ץ, שנועד לאפשר למנוי הקורא להשאיר הודעה קולית למנוי הנקרא.ת £40

8 0־)ת ולעניין שיחה המועברת לתא קולי, ישמיע בעל הרשיון למנוי הקורא הודעה קולית מקדימה,
8 שמשכה 2 שניות לפחות (בס"ק זה - "הודעה") ויאפשר למנוי הקורא, לפי בחירתו, לנתק את
? השיחה ללא חיוב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת משנייה אחת לאחר סיומה
8 ("הזפע הסביר"). במקרה זה יראו את עיתוי מימוש ההתקשרות עס המנוי מקבל השיחה,

8 כמשמעותו בס"ק (ג) לעיל, כחל עם תום הזמן הסביר.

8 נוסח ההודעה יהיה "השיחה מועברת לתא קולי", והיא תושמע בדיבור ברור ובקצב סביר.

8 בסעיף קטן זה, "שיחה המועברת לתא קולי" - למעט שיחה שמקורה במערכת בזק בין-
8 לאומית.

ת להשלמת שיחה ברשת בזק ציבורית אוזרת 8 75א.

0 התשלום עבור השלמת שיחה אשר יגבה בעל הרשיון לא יעלה על תעריף קישור-גומלין הקבוע
0 בתקנות הבזק (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס - 2000.

8̂) במערכת רטיץ אחרת ? 75נ.ת 25) השלמת הח'עת מסר קצר (18

0 בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת
8̂ אל ציוד קצה המחובר למערכת רט"ן של בעל רשיון רט"ן אחר, תשלום אשר לא יעלה על התשלום
¤ אשר גובה בעל הרשיון מהמנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת, ^
1̂ אל ציוד קצה המחובר לרשת, בתוספת תשלום שלא יעלה על תעריף העברת הודעת מסר קצר

8̂ הקבוע בתקנות התקשורת (בזק ושידוריס)(תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000.

¤ לעניין סעיף זה- "הודעת מסר קצר" (45\[5) - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, ^
8̂ המועבר מציוד קצה המחובר לרשת, אל ציוד קצה המחובר לרשת או המחובר למערכת רט"ן של

8̂ בעל רשיון רט"ן אחר.
8̂ 75ג,ת27) הוראת שעה

8̂ על אף האמור בסעיף 75ב, לתקופה שתחילתה ביום י"ח אייר תשס"ד (9 במאי 2004) וסיומה ביום
8̂ לי שבט תשס"ה (9 בפברואר 2005)ת?2), יחולו הוראות אלה ־

8̂ (א) בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, שיעדו ציוד קצה המחובר
8̂ למערכת רט"ן של בעל רשיון רט"ן אחר (להלך - "מסר בין רשתי"), תשלום אשר לא יעלה על
8̂ התשלום אשר גובה בעל הרשיון מהמנוי בעד העברת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר
8̂ לרשת אל ציוד קצה המחובר לרשת, בתוספת תשלום שלא יעלה על תעריף העברת הודעת

ל תיקוו מספי 40 לתחילה: תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)].
 ת

 ת ) תיקון מספר 40 [תחילה: תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)8̂.1
25) תיקון מספר 25.^נ  ת
 י1255 תיקון מספר 25.^נ
 ת7" תיקון מספר 27.^נ
 ת") תיקון מספר 8̂.29
^נ
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? ??^^י?̂ח

1 מדינת ישראל
1 משרד התקשורת

1 רשיון כללי
1 ל"בזקי/ החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

1 למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
1 נוסח משולב נכון ליום ליום פ''א אלול התש"ע [31 באוגוסט 2010]

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

? תיקון מסי 31 מיום - 23.12.04 תיקון מסי 41 מיום- 28.10.08
? תיקון מס' 32 מיום - 17.04.05 תיקון מס' 42 מיום- 25.12.08
? תיקון מס' 33 מיום- 14.07.05 תיקון מס' 43 מיום - 07.05.09
? תיקון מס' 34 מיום- 29.10.06 תיקון מס' 44 מיום - 14.03.10
? תיקון מס' 35 מיום- 05.11.06 תיקון מס' 45 מיום - 10.05.10
? תיקון מס' 36 מיום- 06.11.06 תיקון מס' 46 מיום - 30.08.10
0 תיקון מס' 37 מיום- 08.01.07 תיקון מס' 47 מיום - 31.08.10

0 תיקון מס' 38 מיום- 14.02.07

? תיקון מס' 39 מיום- 19.02.07

0 תיקון מס' 40 מיום- 13.04.08

ל בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח זה לבין הרשיון המקורי 0 נוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא
? והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זח אינו כולל נספחים שאינם

? מפורסמים לעיון הציבור.

0 משרד התקשורת, אגף הנדסה ורישוי, טלפון : 03-5198230/264
? רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' : 03-5198244
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1 רשיון כללי ל"בזק'', החברה הישראלית לתקשורת בע"מ למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
1 נוסח משולב נכון לתאריך 31 באוגוסט 2010.

1 39.9 גובה החברה מהמנוי תשלום בעד שירותיו של בעל רשיון אחר, תעשה כן על פי התעריפים בהם מציע
1 בעל הרשיון האחר את שירותיו לציבור, ללא כל תוספת, ותפרט את החיוב בחשבון שהיא מגישה למנוי,
1 פרט לשירותים בהם המנוי מחויב על פי תעריף כולל. גובה החברה ממנוי תשלום בעד העברת מסרי
1 בזק למנוי של בעל רשיון אחר, תעשה כן בתעריפים אשר לא יעלו על אלה הקבועים בתקנות קישור

1 גומלין.

1 39.10 החברה רשאית לקבוע תעריפים שונים, לפי סעיף זה, לשעות שונות של היממה.

8 39.11 החברה אינה רשאית לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה, כאשר יוזמת ההתקשרות לא נעשית על ידי
8 המנוי (להלן - "שיחה לא יזומה"); על אף האמור, רשאית החברה לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה לא

8 יזומה במקרים אלה:

8 א) שיחת גוביינא לה ניתנה הסכמת המנוי;
ת44} שיחה שנוצרה על־ידי חיוג מספר בקידומת מיוחדת עבור שירות שיחת חינם למתקשר, אשר 8 (ב)

? הוקצה למנוי על-פי הסכם עמו;
? (ג)ת42) חלקו של המנוי בשיחה שנוצרה על-ידי חיוג בקידומת מיוחדת עבור שירות שיחה בחיוב

8 מפוצל, אשר הוקצה למנוי על-פי הסכם עמו;
1 (ד) שיחה שנוצרה מקו המנוי אל קו אחר, ברשת החברה או ברשת בזק ציבורית אחרת, כתוצאה

8 מהפעלת שירות י'עקוב אחרי" (או שירות דומה) בקו המנוי.

0 39.12 החברה אינה רשאי לגבות תשלום ממנוי היוזם שיחה אל שירותים אלה: שירותי חירום, שירות
0 גוביינא, שירות חיוג חינם למתקשר או שירות תיקונים של החברה.

? 39.13 בתעריפים הקבועים לפי משך השיחה, ייקבע החיוב כדלקמן:

0 (א) התעריפים ינקבו בש"ח לדקה וימדדו ביחידות זמן של שניה (1) אחת. לעניין זה, יראו כל חלק
¤ של שניה כשניה שלמה. ¤ (ב) משך זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את^ ¤ ההתקשרות (להלן - המנוי הקורא), לבין המנוי מקבל השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה,^ ? משך זמן הקמת^  שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקורא

 הקשר עד לעיתוי מימוש ההתקשרות, ומשך זמן הניתוק, מרגע קבלת הוראת הפסקת̂|
 ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול במניין משך זמן השיחה; לעניין סעיף קטן זה -̂|
|̂

 מנוי מקבל השיחה - לרבות תא־קולי;
0 הודעה קולית למנוי הנקרא.ת 36}^8 "תא קולי" - מיתקן או התקן שהוא חלק מרשת החברה, שנועד לאפשר למנוי הקורא להשאיר̂|

 ת44> תיקון מספר 44 נתחילה: תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע (28 במרץ 2010)]
 ת42) תיקון מספר 42 [תחילה ־ תוקף התיקון ניוס ו' ניסן התשס"ט (31 במרץ 2009)]^נ
 י5 י0 תיקון מספר 36 [תחילה: תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס'יז (7 בינואר 2007)]^נ
^נ
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1 נספח די

1 יי שיין פלא - פין



ו ^
1 רשיון כללי לחברת פלאפון תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון-נייד בשיטה התאית (רט"ן).

1 נוסח משולב נכון לתארלך 20 באוגוסט 2007.

י! 1 ̂ע
1 מדינת ישראל

1 משרד התקשורת

מ 1 רשיון כללי לפלא'פון תקשורת בע"
1 למתן שירותי רדיו טלפון נייד

1 בשיטה התאית (רט'ץ)
8 נוסח משולב נכון ליום וי אלול, התשסייז [20 באוגוסט 2007]

0 נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים:
0 הרשיון המקורי מיום- 07.02.96 תיקון מסי 20 מיום- 21.03.04
¤ תיקון מס' 1 מיום - 06.06.96 תיקון מס' 21 מיום- 09.05.04 ¤ תיקון מסי 3 מיום - 11.05.99 תיקון מס' 23 מיום- 1̂11.07.04 תיקון מס' 2 מיום - 20.04.98 תיקון מסי 22 מיום- 02.06.04^ ^9 תיקון מס־ 19 מיום - 16.03.04^9 תיקון מס' 18 מיום - 09.10.03 תיקון מס' 38 מיום- 20.08.07^9 תיקון מס' 17 מיום - 08.10.03 תיקון מס' 37 מיום- 19.02.07^9 תיקון מס' 16 מיום - 31.07.03 תיקון מס' 36 מיום- 14.02.07^9 תיקון מס' 5ג מיוס- 11.02.03 תיקון מס' 35 מיום- 11.02.07^9 תיקון מסי 14 מיום - 26.11.02 תיקון מסי 34 מיום- 08.01.07^9 תיקון מס' 13 מיום - 24.10.02 תיקון מס' 33 מיום- 06.11.06^9 תיקון מס' 12 מיוס - 11.09.02 תיקון מס' 32 מיוס- 05.11.06^9 תיקון מסי 11 מיום - 26.06.02 תיקון מסי 31 מיום- 29.10.06^9 תיקון מס' 10 מיום - 12.05.02 תיקון מס' 30 מיוס־ 26.07.06^9 תיקון מס' 9 מיום - 25.04.02 תיקון מס' 29 מיום- 8̂02.03.06 תיקון מסי 8 מיום - 27.12.01 תיקון מסי 28 מיום- 14.07.05^9 תיקון מס' 7 מיום - 23.09.01 תיקון מסי 27 מיום- 8̂10.05.05 תיקון מס' 6 מיום - 19.03.01 תיקון מס' 26 מיום- 23.12.04^נ תיקון מסי 5 מיום - 10.09.00 תיקון מסי 25 מיום- 16.12.04^נ תיקון מס' 4 מיום - 29.09.99 תיקון מס' 24 מיום- 08.08.04^

^9 נספחים שאינם מפורסמים לעיון הציבור.^9 המקורי והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל^9 נוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא; בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח זה לבין הרשיון
^9 רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' : 03-5198244^9 משרד התקשורת אגף הנדסה ורישוי, טלפון : 03-5198230/264



? רשיון כללי לחברת פלאפון תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון-נייד בשיטה התאית (רט"ן).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 20 אוגוסט 2007.

1 74.9 ת14) תחילח
1 (א) בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי, היוזם שיחה באמצעות קוד גישה 800-1 שיעדה ברשת
1 של בעל רשיון אחר, תעריף מופחת מזה החל על המנוי לגבי שיחה שלא באמצעות קוד
1 גישה כאמור, ובלבד שלא יעלה על סכום שנקבע בהסכמה בין בעל הרשיון לבעל הרשיון

1 האחר, ובהיעדר הסכמה כאמור לא יעלה על הסכום שקבע השר2.
? (ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על שיחות שיעדן מספרי 800-1 בתבנית המספור
? הייחודית, אשר הוקצו לשימוש המפעילים הבינלאומיים לצורך מתן שירותי מסר בזק

? בינלאומי, כהגדרתם ברשיון המפעיל הבינלאומית.
? 74.10 אופן קביעת התשלום בעד זמן אויר יהיה כמפורט להלן:

,- לצורך חישוב התשלום יראו ? (א) התשלום בעד זמן אויר יקבע לפי יחידת זמן אוירת 25)
8 בחלק מיחידת זמן אויר כאילו היתה יחידת זמן אויר שלמה.

.£38 ? (ב) בוטלת
1 (ג) משך זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את
1 ההתקשרות (להלן - המנוי הקורא), לבין המנוי מקבל השיחה ועד לעיתוי הפסקת
9 השיחה, שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקורא או
8 המנוי מקבל השיחה-, משך זמן הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש ההתקשרות, ומשך
? זמן הניתוק, מרגע קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול

? במניין משך זמן השיחה.
? לעניין ס"ק זה, מנוי מקבל השיחה - לרבות תא קולי.

? "תא קולי" - מיתקן או התקן שהוא חלק ממערכת הרטיץ, שנועד לאפשר למנוי
? הקורא להשאיר הודעה קולית למנוי הנקרא.ת 33)

? (ד)ת ולעניין שיחה המועברת לתא קולי, ישמיע בעל הרשיון למנוי הקורא הודעה קולית
9 מקדימה, שמשכה 2 שניות לפחות (בס"ק זה - "הודעה") ויאפשר למנוי הקורא, לפי
9 בחירתו, לנתק את השיחה ללא חיוב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת
9 משנייה אחת לאחר סיומה ("הזמן הסביר-"). במקרה זה יראו את עיתוי מימוש
0 ההתקשרות עם המנוי מקבל השיחה, כמשמעותו בס"ק (ג) לעיל, כחל עם תום הזמן

0 הסביר.
0 נוסח ההודעה יהיה "השיחה מועברת לתא קולי", והיא תושמע בדיבור ברור ובקצב סביר.

0 בסעיף קטן זה, "שיחה המועברת לתא קולי" - למעט שיחה שמקורה במערכת בזק
0 בין-לאומית.

 ת4ט תיקון מספר 14.
_74 ביום י' טבת התשס"ג (15.12.02).8̂  תחי*־ רנו-ןילרנר ש7* סעיף 9
 2 ביום 26.11.02 ניתנה הוראת השר הקובעת כדלקמן־ עבור שיחה שמקורה ברשת רט"ן ויעדה מנוי של חברת "בזק"1̂
^נ ^ העברה דו-כיוונית בו זמנית של דיבור וכן העברה בו זמנית של מסרי פקסימיליה, במערכת בזק בין-לאומית.1̂ לדקה (לא כולל מע"מ).1̂ את הסכום הנ"ל מהמנוי 800-1; בנוסף, בעל רשיון הרט"ן יגבה מהמנוי שלו, יוזם השיחה, סך שלא יעלה על 22 אג'1̂ לשירות 1'800, תעביר חברת "בזק" לבעל רשיון רט"ן סך של 22 אג' לדקה (לא כולל מע"מ); חברת "בזק" רשאית לגבות^9

תיקון מספר 25  ל
1{קך התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)1^< י51" תיקון מספר 1̂38  ת *0 תיקון מספר 33 [תח<לה: 7
 ת33) תיקון מספר 33 [תחילה: תוקף התיקון ביום ל"ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)]^נ
^נ

48 0



נספח הי

רישיץ פרטנר



7)

3 /̂|
מדינת ישראל

משרך התקשורת

רשיון כללי לפרטנר תקשורת בע"מ
למתן שירותי רדיו טלפון נייד

בשיטה התאית (רט"ן)
נוסח משולב נכון ליום כי באייר, התשע"א [24 במאי 2011]

1 נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים:

1 הרשיון המקורי מיום - 07.04.98 תיקון מס' 25 מיום - 04.07.04 תיקון מסי 50 מיום - 07.05.09
28.07.09 11.07.04 תיקון מסי 51 מיום - 11.05.99 תיקון מסי 26 מיום - 1 תיקון מסי 1 מיום -
1 תיקון מס' 2 מיום - 29.09.99 תיקון מסי 27 מיום - 08.08.04 תיקון מסי 52 מיום - 28.10.09
1 תיקון מס' 3 מיום - 03.10.99 תיקון מסי 28 מיום - 30.11.04 תיקון מס' 53 מיום - 31.01.10
1 תיקון מסי 4 מיום - 28.06.00 תיקון מס' 29 מיום - 16.12.04 תיקון מסי 54 מיום - 14.03.10
1 תיקון מסי 5 מיום - 10.09.00 תיקון מסי 30 מיום - 23.12.04 תיקון מס' 55 מיום - 16.05.10
09.03.05 תיקון מסי 56 מיום -17.06.10 19.03.01 תיקון מס' 31 מיום - 1 תיקון מס' 6 מיום -
1 תיקון מסי 7 מיום -23.09.01 תיקון מס' 32 מיום -10.05.05 תיקון מסי 57 מיום -12.12.10
13.03.11 1 תיקון מסי 8 מיום -27.12.01 תיקון מס' 33 מיום -14.07.05 תיקון מסי 58 מיום -
14.04.11 02.03.06 תיקון מסי 59 מיום - 13.03.02 תיקון מס' 34 מיום - ? תיקון מס' 9 מיום -
24.05.11 ? תיקון מס' 10 מיום - 14.04.02 תיקון מס' 35 מיום - 25.07.06 תיקון מס' 60 מיום -

26.07.06 25.04.02 תיקון מס' 36 מיום - 1 תיקון מס' 11 מיום -
1 תיקון מס' 12 מיום - 26.06.02 תיקון מס' 37 מיום - 29.10.06
1 תיקון מס' 13 מיום - 30.06.02 תיקון מס' 38 מיום - 05.11.06
06.11.06 11.09.02 תיקון מסי 39 מיום - 1 תיקון מס' 14 מיום -
1 תיקון מס' 15 מיום - 24.10.02 תיקון מס' 40 מיום - 08.01.07
1 תיקון מס' 16 מיום - 26.11.02 תיקון מס' 41 מיום - 11.02.07
1 תיקון מס' 17 מיום - 11.02.03 תיקון מס' 42 מיום - 14.02.07
1 תיקון מסי 18 מיום - 29.05.03 תיקון מס' 43 מיום - 19.02.07
? תיקון מס' 19 מיום - 31.07.03 תיקון מס' 44 מיום - 20.08.07
8 תיקון מס' 20 מיום -08.10.03 תיקון מס' 45 מיום -13.03.08
02.09.08 09.10.03 תיקון מס' 46 מיום - ? תיקון מס' 21 מיום -
8 תיקון מס' 22 מיום - 16.03.04 תיקון מס' 47 מיום - 29.10.08
21.03.04 תיקון מס' 48 מיום -05.11.08 ? תיקון מס' 23 מיום -
8 תיקון מס' 24 מיום - 09.05.04 תיקון מס' 49 מיום - 25.12.08

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

? מפורסמים לעיון הציבור.

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



רשיון כללי לחברת פרטנר תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
נוסח משולב נכון לתאריך 24 במאי 2011

פרק ר - תשלום בעד שירותים ת5)

חלק אי -כללי
1 73א. הגדרות

1 בפרק זה -

1 "זמן אויר" - משך הזמן בו מנוי מקבל שירותי רט'ץ בין אם יוזמרנ ההתקשרות נעשית

1 על ידי המנוי ובין אס היא נעשית על ידי אחר;

1 "יהיז'ת זמן - יחידת זמן בת 12 שניות לכל היותר ואולם החל מיום ה' בטבת התשס"ט
1 אויר""9" (1 בינואר 2009) יחידת זמן בת ג שנייה;

1 "סל שירותים" - מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה, לה נקבע תעריף כמפורט

1 בסעיף 75.2;

1 "רשת בזק - לרבות מערכת בזק בין-לאומית;
1 ציבורית"

1 "תשלום עבור - תשלום שמשלם יוזם שיחה, אשר תחילתה בציוד קצה המחובר לרשת

? השלמת שיחה" בזק ציבורית אחת וסיומה ברשת בזק ציבורית אחרת או בציוד קצה
1 המחובר לרשת בזק ציבורית כאמור, בעד השלמת השיחה ברשת הבזק

1 הציבורית האחרת.

? 74. סוגי תשלומים

? 74.1ת56) בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט'ין, כלהלן:

? (א) דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד קצה נייד או נישא, שברשות המנוי אל מערכת

? הרט"ן, כולל הנפקת כרטיס חכם (4^31) למנוי או דמי רישום חד פעמיים (להלן- דמי
8 חיבור);

8 (ב) תשלום חודשית56) קבוע;

; 8 (ג) תשלום עבור זמן אויר כמפורט בסעיף 75.10

8 (ד) תשלום עבור השלמת שיחה כמפורט בסעיף 75א;

8 (ה) תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף, המפורטים בתוספת
8 הראשונה לרשיון.

9 ת5י תיקון מספר 5.
̂ תיקון מספר 29.  ?

1תחי(.יה. תיקון זה ייכנס לתןקף מ<ום החתימה על התיקון] ? "56) ןנלקןן מספך 56
? ת*5) תיקון מספר 56 [תחילה־ תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון!
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1 רשיון כללי לחברת פרטנר תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 24 במאי 2011

1 74.2ת56) בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי:

1 (א) תשלום עבור הקמת שיחה;

. 1 (ב) מחיר מינימום לשיחה

1 00ת57) תשלום כלשהו טרם אספקת השירות בפועל, למעט שירות "תשלום מראש" (ס41?-££?).

0 ת66 תיקון מספר 56 [תחילה = תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון]
? ת57) תיקון מספר 57
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רשיון כללי לחברת פרטנר תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
נוסח משולב נכון לתאריך 24 במאי 2011

חלק בי י קביעת תעריפים ופרסומם
75, קביעת התעריפים ושיעוריהם

1 75.1 בעל הרשיון יקבע תעריף בעד כל שירות וסל שירותים שהוא נותן למנוייו, וכן רשאי הוא לקבוע את

ו אופן הצמדת התעריף למדד. בעל הרשיון יודיע למנהל שיעורו של כל תעריף, לפני כניסתו של
1 התעריף לתוקף.

1 75.2 בעל הרשיון רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי

1 כל שיטה אחרת. בעל הרשיון רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים כסל או
1 לקבוע לו תעריף כולל.

1 75.3 בעל הרשיון יציע כל סל שירותים בתנאים שווים ובתעריף אחיד לפי סוגי המנויים; לעניין סעיף זח,

1 "סוג מנויים"-ת14)קבוצת מנויים שיש במאפייניה טעם סביר המצדיק את הבחנתה מקבוצה אחרת.

1 75.4 בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, מסל שירותים אחד לסל שירותים אחר אשר מוצע

1 באותה עת על ידו. בעל הרשיון יכלול הוראה כאמור בהסכם ההתקשרות עם מנוייו. במסגרת

1 הוראה זו רשאי הוא לקבוע מועדים בהם ניתן יהיה לבצע מעבר כאמור, ולקבוע תנאים, לרבות
1 תשלום, בגין ביצוע המעבר.

1 75.5 ת47) התקשר בעל הרשיון עם מנוי לגבי שירות או סל שירותים בהתקשרות הכוללת התחייבות כמוגדר

1 בסעיף 56.1א ("תקופת ההתחייבות"), יחולו ההוראות הבאות, למעט על מנוי עסקי:

? (א) תנאי ההתקשרות, למעט תעריפי ההתקשרות, יהיו סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל

1 תקופת ההתחייבות;

1 (ב) התעריף לכל שירות יקבע ביום ההתקשרות ויהיה אחיד ונקוב בשקלים חדשים למשך כל
1 תקופת ההתחייבות.

? לעניין סעיף זה, "אהיד" - כל תעריף לפני מע"מ שעל המנוי לשלם כפי שנקבע ביום ההתקשרות,
? לא יהיה ניתן להעלותו במשך תקופת ההתחייבות ,?

1 למרות האמור, רשאי בעל הרשיון לספק את שירותיו למנוי בתעריפים זולים מאלה שנקבעו

1 מראש בהסכם ההתקשרות במהלך תקופה מוגבלת בזמן, לכלל המנויים או לסוג מנויים.

8 (ג) בעל הרשיון יכלול הוראות כאמור לעיל בהסכם ההתקשרות עם המנוי;

? 75.6 בעל הרשיון לא יתנה התקשרות עם מנוי או מעבר מנוי מסל שירותים אחד למשנהו, ברכישת
? שירותי ערך מוסף או ציוד קצה ממנו.

? 75.7 סל שירותים בו נקבע תשלום בשיעורין עבור ציוד קצה או עבור אחד השירותים, יכלול אף הסדר

? תשלומים למקרה בו יבקש המנוי להשתחרר מן הסל האמור או לעבור מסל האמור לסל שירותים

1 אחר, על פי יתרת התשלומים שטרם שילם המנוי או על פי יתרת תקופת ההתחייבות.

8 ת14) תיקון מספר 14
? ת147 תיקון מספר 47 (תיקון זה יכנס לתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2008.
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1 רשיון כללי לחברת פרטנר תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נילד בשיטה התאית (רט"ן).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 24במאיג201

1 75.8 (א) בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי תשלוס עבור שיחה כאשר יוזמת ההתקשרות לא נעשית על
1 ידי המנוי (להלן - שיחה לא יזומה).

1 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בעל הרשיון לגבות ממנוי תשלוס עבור שיחה לא יזומה
1 במקרים הבאים:

1 (1) השיחה מועברת למנוי באמצעות שירות נדידה;

1 (1) שיחת גוביינא לה ניתנה הסכמת המנוי;

1 (3)ת54) שיחה שנוצרה על-ידי חיוג מספר כקידומת מיוחדת עבור שירות שיחת חינם למתקשר,

1 אשר הוקצה למנוי על-פי הסכם עמו;

1 (4) בוטלי91"
1 (ג)ת9^בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי, היוזם שיחה בחיוג לשירותים או לקודי הגישה הבאים, תשלום

1 שלא יעלה על התעריף אשר גובה בעל הרשיון ממנוי עבור שיחה שיעדה ברשת מפ"א:

1 (1) שירות שיחה בחיוב מפוצלת;

; 1 (2) שירות מספר מקוצר לעסקים(2)

? (ד)ת53}בעד שיחה ליעד בינלאומי, אין בעל הרשיון רשאי לקבל אלא את התשלום המושת על המפעיל
1 הבינלאומי והקבוע בתקנות קישור גומלין.

1 75.9 בוטל"*5/

? 75.10 אופן קביעת התשלום בעד זמן אויר יהיה כמפורט להלן:

? (א) התשלום בעד זמן אויר יקבע לפי יחידת זמן אוירת29) ,י לצורך חישוב התשלום יראו בחלק
8 מיחידת זמו אויר כאילו היתה יחידת זמן אויר שלמה.

8 (ב)ת*5) התשלום בעד כל יחידת זמן אולר, לכל הפחות במהלך הדקה הראשונה של ההתקשרות,

8 יהיה קבוע;

8 (ג) משך זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את
8 ההתקשרות (להלן - המנוי הקורא), לבין המנוי מקבל השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה,
8 שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקורא או המנוי מקבל
? השיחה ,? משך זמן הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש ההתקשרות, ומשך זמן הניתוק, מרגע
8 קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול במניין משך זמן

8 השיחה.

8 לעניין ס"ק זה, מנוי מקבל השיחה - לרבות תא קולי. "תא קולי" - מיתקן או התקן שהוא חלק
(39 8 ממערכת הרט"ן, שנועד לאפשר למנוי הקורא להשאיר הודעה קולית למנוי הנקרא."

 ת54} תיקין מספר 54 [וגחילה ־ תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע (28 במרץ 2010)]
 ת£49 יניקיו מספר 49 [תחילה ל תוקף התיקון ביום ו' ניסן התשס"ט (31 במרץ 2009)]8
 ת49י תיקיו טספר 49 [תחילה: תוקף התיקון ביוס ו' ניסן התשס"ט (31 במרץ 2009)]8
8

 (1) בהתאם לתיק שירות "שיחה בחיוב מפוצל" (שירות 1-700).
0 י31" תיקון מספר 53 [תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף ביום בו יכנס לתוקף תיקון תקנות חקש"ג לעניין שיחה מרשת רט"ן8 י£2 בהתאם להוראת מינהל "מספר מקוצר לעסקים - כוכבית וארבע ספרות" מיום 4 מאי, 8.2008

? לרשת מב"ל (30.07.2010)1.
 ת£54 תיקון מספר 54 [תחילה ?. תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע (28 במרץ 2010)]

8
0 ת9־ תיקון מספר 29

? ת56) תיקון מספר 56 [תחילה ־ תיקון זה ייכנס לתוקף מיוס החתימה על התיקון]

73 1



? רשיון כללי לחברת פרטנר תקשורת בע"מ, למתו שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
1 נוסח משולב נכון לתאריך 24 במאי 2011

? (ד)ת39) לעניין שיחה המועברת לתא קולי, ישמיע בעל הרשיון למנוי הקורא הודעה קולית
1 מקדימה, שמשכה 2 שניות לפחות (בס'יק זה - "הודעה") ויאפשר למנוי הקורא, לפי
1 בחירתו, לנתק את השיחה ללא חיוב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת
1 משנייה אחת לאחר סיומה ("הזמן הסביר"). במקרה זה יראו את עיתוי מימוש
1 ההתקשרות עם המנוי מקבל השיחה, כמשמעותו בס"ק (ג) לעיל, כחל עם תום הזמן

1 הסביר.

1 נוסח ההודעה יהיה "השיחה מועברת לתא קולי", והיא תושמע בדיבור ברור ובקצב סביר.

? בסעיף קטן זה, "שיהה המועברת לתא קולי" - למעט שיחה שמקורה במערכת בזק בין-לאומית.

8 75א. השלמת שיחה ברשת בזק ציבורית אחרתת 23>

8 התשלום עבור השלמת שיחה אשר יגבה בעל הרשיון לא יעלה על תעריף קישור־גומלין הקבוע
8 בתקנות הבזק (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס ־ 2000.

ת 3ב)השלמת הודעת מס-ר קצר (15/\81) במערכת רטיץ אחרת ? 75ב.

8 בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת
8 אל ציוד קצה המחובר למערכת רט"ן של בעל רשיון רט"ן אחר, תשלום אשר לא יעלה על התשלום
8 אשר גובה בעל הרשיון מהמנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת,
8 אל ציוד קצה המחובר לרשת, בתוספת תשלום שלא יעלה על תעריף העברת הודעת מסר קצר

8 הקבוע בתקנות התקשורת (בזק ושידוריס)(תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000.

8 לעניין סעיף זה- ''הודעת מסר קצר" (18^3) - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים,
8 המועבר מציוד קצה המחובר לרשת, אל ציוד קצה המחובר לרשת או המחובר למערכת רט"ן של

8 בעל רשיון רט"ן אחר.

24) הוראת שעה 8 75ג.ת

9 על אף האמור בסעיף 75ב, לתקופה שתחילתה ביום י"ח אייר תשס"ד (9 במאי 2004) וסיומה ביום לי
0 שבט תשס"ה (9 בפברואר 2005)ת27), יחולו הוראות אלה:

0 (א) בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, שיעדו ציוד קצה המחובר
0 למערכת רט"ן של בעל רשיון רט"ן אחר (להלן - "מסר בין רשתי"), תשלום אשר לא יעלה על
0 התשלום אשר גובה בעל הרשיון מהמנוי בעד העברת מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר
0 לרשת אל ציוד קצה המחובר לרשת, בתוספת תשלום שלא יעלה על תעריף העברת הודעת

 ת 59} תיקון מספר 39 נ תחילה: תוקף התיקון ביוס י''ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)]
 ת 39 תיקון מספר 39 נ תחילה ־ תוקף התיקון ביוס י"ז בטבת התשס"ז (7 בינואר 2007)]8̂
8̂

 ת3:) תיקון מספר 23
8̂

9 ת23) תיקון מספר 23
24) תיקון מספר 24  ת

 ת27) תיקון מספר 8̂27
0^
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1 פרסום באתי המשיבה
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1 הודעה מטעם המשיבה
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8 החל מהשבוע הקררג ישיק אתר יד2 את שירות "מספר 2"
1 תאריך: שלישי, 09 בפברואר בשעה 172055 זמן מקומי

1 נישא: חינוך/חברה/בריא/סכור

1 החל מהשבוע הקרוב ישיק אתר י27 את שירות
מספר 2" בו מפרסמי המודעות יוכלו לבחור לקבל שיחות רק " 1

1 בשעות הנוחות להם על ידי מספרי טלפון וירטואליים
8 אתר יד 2 הודיע היום על הפעלת שירות חינמי הדש: ההל מהשבוע, האתר יאפשר למכרסמי המודעות באתר
8 להשתמש במספר טלפון וירטואלי חד פעמי, שיינתן בעת תהליך פרסום המודעה באתר, ויוצג במקום מספר הטלפון

8 הפרטי של המוכרים.
8 השירות ניתן בשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אטריקס - מהגופים המובילים בתהום שירותי ערך מוסף לגופי

8 התקשורת והאינטרנט בישראל ובעולם.

8 בעזרת מספר הטלפון הווירטואלי יוכלו מפרסמי המודעות באתר לנהל את השיחות המגיעות אליהם מגולשים. למעשה,
8 הם יוכלו לבחור באילו שעות לא לקבל שיחות, וברגע שיסירו את המודעה מהאתר, הם לא ימשיכו לקבל פניות שאינן
8 רלוונטיות יותר לטלפון האישי שלהם. גולשים שיתקשרו למספר הטלפון הווירטואלי יופנו למערכת אוטומטית שתעביר

8 את השיחה, ללא עלות נוספת, למספר הטלפון האישי של מפרסם המודעה.

8 "כחלק מפיתוח ושדרוג האתר, ולאחר שקיבלנו המלצות מגולשים החלטנו להשיק את - מספר2- שירות המספר
1 הווירטואלי למפרסמי מודעות", אומר רועי שגב, סמנכ"ל אתר י27, ומציין כי "ההיענות הגדולה של גולשים
8 למוצרים המתפרסמים מידי יום באתר יד2 הביאה למצב שבו מפרסמי המודעות מעוניינים לקבל שיחות מקונים

8 פוטנציאליים בשעות הנוחות להם, כמו הבחירה שלא לקבל שיחות בשעות הלילה ושבתות וחגים".

8 מהחברה נמסר כי השירות יופעל כפיילוט במדור חיות מחמד, כאשר בהמשך הוא יורחב לכלל המדורים באתר.

0 אתר יד2 הינו אתר המהווה את לוח המודעות החינמי הגדול והמוביל בישראל. באתר מתפרסמות כל יום כ- 10,000 מודעות הדשות במדורים
0 השונים; רכב, נדלין, מרורים יד שנייה, מטפלות ועוזרות בית, חיות בית ועוד. באתר גולשים כ 350,000 גולשים ביום ומעל 2,000,000

0 גולשים שונים בחודש. אתר יד2 הושק במאי 2005. האתר מדורג בין 5 האתרים הגדולים בישראל.
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נספח ח'

1 תקנון אתר המשיבה



1 תנא1 שימוש - כפי שמופיע בקישןר בעת הכנסת מןדעה לגבי ''מספר 2".
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^), הכולל אתרי משנה ואתרים בלווים, 0ץ.̂/ ק1רל-תל בע"מ ("התגרה") היא הבעלים והמפעילה של אתר יד2 (12.00.11
: לרבות יד1 (ב'חד ולח!ד: "האתר'1).

הגלישה והשימוש באתר כפופה לה0כמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפ1ר0ו להלן בתקנון זה ("תק13ן השימ1ש").

בתקנון השימוש המילה "שימושיי על הטיותיח השוטת תכל1ל את הפע!ל!ת הבא1ת: ביקור באתר 1/א1 גלישת .באתר ו/א!

רישום באתר 1/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לש1] נקבה 1לש1! רבים
ולהיפך.

על כ] נבקשך לקרוא בעיון את תקנו] הש'מוש טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמד1רים באתר חלים תנאי שימ1ש ב01פים א1 ספציפיים הם יחול! ב00ף לתנאי השימוש המפורםים בתקנון
1 הש'מוש.

1 בשימזשר .באתר אתה מסכים להיות קשור 1לפעול על פי התנאים המפנךטים בתקנון החימוש 1מאשר בזאת כי קראת

1 והיבך מסבים לתנאים אלו. אם איבר מסכים £1?ופו מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל
1 שימוש נוסף .באתר.

1 1ית1ר 1הג1:לת אחר'1ת

1 המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "הש'חתים"). המוצעים לך באתר מ1צעים 13 3\< 1החברה, מנהליה, בעלי מני1ת'ה,

1 בעלי שליסה בה, חברות הקשורות אליה ומי מסעמם של כל אל! (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה") לא "שא! בכל אחריות
1 להתאמתם לצרכיך ו/א! למסחתיך.

נים של האתר, לרב!ת, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, 1 כל האמ!ר, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השו

1 המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכ'ם, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים,

1 השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/אז מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קש!רים !כל נתון אחר מכל מין

1 !0!ג שה1א (שייקראו כ1לם יחד, להלן:"הפרסומים") המופיעים באתר חינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לח"ב את

1 הקבוצה 1/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה.

1 האחריות על ת!כנם של הפרסומים 1/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכ!תבים !/או המפרסמים בעצמם ו/א! על

1 המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. הקבוצה לא תישא בכל אחריות למק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש

1 וכל מק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסיים.

1 הקםצח אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר 1/או פרסומות באתר.

1 כל שימוש באתרים אלו יעשח על אחריותך הבלעדית.

1 הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של

1 ויחסים, ת1כנ1ת א! קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מסרה, שלמות, אמינות, התאמה

1 לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר 1/או בשירותים לא י!פרע ו/או יהיה חסין

1 מפני הפרעות ו/או קלקולים !/א1 תקלות 1/א1 כשלים ו/או מקים כלשהם.

1 הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות מיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה),

1 כלפיך ו/א! כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקי&ץ, לכל נזק ישיר א! עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל

1 חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/א1 מאי תקינות! של האתר 1/א1 בשל אובדן מידע ו/או מק למחשבך !/א!

1 למידע המאוחסן במחשבך 1/א1 מק המבע ממחיקה מלאה א1 חלקית של המידע המאוחסן ולכל מק אחר שה!א בי! אם המק

1 צפוי ובין אם שאינו צפוי. וחינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימ1ש אשר אתה עושה בארנר ו/או
1 בשירותים.

? נהלי הרשמה ומסירת מידע איש*

1 במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדזגמת לוח המכירות) תתבקש ל0פק מספר נתונים אישיים כדוגמת:

, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמר! במאגר המידע של חחברה. יודגש כי 1 שם מלא, מספר נולפון

1 מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל

1 להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלות המכירות של האתר.

? הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשיחת

? שאלי! נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

? מז־יני1ת ניהול מח־ע!ת באתר

? החברה רשאית לבטל/לשנו ת/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו רא!י ו/או אינו עומד בססנדרטים של האתר.

1 בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להכניס מודעה אתת בלבד באותו עניין, לערוך ולשמת אותה בכל עת.

8 לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובי! בתוך תמונה. פר10ם של



1 מספר טלפון יעשה אך ורק בת1ך שדות יצירת הקשר ולא בטק00 חופשי.

1 תשלום דרך האינטרנט

1 באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מה10ג המצוין להלן, כל החלקים בהם ק"מת הזנת מידע אישי מאובטחים

1 בטכנולוגית 811 128 -331. פרוטוקול 331 חינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין

1 הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המא1בטחימ ב - -331 יראו סמל של מנע1ל ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י

̂£ הבינלאומית (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף 0פק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנ01ף ̂ן 1 חברת 3x*|ו

1 כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח 1מוג1 ע"י חברת טרמילה (אולם מזבהר כ* החברה זכאית להחליף ספק כאמור
1 בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

1 אופן השימוש של החברה במידע

1 שימ1שך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עש1י להביא לאי10ף מידע 1נת1בים אוד1ת 10ג הפעילות א1תה ביצעת

1 באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, עיון בעמח־ים/מד1רים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך

1 למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.

1 מ'דע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - "שמר במאגר הנתונים של החברה. החברה

1 מתחייבת בזאת לעש1ת שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

? השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל ש"אםף, יי!חד למימוש היעדים הבאים:

1 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניימתך השונים (ציפיותיך.

1 • התאמה אישית של מודעות ופר10מות המ1על!ת באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.

3̂ לטלפ!נים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף 1 • קבלת/שליחת דואר אלקסרוני ו/א1 הודעות 13
1 לה!ראות הדין.

1 • מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.

1 • משל1ח דואר אלקטרוני ו/או הת־ע!ת 3!'/\31 על ידי החברה עצמה וזאתבכפזף להוראנת הדין. במסגרת זו

1 תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותן באופן אישי, מידע מסף על זה המצוי

1 באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה 1עוד. באם בעתיד תהיה מעוב"ן להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך

1 לעשות ה1א לה1דיע לחברה והשירות -ופסק בסמוך לאחר מכן.

1 • בנוסף לשימזשים הספציפיים במידע ל10בתך האישית, "תכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצ!רך

ניתנים במסגרת האתר, שיטי ו"עול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעיל!ת של האתר או 1 שיפור השירותים ה

1 צמצומם ומטרות בוספזת לפי שיקול דעת החברה 1זאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

1 העברת מידע למפרסמים

? במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, "תכן כי

? החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים ש1נים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע

1 שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהףך האישי (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

8 מד*נ'1ת נ'ה1ל פר10מ1ת באתר

8 הפרסומות המ1עלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול

8 הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי יי1£3>!000" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת

8 הפר10ם הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מבת

8 להתאים את הפרסומות שיופמ אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר באסף. עזמדת בפניך האפשרות

8 לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי י'1£3>0001" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי

8 ניהול ה - יי1£3>110001 על ידי חברות הפרסום תינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

8 החברה משתמשת בחברת פרסום צד גי להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה ז1 עשויה להשתמש במידע

8 (שלא יכלול את השם, הכתובת, כת!בת הדואר האלקטרוני א1 מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק

? פר0!מות של סחורות ושירותים העשו"ם לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות
1 קובץ "ק1קי" "חרדי בדפדפן שלך.

8 איסוף נת31ים על ידי החברה באמצעות "1£5>!000"

8 החברה, באופן דומה לזה של חברזת הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "1£5>0001" במחשבך האישי 1מהם היא אוספת מידע

1 הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, 10ג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל

0 ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"1£5>)000" משמש את החברה לשימושים

8 פנימ"ם זעצמ"ם בלבד, במטרה להביא לשיפזר ולעדכון האתר כן שהוא יתאים באופן אופטימאלי לצ'פ'ותיך, וה1א כפוף

8 להתחייבויות (למגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.



בנו0ף משמשים קבצי ה-"1£8>0001" לזיהויו על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיו (כדוגמת שם משתמש

01י0מא) בכל מקרה בו נדרש ריש!ם וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.
ן

, נשוב ונדגיש כי ביכולתך למח1ק 10/1 למנוע כליל את ה'וזצחתם של קבצי יי1£5>0001" במחשבך באמצעות שימי ההגדרות

הרלבנטיות, אולם הדבר 'חייבך בעתיד לש1ב ולעדכן את שם המשתמש שלך 01י0מתך במקרים בהם רישומם של פרסים
אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר ןברשת מחשביה ככל שהיא מגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמ1ת ביותר.

על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, ההברה איבה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה
לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים זקנ"ן רוחני

1 החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בא1פן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקנ"ן הרוחב' נכללים, בין

1 היתר, עיצ1ב1 הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי! הצורניים והמה1ת"ם של האתר, הטקסטים המופיעים בו,

1 הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים !יישומים מכל מין וסוג שהוא.

1 חל איסור מ1חלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הב"ל א1 חלק מהם, לרבות כל מ1דעה המפורסמת באתר

1 (בין בל1ח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם נ'תבה לכך ה0כמת החברה מראש ובכתב.

1 מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימ1ש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרזחבי בקשר

1 עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמ1נ1ת הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכ1יות התביעה בגין כל הפרה של
1 זכויות כאמור.

1 מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על -די הלק!ח/המפר0ם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

1 הקבוצה לא ת'שא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקב"ן ר!חני א! אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה

1 של תמ1נה/ציוראו כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים א1 זכ1ת קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר

1 כל פרסום מפר כאמור ככל שהזבא לידיעתה דבר ההפרה.

נ!ת/ציור או כל אמצעי חז1תי אחר המתפרסם בצמוד 1 מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמ1בה/תמ!

1 למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו 332ץ.

1 הצמדת תמ1ב1ת/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה 11ית1ר על כל טענה

1 עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכוי!ת אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

1 השימוש באתר 1פר0ום גזודעות

1 למחת שהחברה ע1שה א תמירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן הא1פ0ימאלי ביורנר הרי שהאתר,

1 מעצם טבעו, הינ! אתר המ'!עד לציבור בכללזתו 1כל המידע המובא בו - לרבות לוחות תמ1דעות המקוונים - עומד לרשות

1 ציבור המשתמשים כמות שה1א. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות - הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר א1לם מתייחסת
1 תמיד גם למין השני.

? השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינ: על אחריותך בלבד.

1 השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לנכס/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון קהל המתעניינים

1 באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודע!ת בשל עניין של הפונה בנכס/מוצר/ש־רות שפרסם. אי! להשתמש באתר למטרה

1 אחרת מהמטרות הב"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

1 הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף בת1נים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש

1 0ב'ר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי 1/א1 אלקטרוני ן/או ממוחשב !/או באמצעגת תוכנות א1ט1מטיות (!בכלל זאת רובוטים,

1כן3 וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המח־עה שלא על מבת להתענ"ן ברכישת/שכירת 1 8־61נן3־ו50 ,6̂15

? הנכ0/המוצר/השיר1ת שפורסם, יהו1ה משום ש'מ1ש ב3יג1ד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת
1 לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר 1מתח"ב:

? • שלא להעתיק ו/א1 לשכפל !/או לעדכן 1/או לשבות ו/א1 להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

8 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר !/או אשר על1לה לייצר ע1מ0 על מערכות ושרתי האתר.

8 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב 1/או להפריע) בדרך הפעולה
8 הרגילה של האתר והשיחתים.

8 • שלא לעקוף או לבסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו



1 למבוע אל! מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

1 מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פר10ם לג1לש'ם/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המ1דע1ת

1 המתפרסמות במ0גרת1. יחד עם זאת נהלי החברה א!0רים פרסום של מ1דע1ת שנושאיהן איבם חוקיים ו/או פוגעניים. למען

1 ה0ר ספק י1בהר בזאת כי אין לפרסם באתר מ1דעות למכ'רת/שיווק/השכרת/אםפקת/פרסום/הפצת מוצרים ןשירותים

1 המנוגדים לח1ק. החברה לא תישא בכל אחריות מיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה

1 אף ש1מרת על זכותה לפמת במקרה הצ1רך לרשויות אכיפת החוק על מנת למטע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור
1 בתקנון השימזש תוך חשיפת פרסי המפרסם.

1 מבלי לפגוע מכלל'!ת האמור לעיל הינר מתחייב שלא לפרסם 1/א! להזין לאתר אתד אז י1תר מן התכנים הבאים;

1 • כל חומר הפ1גע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זםיות !/א! תכנים של צדדים של'ש"ם - לרב1ת

ניין חתני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. ח1מר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת 1 זכויות ק

1 קבצי 3ק1/\]), תוכנות מחשב מוגטת, אמצעים לעקיפת, הסרת א1 ב'ט1ל הגנות דיגיטליות על תוכנות זקבצ1

1 מחשב לסוגיהם. תמומת וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.

1 • כל חומר פורנוגראפי א1 בעל א!פ־ מיני בוטה, המפר הורא1ת כל דין א1 עלול לפגוע ברגשות הציבור.

1 • כל ח1מר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפ!טר1פ!0ים החוקיים 1מזהה אותם כקטינים א1 כולל

1 את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

1 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

לרבות תוכנות-עוינות הידועות כ0!0- 1 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (ויחס),

̂/ 1311010118̂/ ) וכיו"ב. 1 טרויאני, תולעים (8וזח70/\), ואבדלים (3!03ח3/\), יישומים מזיקים (5ח03110ו!קק

1 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימ1ש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי

נים הרשמה א! תשלום, בלא תשלום א1 חרשמה כאמור. 1 אינטרנט או שיחתים, הטעו

1 • כל חומר בלתי-ח1קי, או ח1מר המעודד, תומן־, מס"ע, מספק הורא1ת לביצ1ע או מנחה בביצוע מעשה המהווה

1 עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המה1וה לש1ן הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

1 ־ • כל חומר הח1שף את פרטיו האישיים א1 האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מ0ר אותו ו/או

1 חומר הפוגע בפרטיותו 1/או בצנעת אישיותו של אדם.

? • משאים שביחס אליהם ק"ם צו אי10ר פרסום של בתי משפט.

, מעליב, עוין, מאיים, ג0, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר 1 • כל חומר בעל אופי או ת1כן טורדני

1 העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעזת 3וח5 אשר תשלח באמצעות האתר
1 ו/או השירותים.

1 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק א! לפג1ע במשתמשי אינ0רנט
? בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

1 היה 1תפר אחד או י1תר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל מק שיגרם לה כת1צאה מהפרות אלו.

8 ההברה שומרת לעצמה ארנ הזכות לח10 ם/לבטל/להסיר כל מ!דעה שאינה ע1מדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין

8 ו/א! נחלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם א! 'שות משפטית אחרת 1/או אשר נסיבות פרסומה קשוחת,

8 במישרין א1 בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה.

8 אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה 1נ0יבות לא תהא אחראית הקבוצה

8 לכל מק אשר "גרם לצד כלשהו בגין פעולה א1 היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

8 ביט1ל ע0קא1ת

? בכפ1ף להוראות הדין, בכל מקרה של ביט!ל מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סי1ם תקופת הפרסום

8 הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשה! והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.

8 האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/ג1לש.

? הפעלתו הש301ת של האתר

8 החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים א1 קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות

8 לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות 1לעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.

8 הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ב'צ1ע תיקונים, שינףים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה

8 או דרישה מצדך. החברה מצדה ע1שה זתמשיר לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגל1ש ולהשתמש באתר באופן

8 שוטף 1קב1ע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעזת הכרוםת וקשורות בהפעלת האתר
8 והנלווים להפעלה זו.

8 מת1וכ'ם/ לקוחות ע0ק"ם/ געלי מקצוע

8 למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק



1 כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת המשתמש העסקי לתנאי ההתקשר!ת של

1 חחברה; 1זאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרל!1ב0* באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר

וסר/יופסק 1 שפרטיו מופיעים להל]. פרסום מודעה א1 ש'מ1ש אחר של לקוח עסקי באתר שנחזה לפרסום/שימזש פרטי/אישי י

1 לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעד'ם הק"מ'ם לחברה בקשר עם כך.

1 פרסום מ!דע1ת במדורי הבדל"ן השונים של האתר על ידי מתווכים פרטיים ו/א1 0!כבוי1ת תיווך ו/או תאגידים מכל 10ג ו/או

1 בעל- עסק אחרים שעי10קם בתיווך מקרקעין (להלן: "מתווך נדל"ן"), הים בתשלום בלבד. החברה ש1מרת לעצמה הזכות

1 לשמת את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.

1 מודעה של מתווך בדליי! שתפורסם כנחז-ת למ!דעה מטעם לקוח פרטי ולא יועבר בגינה תשלום כאמור לעיל - תורד מלוחות

1 האתר ללא התראה כלשהי תאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

1 פרסום מודעות במדור "מוצרים חמים בלוח" על ידי לקוחות עסק"ם היב1 בתשלום בלבד. החברה ש!מרת לעצמה הזכות

1 לשםת את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.

1 לקוח עסקי לצורך תקנון השימוש הינו כל יחיד, שותפ!ת או תאגיד מכל 10ג שהוא שעיסוקם במסתר קמעונאי, סיטונאי או

1 זעיר, ישיר א! עקיף, של מוצרים ו/או שיחתים.

1 פרסום על -די לקוח עסקי במדור מוצרי "יד שנייה" יתאפשר באישור המוקד הטלפוני של האתר שמספרו: -1-700-50-77

1 80. מודעה של לקות עסקי, שתפורסם כנחזית למודעה מטעם לקוח פרטי ולא יועבר בגינה תשלום בהתאם לתעריף הנ"ל -

1 תורד מלוחות האתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

? פרסום מודעות במדור "בעלי מקצוע" באתר הינו בתשלום בלבד. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את התעריף מעת
1 לעת על פ' שיקול דעתה.

1 החברה רשאית בכל עת לשמת את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.

1 מדיניות ניהול מודעות ב־ח0 ללקוחות עסק"ם, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים

1 המתחייבים, ה'נה כדלקמן:

? • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר מודעה שהינה בגדר הודעה כפולה מטעם אותו מפרסם.

1 • תוכן המודעה יכלול את פרטי ה בכס/ה מוצר/השי רו ת בלבד 1כן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך
1 ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד.

? • החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר

? כי היה ותוסר מודעה כאמור הרי שהתשלום בגינה לא יוחזר למפרסם. יחד עם זאת, תעמוד למפרסם

1 האפשרות לפרסם את מודעתו פעם מספת עד למיצוי פרק זמן פרסום המודעה בגינו בוצע התשלום, וזאת

1 לאתר הסרת כל אותם פרטים שהעם בגדר פרםום עצמי [קבלת אישור המוקד הטלפוני.

? • אפשרות "הקפצת" מודעות ללקוחות עסק"ם מוגבלת לפעם אתת בשעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות

1 להסיר מודעה מטעם אחד הגורמים הנ"ל שתוקפץ בפרק זמן הפחות משעה. במקרה כזה לא יוחזר התשלום

1 בגין המודעה לגורם המפרסם והוא יוכל לש!ב ולפרסם את מודעתו (כנגד תשל!ם) רק בחלוף של1שה ימי

8 עבודה מהמועד בו הוסרה מודעתו על ידי החברה.

8 • אפשרות "הקפצת" מודעות למתווכי נדל"ן הינה במקבץ של עד 10 מודעות בבת אחת מוגבל ל-3 שעות.

? החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מודעה מסעם אחד הגורמים הנ"ל שתוקפץ בפרק זמן הפחות מ-3

8 שענת. במקרה כזה לא יוחזר התשלום בגין המודעה לגורם המפרסם והוא יוכל לשוב ולפרסם את מודעתו

8 (כנגד תשלום) רק בחלוף שלושה ימי עבודה מהמועד בו הוסרה מודעתו על ידי החברה.

8 • מובהר בזאת כי הקבוצה אינה אחראית ולא תהיה אחראית למק, מכל מין וסוג שהוא, ש"גרם למפרסם

8 בקשר עם שימוש באתר.

1 החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי

8 מי המגורמים המכרים בפרק זה עומדות בכל ה!ראות תקנו] השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על
? פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

? מחיתן רכב. יד שבייה באתר

8 מחירו] רכב יד שנ"ה באתר ("המחירון") מת"חס ובקבע עפ"' מדד הגולשים באתר ומשוקלל ביחד עם נתונים שמאיים
0 [דגימות סטטיסטיות

? המחירון מפוקח ע"י צוות שמאים וסטטיסטיקאים מקצועיים. עם זאת, כל המחירים ויתר הנתונים המופיעים במחירון הינם

8 בבחינת המלצה בלבד ואין החברה אחראית לד'וקם. בנוסף, החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמ1ת הנתונים,

0 אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים במחירון, "תכן כי לעיתים יכלול המחירון נתונים מוטעים או משובשים

? עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים והחברה אינה אחראית לדיוקם.

נסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על הקבוצה בקשר עם פע!לות המשתמשים במחירו! וכל הסתמכות של 8 בכל מקרה ו

9 משתמש על נתוני המחירון חינה על אחריות המשתמש בלבד.



1 מטיבם של דברים המחירים המופיעים במחירון מתייחסים לדגם של רכב ולא לרכב ספציפי. החברה ממליצה כ־ כל משתמש

1 במחירון יבצע בדיקה פרטנית לגבי הרכב הרלוונטי ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמ1ר יחול! על המשתמש בלבד.

1 התמונות במחירו] ה'נם להמחשה בלבד.

1 החברה 1כל העוסקים במישרין א! בעקיפין בקביעת המחירים במחירון רשאים לשטת כל פרס בתוכן המחירון והמידע

1 המפורט, לרבות מתיר ללא מתן הודעה כלשהי.

1 מחיר הרכב המופיע במחירון היבו מחיר ב0י0 של הרכב בהתאם למפרט המקורי של הרכב כפי שי1צר במפעלי היצרן.

1 החברה איננה גורם מחליט לעניין רמות ו/א1 ק'1ם המיגון ברכב. לצורך קבלת אישור מ!0מך בדבר מיגון רכב (בין אם לעניין

1 קיומו ובי] אם לעניין רמתו) יש לפנות לג1רס מ01מך המא1שר עפ"1 החוק.

1 החברה איננה אחראית לקביעת תוספות אינטגראליות !/א1 לא אינטגראליות הקיימ1ת ברכב - קיומן ו/או תמחורן !/א1

1 שקלןלן למחיר המדויק של הרכב היק באחריות מ1כר וק!בה הרכב בלבד.

1 הקב!צה איננה אחראית במישרין ו/א! בעקיפין לכל בזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשה! עקב השימ!ש במחיר!]

, רגשי או אחר). בהתאם, לא תהיה לר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגי! המחירון. ? (לרבות כל בזק כלכלי, גופני

1 אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקבון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

1 שיר1ת התרעות מחירון רגב

1 שירות "התרע1ת" המוצע באתר מאפשר לגזלש המעוניין בכך לקבל התרעה ישירות למייל האישי שלו בכל פעם שמחיר

1 הרכב שהוזן על ידו מתעדכן באתר ("שירות ההתרעה").

? שיר1ת ההתרעה מופעל ע"י החברה בחסות חברת ישרא031 (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת
1 וללא מתן הודעה כלשהי).

1 שירות ההתרעה לשימוש אישי/פרטי היבו חינמי ואים כרוך בכל על1ת למשתמש.

1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות ההתרעות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה
1 מ!קדמת.

? החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות ההתרעות בא1פן תקין. יחד עם זאת, הקבוצה לא תישא

? באחרי1ת בגין כל מק ישיר ו/או עקיף ש"גרם למשתמש 1/א1 לצד ג1 כתוצאה מהפעלת 1/או הפסקת שירות זה !/או כתוצאה

8 משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות איחור בקבלת ההתרעה ו/או אי קבלת ההתרעה 1/א! קבלת התרעה

8 חלקית ו/או קבלת התרעה עם נתוב'ם מ1טעים או משובשים עקב טעויות סופר ו/א1 נתוני שוק שגו"ם 1/או תקלות טכבי1ת

8 בהפעלת שירות ההתרעות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שיתת התרעה. אין

8 באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לענ"ן היעדר א! הגבלת אחריות.

8 החברה מעמידה לרש1ת המשתמש שרות לקוחות הפעיל בימים א-הי בין השעות 9:00-18:00 במספר טלפון שמספרו -1

8 700-70-90-30 וכן מ!קד שירות לקוחות אינטרנט- הפועל 24 שעות ביממה, באמצעות "צור קשר" באתר.

8 שיר1ת "ס1כן חכם"

3̂ למכשיר הנייד שלו ובאמצעות מ"ל לכתובת 8 שירות סוכן חכם המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות 13

8 המייל של!, הפניות/קיש1רים למודע1ת אשר התפרסמו באתר 1אשר ע1נות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדר! על ידי הג1לש

8 במועד הרשמת! לשיר1ת ("שירות סוכן חכם").

8 לצורך הזמנת שירות 0!כן חכם יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש זאת הפרמטרים של המח־עות לגביהן ישלחו
8 עדכונים (באמצעזת 13/\!8 זמייל).

8 המחיר שייגבה עבור שיחת סוכן חכם מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת 3!/\ז5 שתשוגר במסגרת השירות).

8 החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעות! יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר

8 תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במ0ל1ל יפר- פ"די, החיוב יםצע באמצעות ח־וב יתרת ה- יפר1 פ"די בעת רכישת

8 השירות הליל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

? יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה !אשר תל1"ם בבעיות ברשתות ה0לולארי!ת.

8 כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקטן השימוש ו/או הוראזת דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן

? הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שליש"ם על

8 פי כל דין וכיו"ב, 1זאת מבלי לגתע מכל סעד אחר העומד לזכ1ת החברה על פי כל דין.

1 כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

? החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות סוכן חכם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה



1 מוקדמת.

1 החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את הה!דע1ת המבוקשות בצורה נכ1בה ומדויקת ככל הביתן ובהתאם

1 לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/א! כי כל

!בטי!ת באתר. אין 1 הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כ1 הה!דעות ישוגרו מ'ד לאחר פר0ום המודעות הרל1

1 אפשרות לממע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגר! ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שב-כ1לתה

1 על מבת לאפשר את הפעלת שירות 0וכן חכם באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחרי!ת בגין כל בזק ישיר ו/או

1 עקיף שייגרם למשתמש 1/או לצד גי כת1צאה מהפעלת ו/א1 הפסקת שירות זה ו/או כת1צאח משיבושים ו/א! תקל1וז בקשר עם

1 שיחת זח. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות סוכן חכם. אין באמ1ר לעיל כדי

1 לגר1ע מיתר ה1רא!ת תקנון השימוש, בין היתר לעב"! היעדר או הגבלת אחריות.

1 שיר1ת "התרא1ת יד2"

3̂ למכשיר הב"ד שלי, ובמקרה ב1 הגולש 1 שירות התראות יד2 המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות 13'

1 ביצע רישום ב!0ף למערכת גם באמצעות מייל לכתובת המ"ל שלו, הפני1ת/קישורים למודעןת אשר התפרסמו באתר 1אשר

1 עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמת! לשיחת ("שיחת התראות יד2")<

1 לצ1רך הזמנת שירות התראות יד2 יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודע1ת לגביהן

1 ישלח! עדכונים (באמצעות 13/\31 ו/או מייל). ביתוק השירות יבוצע על דרך של משגור 5!/\!$ עם המילה "עצור" למ0פר

1 2000 א! בדרך אחרת שתוגדר לצורך זה 0?תר בעת ההרשמה לשירות התראות יד2.

3̂ שתשוגר במסגרת השירות). 1 המחיר שייגבה עבור שירות התראות יד2 מופיע באתר (ככלל - 0ך קבוע בגין כל הודעת 13

1 החי1ב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר

1 תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול יפר- פ"די, החיוב יבזצע באמצעות חיוב יתרת ה- יפר1 פ"די בעת רכישת

1 הש־רות הנ"ל. החברה רשאית לשבות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

1 התראות לא ישלח! בין השעות 24:00 ל 7:00 בכל יום.

1 יתכם עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעי1ת ברשתות הסלולאריות.

1 כל שימוש בשיחת הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או '!תר מן

1 הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשיחת הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים של־ש"ם על

1 פי כל ד־ן וכ'ו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הע!מד לזכות החברה על פי כל דין.

1 כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחרי!תך בלבד.

1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות התראות יד2 בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 1ללא מתן הודעה
1 מוקדמת.

8 החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את הה!דעות המב1קש1ת בצורה נבובה ומדויקת ככל הביתן 1בהתאם

1 לפרמטרים שהוגדרו, 1א!לם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל

1 הודעה שתש1גר אכן תתאים לפרמטרים הב"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלו1נטיות באתר. אי!

8 אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות ש־שוגרו 1/א! בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה

8 על מבת לאפשר את הפעלת שירות התראות יד2 באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר

8 ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד גי כת!צאה מהפעלת 1/או הפסקת שיחת זה 1/א1 כתוצאה משיב!שים 1/או תקלות

8 בקשר עם שיחת זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה. תביעה א1 דרישה כלפי הקבוצה בגין שיחת התראות יד2. אי! באמור

8 לעיל כדי לגרוע מיתר הורא1ת תקטן השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

1 שירזת י'מספר 2"

? שיחת "מספר 2" המוצע לגולשים באתר מאפשר למשתמש המעוב"ן בכך לקבל מספר טלפון ייעודי/ףרטואל־ ("מספר 2")

? לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם באתר ("שירות מספר 2"}. בהזנת מספר טלפון סלולארי יקבל המשתמש

נימי. כמו כן, שיחת מספר 2 יאפשר למשתמש לבחור את השעות 8 מספר 2 ובכך מספרו האישי של המשתמש יישאר אנו

1 הנוחות לו לקבלת שיחות בנוגע למודעה שפרסם באתר וכן לשלוף את ההודעות שהושאר! לו מתא קולי ייעודי לשיחת זה.

8 השירות מופעל ע"י חברת אטריקס בע"מ (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמ1ר בכל עת 1ללא מתן הודעה
1 כלשהי).

5̂ למספר 2. 8 לא ניתן לשלוח הודעות 18

8 במידה 1לא תתקבלנה שיחות טלפון למםפר 2 במשך 7 ימים רצופים יופסק השירות למודעה ובמודעה יוצג מספת האישי
? של המשתמש.

8 השירות לשימוש אישי/פרטי אינו כחך בכל עלות למשתמש. עם זאת יובהר 1 יודגש כי בחיוג לתא הקול־ של שיחת מםפר 2

8 לשליפת ה1דעות יחויב המשתמש בעלות שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמ! מול
? ספק הסלולר שלו).



1 שיה/?/ למ00ר 2 הינן בעל1ת שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול 0פק ח0לולר
? של!).

1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות מספר 2 בכל עת, על פי ש-ק1ל דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה

1 מוקדמת. במ'דה ויופסק השירות י!פיע במודעה מספרו האיש- של המשתמש.

8 החברה תעשה כל שביכ1לתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר 2 באגפן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא

? באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ש"גרם למשתמש ו/א1 לצד גי כת!צאה מהפעלת ו/א1 הפסקת שיר!ת זה 1/או כת!צאה

1 משיבושים 1/או תקלות בקשר עם שירזת זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיתה חלקית !/או קבלה באנחור !/א1 קבלה

1 מש1בשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון 1/או עיכוב בהפעלת השירות). בהתאם, לא תהיה לך כל 0עבה, תביעה או

נון השימוש, בין היתר לעניין היעדר ? דרישה כלפי הקבוצה בגץ שירות מספר 2. אץ באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הורא1ת תק
8 א1 הגבלת אחרי1ת.

8 שירות "שלח לנייד"
8 שירות שלח לנייד המ1צע לגולשים באתר מאפשר לג1לש לקבל באמצעות 3!/\31 קישור המכיל תכנים מפרסי המ!דעה

8 למכשיר הב"ד שלו או של מישהו אחר ("שירות שלה לב"ד").

8 לצ1רך פרק זה, תהא נודעת למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

8 "תכנים" - טקסט, גרפיקה, צלמ-ות, תמונות, וידאו, קול, צלילים, צלצולים, משחקים, מכגינ!ת וכל שילוב ביניהם.

311̂ !/או כל מכשיר 8 "מכשיר קצה" - מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים ה0ל1לאר"ם 1חבחת התקשורת בארץ 1/א1 כרטיס 1

8 םלפ1ן נ"ח ו/או 0ל1לארי אחר ו/א! מחשב כף יד ו/או מחשב 0? ו/א1 כל מכשיר אחר שאליו ניתן לשלוח הודעת 3!/\!3
8 ושמאפשר להציג התככים.

8 לצורך הזמנת שירות שלח לנייד יש להזי( את המספר הסלולארי של מכשיר הקצה. הצלחת השיחת תלויה בכך שמכשיר

8 הקצה דלוק וזמין לפחות פעם אחת במשך 48 השעות שלאחר הזמנת השירות, 1כן שהוא מאפשר קבלת תכנים מה0!ג

8 המבוקש (מכשיר בעל גישה לרשת האינטרנט). באחריות המשתמש לו1דא את התאמת המכשיר לשירות שלח לנייד

8 ןלתככים המב1קש'ם ואת זמינותו (אץ לחברה את היכולת לדעת האם מכשיר הקצה הרלבנטי הינו מכשיר תואם כאמור).

? חיוב יתבצע גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה עקב א' התאמה או א- זמינות של מכשיר הקצה.

8 יתכנ! עיכובים בקשר עם השירות הליל שלא בשליטת החברה 1אשר תלו"ם בבעיות ברשתות הסלולאריות.

רלבנטי שבאמצעות! 8 המחיר שייגבה עבור שירות שלח לנייד מופיע באתר. החיוב יב!צע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון ה

8 יבחר המשתמש להזמץ השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול יפר1 פ"די, החיוב

8 יבוצע באמצע1ת חיוב יתרת ה- יפרי פ"די בעת רכישת השירות הליל.

8 החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות הנ"ל.

3 תח"ב אותך בעל1ת המ1גדרת לא1תו השיר!ת ? כל בקשה, לשימוש בשירות הנ"ל המבוצעת על יד' שליחת הודעת 13̂/

̂ בהתאם לחתה ההתקשחת שלך עם המפעיל הסלולארי וחבילת הגלישה שלך. במידה 8 בתוספת על1יות גלישת 9\/1

8 1הבקשה איבה ת1אמת לשיר1ת כלשהו, תקבל על כך ה1דעה, ותחויב בעלות שליחת הודעת 13/\31 רגילה.

? האתר רשאי לכלול בתכנים פרסומים 1/או חסויות של צדדים שלישים והיבך נותן בזאת הסכמתך לכך.

8 התכנים הכלולים בש־רות הנ"ל, אופים 1אופן קבלתם עשוי להשתנות בי! רשת סלולארית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה
8 אחד למשנהו.

8 בעשותך שימוש בשירות הנ"ל היבך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, לחפ"ןי, לפרסם, להציג 1/א! להשמיע !/או

8 להשתמש בתכנים !/או בשירות 1בתכנ'ם למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת ר11ח כספי ו/א1 אחר.

8 כל שימוש בשירות הליל ו/או בתכגים בניגוד לה1ראות תקנון השימוש 1/א1 הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד א1

8 יותר מן הסעדים הקבועים בתקמן השימוש ובכלל זה ח0ימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים

8 של"ש"ם על פי כל דץ 1כי1"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה 1/או ספקי התוכן על פי כל דץ.

8 כל שימוש בתכנים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

8 אפשר שפרטי המכשיר שממב! הזמנת את השירות הליל יועבר!, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת

8 הנמענים גם אם בהרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.

8 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות שלח לנ"ד בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מונן הודעה
8 מוקדמת.

8 החברה תפעל כמיטב יכולתה על מבת להעביר את התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אץ החברה אחראית

0 לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. אץ אפשרות למבוע שגיאות, ליקויים 1טעו'ות בתכנים ו/א! בדרך העברתם. החברה



? תעשה כל שביכילתה על מנת לאפשר את הפעלת שיחת שלח לנ"ד באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחרי!ת

? בגין כל מק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד גי כת1צאה מהפעלת ן/א1 הפ0קת שירות זה !/א! כת1צאה משיבושים

1 ן/אן תקלותבקשר עם שיחת זה. בהתאם, לא תהיה לךכלסענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות שלח לנ"ד.

1 אין באמור לע'ל כדי לגרוע מיתר ה1רא1ת תקנון השימ1ש, בין היתר לעביץ היעדר א1 הגבלת אחרי1ת.

1 שירות "עוגרים דידה עם יד2"

1 שירות "עוברים דירה עם יד2" מאפשר לג1לשים באתר למצוא מידע הנחוץ לאל1 המתכננים ורוצים לעב!ר דירה, לרב!ת

1 מחירי דירות, נתונים דמוגרפיים 1כלכל"ם על הסביבה, חשבונות זבעלי מקצוע לזמן המעבר וכ־ו"ב ("שיחת עוגרים דירה").

1 מובהר ומודגש בזאת, כ1 שירות עוברים דירה מב001 על מידע וכתובים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית

1 לסטטיסטיקה, רשות המ'סים, 311ת6־11 וכן נתונים אשר נא0פ1 על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו

? (יחדיו: "נת1ני שירות ע/ברים דירה") מסופקים במסגרת שיחת עוברים דירה על ב0י0 3\/ 3!, כפי שנלקחו
? מהאתרים/מהגורמים השונים.

1 מ1דגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השיחת יכלול מידע א! נתונים מ1םעים או מש!בשים.

? בכל מקרה ובסיבות הקםצה איבה אחראית לדיוק, נכ1כות או שלמות נת1ני שירות ע1ברים דירה 1לא תוטל עליה א1 מי

1 מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם השירות הב"ל, אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני שירות עוברים דירה !כל הסתמכות

1 של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה 1נ0יבות אין לרא1ת בשיחת ובנתונ'ו כדי מתן המלצה
1 כלשהי מצד החברה.

8 במסגרת האמור, הקבוצה לא תהיה אחראית לכל מק, הפ0ד או הוצאה מכל מץ ו10ג שייגרמו לג1לש כלשהו המשתמש

? בשיחת הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות 1/או אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתיבי השיחת.

? בהתאם, לא תהיה לר כל סעבה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות ע1ברים דירה 1/א1 נתוני שיחת עוברים דירה א!

1 התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, ב'[ היתר לעניין היעדר א! הגבלת אחרי!ת.

? <ד2 בפ"0בוק

8 שיחת פ"סבוק ביד2 מאפשר למפרסם מודעה באתר חמעונ"ן בכך לשתף את מודעת! עם חבריו בפ"0ב1ק ולפרסמה
8 באפליקציית יד2 בפ"סבוק.

8 לצ1רך שיתוף המודעה בקיר הפ"0ב1ק ובאפליקצ"ת יד2 בפ"0ב1ק תבקש החברה את אישות של המפר0ם באמצעות

8 "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפר0ם המופיעים בפרופיל הפ"סבוק של1.

8 תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר להברה לעשות שימוש בנתזנים בבקשות ה"שתף" הבאות של
8 המפרסם.

8 המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייםבוק של המפרסם ובאפליק"צת יד2 בפיי0ב1ק רק לאחר בדיקתה ואישורה של

8 המודעה על ידי צו1ת שיחת הלקוחות של החברה.

8 הקבוצה לא תהיה אחראית לכל מק, הפסד א! הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי

8 מטעמו, במישרין א! בעקיפין, בקשר לשירות 1/או אי דיוק א1 אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה א!

? דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות 1ד2 בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקטן השימוש, בי! היתר לעניין
? היעדר או הגבלת אחריות.

8 כל1 בשק 1צעצ!עים מ0וכ3>ם

8 כל מודעה באתר בקטגורית כל1 נשק ן/א1 צעצ!ע מ0:כן כפופה להוראות הדין 1לה1רא1ת תקנון הש-מ1ש.

8 עפ"1 דין (לרבות הוראות חוק כלי הירייה 1949 וחוק העונשין 1977) תלא'0!ר מוחלט על אחזקת בשק בידי מי שאים בעל

8 רישיון כדין. כל המוכר, רוכש !/או מוסר כלי נשק מחויב לפעול בהתאם לכלל הוראות הדין והנחיות משרד הפנים בפרט.

8 האחרי!ת לקבלת האיש!רים הנדרשים עפ"1 כל ד'ן לשם אחזקת/מסירת/מכירת/רכישת בשק מוטלת על הצדדים לעסקה

8 ובכל מקרה הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל מק מכל מץ ו10ג שהוא אשר ייגרם, במישרין א! בעקיפין, לצד כלשהו
8 בקשר עם מכירת/רכ'שת/אחזקת כלי נשק כאמיר.

8 עפ"1 דין (לרבות הוראות צו הפיקיח על מצרכים ושירותים (איסור "צור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים) 1986) חל

8 אי10ר על ייבוא, מכירה, אחזקת והעברה לאחר של צעצוע מסוכן במסגרת ע0ק אשר אינו עומד בתקנים הקבועים בדין.

8 צעצוע מסוכן מוגדר ככל צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש ב1 אן לבני אדם אחרים בזק גופני או ל0כן

, 8 את בריאותם או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע פולט אש, צעצ1ע נפיץ הגורם להתפ1צצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי

8 ד'מוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה א1 הבראה ככלי יר"ה. בכל מקרה הקבוצה לא תישא בכל נזק מכל מין

8 ו10ג שהוא אשר "גרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשה! בקשר עם מכ'רת/רכ'שת/אחזקת צעצועים מסובבים.

8 מסלול1 3ר10ם מודעות באתר

0 באתר מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנק!בים באתר.



8 תחולת הדין 01מ0ת שיפוט "תה־ית
8 על השימוש באתר יחולו דע' מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפ! תהא 0מכוינ השיפ1ט ח"חודית בכל

מוש באתר. 8 המגע לתקנון תשימ1ש 1לש1
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1 תצלום המסך של

1 המשיבה המצביע על

1 ההבחגה בין מפרסם

1 פרטי למפרסמים

1 עסקיים
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תנאי שימוש באתר דפי זהב

̂!ל!חו111^0שע0ק^!0י1ל1־!מספר'!זיי<0 11 1>1ט'1מ

1 • מיאנתם

1 • -עוד 1חז>ן

. *מ*ו**1" תנא* ת0<0ו0 גאתר
1 * סג־פ־ם

1 • נובחת בםת ^ 3לל1!

1 * דסיזהב בע־תוםת ן.^ דפ, זהב בע""̂  מ, "0עתת ^להלן: "מחברה" או *־ט3>נילת האתר") הינם מקימי אתר דפ'"זהג

1 * הפרסומות טלם (להל1: "האתר"), המשמש כשער כל-קה לאינטרנט. השינ?1ש כאתר 1בתכנים המוצגים בו באמצעות

 מנזירי קצה שנביט כסוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "ת1אי השיקוש"]. אג.א קרא ולנכים אלה 2עי1\
1

והב ימיט חקה־לר. ובקפידה, שק תחילת השימוש באתר ובתכני! מעידה על הסכמתן־ ו!;יש1רר לאמו! בתנאי שימ1י:י אלו. 1 * י3־

ש־מוש אלו נ?<<ת לעת. לפי שי^ל רעתה הבלעדי וללא זה1 ש1גזית לעצ0ה "י1 י"131" לעיינן תנ;?י 1 * אחרות סביבתית ד3י

1 י צורך במסירת הודעת כלשהי מראש. ימקסו של שינו־ תנאי חשימ1ש יחל הרגע פר10מו באתר 1ה
| * דקי זהב בע!לם

1 , 1,2 אתר זה נועד לש'נזוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחר־ בו ללא קבלת ה0י:מתה מורי;"." ובגונב של

 ההברה הינ! אטור.
1

 בקט1זלאיט!רוז0ח־
 י

?

̂ינ9ש בלש11 זכר חינו לטרך הנוחות בלבד ותנאים *לו יח1לו על נל משתמשי האתר.  1.3 ,־!
? פטרה בתובענה ייצוגית

1 • {ינגו אלינו

¤^ 2 ה0בל1ה לת3אי השימוש באתר ¤ ¤¤¤¤¤ ^ 1
? ? עזרר,

̂ו0־ לכל מטרה עיהיא  2.1 אם *ינך נזסכים ל11נ4?י חטייננועי, נ1לם !?ו הלקט. !?ינך רשויי לעעיזת שינ־.1ש ב!
8

 22 ו־.חברה ש:מר11 לעצמה את הזמת לה03־ק את שימ11*ך ב*רנר אם למ תעג!1ד באחד או יותר 1:ת0;-
1

8 ; השימוש,

8 . 2.3בנ:0ף לכל ו־^נונר להלן, בעשותך שינ!1ש באתר הינף מתחייב כי לא תעשה אהד או יותד מהדברים

ן8 1־-ב>?יט;
 ן 2.3.1 התחזות למיט 10 טף כלטהו, לדגות נצג, עובד ;?1 מנהל של החברה 1/או נ01ירת תיאור

8

? (§ מ0ו̂ל או תצנח כ1ובונ של הקשר שלר לאדמ אי טף כלשהו.

,̂   ̂ ; ̂י  __ י
3501^̂ ק.396/253ק3י11.כ0. ̂*|© ̂י >^:;^;, 8

ל החברה ו/*ו ל(0יררנ תיאור תה11ת לאדט א1 טף כלשהו, לרב1ת נציו. עובד 10 מנחל̂  8 3 23,1 ר!
̂'יר שלן לאדם או גוף כל<*הו.  ה

 או הצהה כוזבת של
 לונ'ולף

8

 23.2 הטענה. (."ליהה ;?ו שידור של בל חומר שקרי !ב?נ1עה או ח1נ!ר ו?שר נועד לת"מ־־ם על
1

 משתמש אז על נוף נלשהו.
8

̂  2.3.3 הטענה, שליחה 1י י!יידור 0>ל בל חומל תמניל כל 0זג טל ויתנו מח<'וג אן כל 7|1ד מהשב
0

̂ .1ל1ר ננלכד ̂  ;?חר, המוסבבן להרוס, לתםריע, !(1 להגביל את השימוש (1נבלל זה נל שינגו
8

8 111 1*ימ1ש ה11,ן 01ביר ג*ירוח0 גכל 8תד מ1 המחשבים, השרתים, הה1מרה וה01ננה אשר

8 3 מטיות בש־מ1ש החברה למרך אטפקת השיחוים המוצעים י>?תר !ה.

 11! !־.2.3 ת3טז "ד8?ר זבל" (1דו3ק3] לשרתי האתר. אן חצפתט בכל דואר אתר,
8

 2.3.5 שינו; עיבוד, העתקה, י'יאיבול מידע. חו083ח, נ!תן רישי1ן משנה, תרנוט, מב־רה. ביצוע
0

 פע1לות של הנד0ה 111זרת, קיחק א1 הרבבה מהדש של כל אהד מחלקי הקוד המרכיבים
8

 !?ג7 ה1?תר, לרבות ב0י0 ההידע, 1נן פש^ת כאלה לגבי החומרה והשכנה !';ו_"1י מצויות'
0

 בשימוש גנבור השירות.
8

̂| 2-3.6 סגיעת בבל דרך שח1!? בזכויות יוצרים, 0יבל(י ו!0חר. או כל זכות קניינית אחרת *שר
8̂ הטיות באתר וה.

8̂ 23.7 הצבת ה^תר. /*.! כל הלק מ0ג1, בתוך נ01ג1־ת טל אתר אחר (6ווז13?), או בחלק מאתר

8̂ 1:חר (01זו1וז1), לל!: ה0כמ11ו־ הכתובה חמוקדכגת של החברה.

̂וק3), מנוע אהזור וחיפוש נ;'דע. 13 בבל כלי א1נ11נ-.0י 10 8̂ 2.3.8 ?."ימוש בכל רובוט, ־נקלעת" (ז6

8̂ ־דני אחר 1זשר מתוכנן לאנדק0, ל>;חזר, 1לאתר מידע באתר, או כלי כאמור משר מתוכנן

תר זה. 8̂ לתש1ף את מבנה מאגר הנשנים והקוד ב̂ו

 23.3 להפריע בכל דרך אחרת, או לקט:ע את ר&תר (לרבות על ידי חפרעה לפעול1ת השרת
? 8̂

8̂ 11'שרנ המחשבים חמר11בריג1 לאתר א־1 של רשת המחשבים המחוברת אליה) אן להפר

 ב>;31[ נזה או אחו־ את הדר־שנח: ות5ר1צד1ר1ז01ל חאו־נר
. 8̂

חר או להטריד אדם *תר ב5ל דרך שהיא 8̂ 2.3.10 שימוש שנועד להתחקות וזהר *דם̂ 

2.3.1 ל4!0וף !>?) לאג1ר מידע איש־ על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות ג'.! בלתי חוקיות. 1 9^

8̂ כנ11 כ; לג?15ד, לחפיץ או לעשות כל שימוש כלנל־ במידע באתר א! כל שיג*1ש אחי בא1ו!ן

 העלול ל03ע ב0דם אשר המ'דע רלוונטי ל1,
? 1̂

1̂ 2.4 חלל; ממ90רי הטלפון הנכללים באתר הינם הלק משיר1ונ ת1גן חמוקעל על-יוי דפי 1הג, ומגוטו"גן 1.<ו

̂| מפנים ^ת המתקשר לבית הע0ק המתפרסם באתר ("מספר הזהב"). משתמש העועיח ש'נזוקי

8̂ במ30ר הוהב. מסכים כי הוזברה ו1ה* רשאית לשמור את מ0פר הטלפון מנ!נ1 הרנרןשר, לנל1ל .א1תה

̂צ1ר ב!?מצנט1ק קשר עם המשנט^ש. ^-.,,_ ־_ במאגר גן־דע או 7  8̂

¤^1̂^̂ 11̂ 8̂ 8888888 8̂̂ 8̂ 8¤ 8̂188^̂^̂^̂ 1̂^̂ 8̂ 8̂ ^̂ 1186̂̂̂מ1 ¤8̂ ^̂ ^^88 |



י ^ ^ .- ". י" .""""_"...."."" , _". __""-"______ _̂" ^01^^00*^3^96^5,?.:̂ .̂ ̂י̂! ^̂  ̂ 1
 ־ 2.4 חלק ממםפרי הטלפון הנכללים באתר העט חלק משירות תוכן המופעל עלייר- דקי זהב, וממקרים יגלו

^||| 
_

? ג!3נים *;ו1 המתקשר לבית העסק המתפרסם באתר ("מספר הזהב־}. משתמש הע1שה שימ!^

8 ; במספר הזהב. מפכים ני החברה תה* רשאית לשמור .את נ־-םפר הטלפון ממנו הז־נקשר, לנל1ל .אוונו
8 גמאנר מידע '!! ליצור באמצעגתו קשר יש המשתמש.

8 ־ 2.5 בכדי להירדם לשירותם מסוימים באתו־. -יתכן כי רנתבקש לם0ק לחברה מטפר פרטים אודותיך

8 פרטים 1־.לו נושאים >?91י אישי. הנהלים !!טר על פיהם פ1עלת החברה באיסוף ובש'מועי במידע 0>ר-ור

8 מפורטים בסעיף 6 להלן (להלן: יינגז־יניזת הפרטיות").

8 2.6 גמהלך הרישום חינך מתבקש לפםזן לנו מידע, שיכלול. בין היתר. ארנ שנ!ך המלא, מטבת הדואר

 האלקסחבי שברש1תך, נתובת 1מ30ר טלק!). בנ01ף לפרטים אלו חינך מתגי!* לבחור 0י0מה, אשר
8 י

8 תשמש בזיהוין לטרף קבלת השיחתים. חינך );הראי באופן מלא לשימור סוליות ה0י0מ0 ומתחייב

9 ||1ו להודיע לחברה בא־ופן מ"ד1 על כל שימוש שאינו מורשה ב0י0ב7א שלך ו/או על כל הפרת 0ודי!71
1 9 אחרת.

"ב לםפק נ/ידע אמייל. מדויק, כגון ומלא *ו7!ו1יו. נקי שמתגקש בטו03 הרישום באובר. 8 || ; 2.7 ו־'־נך מ̂ת

8 1| ; כמו כן, חינך מתחייב לעדכן את המידע כסי שנמ0ר בטופפ הרישום במטרה לשמור על גכונות!
8 י9 י. נשלמותו.

 ן 2.6 החברה שומרת לעצמה אתהזמתלייש1ג!ת. לבנולאולמרב ל0פק את יתירות הניתן לך על יזה
? ?

0 = גאתר בכל מקרה של אפפקת נ/ידע ש0־נ1 ממית1, מנגודנן, שלם או נבון ב1מן הרישובו !?ו לאחרי!, או

*710 ו?0גיר להנ־ח ני בך קרה, עט או בלי .־ורעה מוקדמת 0 | ."נם יש לחברה את 11

000̂" חע1 ק1בץ טקסט קטן 0שר נ;1עבר לכונן הקשיח שבמחשבך ו־ואישי על ידי 0רת אינטתגי 18" 2,9 ; 0

 ; ב4?ל7ר נוונבצע שימ1ש ב- 16)0001 בנדי ש^רוד האתר זח ־וכלו לזר)1ח: >?ותך במהירוונ וביעילות 0:1
0 י

8 ; באשר אתה ח1זר נמבקר באתר. חמיזע ההטי על ח - 8ו>'000 111 עושה החברי! שימיי:1 ה'נ! מו^13,
 בך שרק החברה יבולה לקרוא ולהבין את חמירע תזה.

? 8

8 בהסכימך לה0נם וה אתה מתיר לחברת ל"השתיליי 15>1ב001 על מחשבך, לח^תמש במירע ו־אג1ר
8 ב" 6^000 ולזהותך על 3'1.

8 י 3. הסרה או הגבלה 9*ל תכנים באתר

ן 8 . 3.1 החברה רש>?ית לסרג לפרסם תכנ־ם, 1?שר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלחל) 1יי*יו על1ל-ט למ1־11

1צז טל־ש־ כלשה!, והיא רשאית למחוק תגניס כאלו בכל עת. 8 ?; באתר 10/1 בחברי? ו/א1

0 ? 3.2 גתוא* שימוש אלה: "תכ1ים" - לרבנו! גתגות, םקירות, נת1נים. בל פגג1לת רנ־שת מוצרים 1/או

̂| ! שירותים המוצעים באתר ץ! גאמצעותז, ידיעות, ניתוחים, מ'דינ, הערכות. בטקםט, כתמונות ו/או
̂| : בק1ל, שיועמד! לרשות הגולשים באתר 11נ?כשירי הקצה הש/גים בכל אמצעי שהוא, הק"מי0 5יו0 10

̂| ן"־ י / שיהיו ק"נ!י0 בעתיד, בין *מ בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ל.
̂ומ800ם0̂000 םם0םמ09םן 0*20}0ם^ ^̂ ^*̂ ̂^מ0 0̂ננ0ם0 ̂נ ?ם0םםם ^

6^188588^^^¤ 888^88^1̂ 88888¤ ^^0^^¤ 8^8^83^8^18¤ ^^1̂  ?
^̂ ז!|11 ¤̂11 |[>^ ^ 

דטיזהג ||[§ אתרו"קן |000 1 1
/ 3̂ י0; 0 " 1̂־!0 001̂־ 3?8̂ 53;̂ - -.,̂ ^^^^ו  ̂ 1

יט ן/אן ̂| 3.2 בתנאי שימו^ 0לה: "תגנימ" - לרבות כתגות, סקירות, נתונים, כל פעולת רנישת חוט־
8̂ י. >!*ירותיט המ1מג־ס באתר או גאמצ"ג!ת1, ידיוטת, ניתוחים, מידע, הערכות, נט7ן0י1, בתחנות ו/א1

8̂ כקול, שיועמדו לרש1ת הגולשים 1;;תר ובמכשירי הקצר' השונים בכל אמצעי שהוא, הק"י!י0 ניומ 2/
, 8̂ ושיהיו ק"מיט בעתיד. בין אם בבעלות החברה !בין אם בבעל1ת מ־ וי

8̂ 3,3 ח31ק* הביטו־ ה1א מאבני היסנד של האתר אך י.ם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לסיבך, חינך מנ!ע,
8̂ . מלפרסם באתר >גת התכנים הבאים:

8̂ ? תכנים בעלי אופי מיני 1וטח, מ.א"מים, גזענ"ט, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עביתלב קליליות או
8̂ אזרחיות, פ1גיגי0 בפרטיות, מזיקים. קורעים ברגשות הציבור ותכנים אי^ר מתווים הפרה כלשהי של

8̂ י וזחוק; תכלים אשר זבוי1ת הקנ"ן הרוחני בחמ אינן שייכות לך; תגנים אשר מכילים ו־רוםי מחשב מכל
8̂ ; 110; שת1א; תכנים אשר אינם רלווגט"ם לפ1ר1ם או ל^0 בו חינך נמצא.

8̂ 3.4 גמידת שמצ0ח: במידע הנמט* באתר, !?1 במידע הקיים גין תכניו של כל אתר *;תר המקושר ממנו,
8̂ ח1נ!ר הנחזה כל1? תקין, ליי? חוקי ו/א! לא מו0רי, אתה מתבק!*1 להודיע על כך למנהלי אתר זה

.̂ ̂ 5. 1^@!8818ו1ו<61 ^0 לכתובת: 1!, 

8̂ 3 4. הגבלת אחריות של מפעילת תאתר 1מי מטעמה

אוהט אתה מו0ר לפר0ום יהיו הש1םיט לכל משתמשי  ̂ ̂  4.1 ־יוע לך, המפרסם ב!־:תר, כי התכנים 0^
^^ ן! - שלישי נתוצאה מהתכנים שבהרת לפרסט,^^ ^ .-.איננורנט והחברה אינה אחראית לתכ!בות אותן תקבל או לכל גזק שייגרם לך, לרבוטך ולכל 0ד

^0 4.2 החברה אינה !.הראית ולא רנישא בכלאחריגינ ביחס לתנגים ו/א1 לו מינות השירותים .יונל^א-ם גי.ו:.ר

י^. י<ג ^0 :!ו באו1ר*ם מקושר-ם (לרג1ו1 בנוגע לתנניט הנמסרים לפר010) ובבל מכשיר קצה בהם .:גז ני.ו6
. ^0 ת1כגם, נ!הימג1תפ, דיוקם, אמינותם 1תשס^תם על המחבבים של הגולשים באתר

8̂ כמ1 כ; החברה אינה ו"חראית ול>; ודשא בכל אחריות לנל נזק, אי נוחות, אוגזן. עוגב;ת 3טש 1כי1^
8̂ באל) תזצאות, ישירות א! עק־פ1ת, שייגרמו לך, לרנושך או לכל !;ר שלישי בשל שימוש בתכנים אלו

̂ו־נר (!)108ה'*1־110) 8̂ - (לרבות על ידי קטינים וכת1צאח מנגיפי מחשב) ו/־י?ו בשל הורדה של כל חומר מר

̂־נ האתר לא תישא בכל אחר'1רנ לתוכ1 ו־ל!!דעוו1 והמידע המניהרי שיפורסמו באתר, לרבות 8̂ 4.3 מפעי
טיט. למע! הסר ס5ק, מובהר ומו0כם בזה. נ1 ^0 לת1נן שיועבר גי) גול&י האתר במםברת פ1רונ?ים או̂ 

1̂ , <1צבת מודעות ומידע מ0חרי בו^תר ̂ל תתפרש כהצעה של '־.אתר להשתמש, כהבעת תמ'נה, ע'דנד.
1̂ מ1־ק ח0!ת של הו?ת1-, במפורש א! מכללא, לתכגים וי'או לשירותים המוצעים על ידי 8̂ )'!0גמה 1

8̂ . . המסרסמים באתר. כמ1 כן החברה איברי נ1ת1ת ח0ות, מעודדת, מציעה, קטנימה או הביעה דעתה
11̂ של בל מידע. סרםומות. שיר111ים, ̂<1 זיוקט ו{או רמתם ואיגותם של רגתבנים 1 ^0 לגבי 3כונו11ם ו

 ; מ1צרים, רע1ת וענ?ד1ת המדגים גאוט־יט אחרים ו/א1 בכל תץכ!. מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים,
0^

^0 7עות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים נזפנים אליהם ונל חסתנ!כ1ת של המשתמש על כל וטגן,
8̂ ] מידע, ו1רט!מ!ת, מוצרים, דעורנ וענזדות המוצגים א1 המפ1ר0מים ב>;ת*־יפ אליהם קיימת אטשרות

^0 1 הפניה כאמור, לרבות במידע, ת31(, דעות ועמדות המוצגות או המ3ור1£1!111 שט, נעשה על פי שיקול
|| 1 דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. | 0^

1̂ ^̂ ^̂ 13̂ 1̂ 2̂ 188888^̂ 1̂ 8886888̂ ^888^̂ 18888̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1683^18̂ ^̂ 1988^3̂ ^̂ ^נ 8^



,>' $ ,£ _ ^ ^ 
̂.^0כ31 00.11/ ©קר1ק.396/253̂נ ^^̂ ,#:, 

? ? 1

1 י 11 נ'נ'דע, 5ר0ול;ות, נ?!'1רים, דע1ת ועמדות המנצגיס !?! המפורסמים באתרים ;:ליה0 לן"מרב אגורות

1 ,1פביה כאמנר, לרבות במידע. תוכן, דעות ועמדות הנטצטת !?ו המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול

1 . זעת המשתמש ועל אחרי1וק הבלעדית.

1 4.4 כל עסקה שתעשח בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או וממנות קישור 10ו!)_1) לאתר צד

? ל. אינה נוללת את מפעילת האתי כצד בע0קה, ותםובם -שירות בין המשתמש לבין תמסרםם הנוגע

1 1דבר. חחגרח >;־נה 5ד לכל עסקה כה, היא ל!; ונישא באחרות לשירותים ולמוצריב! שיוצע! במודעווך

1 המתפרנסת באתר >זו באתרים אליהם הגעת באמצעות קיש1רים ב7ח*;תר (לרגישות ;1שר יתבצעו

1 גאמצנטת פר0!מים אלו, וווי!? לא תיקה חלק במחלוקות אם 1כ;;שר יתעוררו בין הצדדים השוניט

̂נ באתר מטעם טרם שאים תתברר. חיני־ קנ"נ! של המפרסם נלפינך ;ק 1 ; געסקה. פרסומת המ1צו

̂־נר  בה ש־מוש הקוגע גזכ1ת המפרסם. החברה !דנ3ח מתח"בת כי כל חרחורים שימט;! טי
 לעשות

1 י

1 יהיו תקינים ויוביל! אותן־־ לאתר אינטרנט סעיל. התברר. רשאית לסלק מהאתר קיטורים שנכללו בו

1 געבר, א1 להימנע מהוססת קישורים הזש-0 - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה

? . ו*תמ3< באתר קישור לאוס־ מס1־ם אינה מתו!!־! אישור לכן־ שהמידע באתר זה מלא, מהימן. עדגנ־ או

1 ? 1>הין,

8 4.5 תיח והחברה 1/או מי מטעמך. ניסו (או ינפ!) מרמנמ הטוב ולפניס משורת ויוזין, לם"ע בפתרון מגיה ו;

8 10 פנייה של משתמש ב0תר שבחר לבצע פעולה באוק־ אחר, 0יוע זך. לא ־ולפרט בשום 310ן נמטיל

8 !-;11רי1ת כלו^הי על ההברה ו''*1 מי בגטעל־ה בגי] כל פעולה שבוצעת במתרים א.־!רימ ו/או ב>.מצע.ותם

8 ; גא11־ט !*ו9ן, לא יןדפ'־ש זבר בתנאי הט'מו* אל1, בעיו0 א1פן, כמטיל אהרי1רנ כלשהי על החברה ו/או

̂ותם. 8 י מי מטענ!!־. בגין פעולו? כלשהי שנזשונמט גיצע באתרים )*ו1!־יט ו/א! בא1.1צ

̂.) בהתאם להחלטת חחבררו, ולא ת<?'ר. לר כל 0ענר,,  ^ 114.6שיהוש באתר ובתכנים ניתן נק111 שהוא (13 ־
8

? 3 תביעת או דריי-ייה כלפי ההברה בגין תכונות החימוש, המגבלות או חתמבות שיעורר ת0ד0ומ באתר

8 3 !בנ!כשיח הקצר.. השינגוש. אפוא, בתכנים המוצגים ב!?תר, במכשירי הקצת ובשיר!!!־ האתר, "עשה

9 111 על אחרי1תן הבלעדית וחבןלאח.

1 . * 5- הגבלת אחריזת של מפעילת האתר ומי מטעמה

8 5.1 התגרה אינרי מתחייבת בשיחתי תאתר, "נום.־! כ0דרט !ז1 בלא הפסקו!!. יו־נלן"מו ננגותה וללא

 םינויות, לא ?31ך̂י ויחי! חכוינים מפני גישה גלתי-בנורשית למחשבי החברה או נ!פב־ לוקים, קלקולים,
? . 8

8 . ז1קל!ת או נשלים - והכול בה1מרח. בונוגגה, גי)!1י ובמערנות תקשורת. א8ל החברה או אצל 11-
 מטפלןיך,.

? י י

0 5.2 החברה רשאית לסגור א־ח; האולר ולשנ:ת ל1עת לעת את מבנהו, ג!ראהו 1זמינותמ של ר1ש־יורןי0

/ 8 כתבנים הניתנים 2/ וזאת ל?^ צורך להודיע לר על כך מראש ל* תח־ה לן כל טענת, תביעה ץ.

8 דרישה כלק־ החברה נקשר לנך.

0 5.3 בכל מקום ב1 לא לאמר אחרת. כל מאפיין (6811118?) חדש גאתר, אשר משנה, משפר או מ2יו- ג^ריי

השיתתים חביתנים במ0גרת1. יהיה כפ1ף לתנאי שימוש אלו. נחקרה נו יה!01ק1 שירותים ̂  אהרת את
?

^^
11!! |̂̂̂ ̂)|||8מ18̂18^^ §̂ ¤̂¤ ^^1̂̂ ||||1@ אתר תזכך דפי זהב ^ 1 ^̂̂ ^^8^| 1
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0 '— ; 5.3 גבל ב1קו0 נו לא נאמר אחתל, נל נ!א3"ן (18נ6311)) הרש באיטי. אשר משנה, מש&ר או מציג. 0ג1רז־

9 אחרת את השירזתימ הל־תב־ם במסגרתו, יהיר. כפוף לוזגא־י שימוש אל1. במקרה ב1 יום01ס1 שירותים

__̂| . נ!^פיו] לאתי. ־יתכן ותצגורן להביע את ר־טגמתך הנפררת לתנאים חג001ימ המתחייבים מ] החימוש ו .
8̂ 6,1 מדיניות ה&רטיות ו1לז1 על המירע האישי שנכגמר על־רר, נחלי, מ^ל־ך הרישום לשירותינו ממזימים.

̂'שי המגעבר ע.ל ידך בזמן חטימ1ש בשירותים, וכ; על מידע שנ!!0ף אודותיך ב01[ 8̂ על חנזירע ת
8̂ שויי־תה גולש באתר.

י 6.2 י© להדגיש, ני תתברר, רואה חשיבות רבה בשמירת על פרטיותך, ועושה לגן מאנזמם רבים על מנת . 8̂

8̂ לשמור כיא־1ת על הנ!יזע שננ?0ר לה על ידך :על פרטיותך, גטך נקיםת אמצעים רבים וחדשניים. כמו
8̂ כ!, ד:אגת החברה לעדכן 1לחדש אמצעים אלו מעת לעת.

8̂ 6.3 מדיניות הפרטיות יכולת להשתנות מערנ לעת. בכל נ?קרח נ1 חה1רר1 תשנה מדינ־ות ח, ב!!1כן תנוגיג

 לשימון שהיא עושה נמידע ובפרסים שנמסרו על ידך, 4?נ1 נודיע לך על כך על ידי הצגת הודעה
 י

8̂
8̂ מתאימה באתר, או על ירי שליחת ת1דעת: יואר אלקטר1ני.

טונה לי אם ע־־י 8̂ 6.4 החברה אינח נושאת בגל אחריות בגין שימוש בנ'!ידונאוחת'ך תמתקבל שלא באנ̂נ

8̂ -רד־ם שליש"ט ליבות גופים מקחי"גו, אתרים או מותרים מק1וני0 א'-"ר משתחשים או מופיעים

8̂ באתר (לגון חברות משי משתתפות במבצעי הטבות וניו"ב), ואשר אינם בשליטת!־ של תחברח גכל

8̂ מקרה של מ3ק עליך לנד1ק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר
8̂ אנ נוף מסחרי

8̂ 6.5 החברה תימנע ככל האפשר הלממור את סרסיך האישיים למדדים שלישיים, אל* במקרה ב: החג /י ר.

8̂ _. תמצא ני פעוז^תיך באונר מפתת !?ת תנאי השימזש. א1 נעשות לשם ביצוע תרמית מנל 110; שהו;;. או

8̂ ¤ ' אם היא תחיל! מחנ־בת לעשות גן על 3- מ ש'סוט־ א1 אם תעמנד בפני אי1ם שיינקטו כנגדה !;עדיט

8̂ }8 י משפטיים (פליליים או אזרח"ם) בגין פעו^ת שעשית באתר. במנןר־ם אלו רשאית החברה למסור ;;ת

8̂ 11 פרטיך לצד הטוען כי נ3יע ממך או בחתאם להוראות המ השיפוטי.

8̂ {^ " 8.6 חחברת רי^אית להשתמש בפרטים שתמסור באתר 11מ'דיג שתא10ף אודות יפ!0י ה©יג11ש בו?תר,

̂  לטרך שיס1ר השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך נית1ח 1נ?0ירת 8̂

8̂ : מירע םסט־סטי לצדדים שלישיים, לרב!ת מפרסמים. מידע זה לא יזתח אזתך אישית.

8̂ ; 8.7 החברה רשאית לשלות ^ליך מד־ פעם בדואר אלקטרוני מידע פרמומי - בין 0מ נ?ידע שהיא עצ#ר.

¤ / ? תסרסם 1גין 4;ם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עט 1!;ת, במידה ונרשמו! ^̂

^0 ' ! לקבל א־ אילו מהשירותים שמציע ת9תר. החברה ל>; תמ0ור וי.ת פרטיך האישיים למפרסמים, לנ'עגו
^0 ? אס הסכמת לכך ב7/50ש בתהליך ההרשמה.
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1 ** 6.7 תחגרת רשאית לשלוח אליך מד־ פעם בז־ואר אלקטרוני מידע קר0!נ!י - בין אם מידע שהיא עצמו;

1 י תפרסם 1בין אם מידי; מתקבל לטרך משל1ח מירי מפרטמים >*,יורים. עם זאת, במידה שנוהמת

8 ? לקבל א־ איל! מהשיתתים שמציע תאתר, החברה לאתמ0!ר את פרטיך חרישיים למפרסמים, למעט

8 אם הסכמת לכך במפנרש בתהליך התרשמו?.

8 6.8 שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש תיעשה בחרמם למק!ב< באתרים מס!ג זח

? 7. הנ"ז רזחני

8 גל הדפים המצויים ב0תר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים. הם רכושה הבלעדי של החבר.־ ואין

8 לת?1ת במידע ובשירותים המסופקים על ידר. באתר כמקנים רישיון כלשהו או 1כ1יות גלשה; בקניינה הרוחגי

? של ההברה ;;ו של צדי־ם שליש"ם. אין להעתיק או לפרסם את דפי תאתר במלואם 10 בחלקם 1/או לעש1ת

8 בה0 א1 במ"דע שבת1בם שימוש כלשה!, לרב1ת ©ימ!ש מ0חרי, ל'6? הסכמתה תנ:3ורשת מראש ובנתג

? וגיל הדוברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד ת>?תר, לרבות עיצוב האתר, םימני! המסחריים וג; גבל

8 פעולת מחרת באתר ח"חוךת והבלעדית לחברת, שמורים ל0ברה. כמו גן, ;1ין לתכנים באתר שינו"0.

8 לר.*1ן1־ק, להפיץ, לשדר, להצג בפומבי, לשכפל, לפרסם א! למ10ר לצד שילישי כל חללן כל1 ה!?ח:ר בלא
8 קבלת הסכמתה של מפעילת תאתר בכתב :מר!?ט

̂;ה על פרטיןונ 8 3. ה

1̂ם, דת, העדפה מינית 1?ו נל 0נ1ג011 >?רור, 8 6.1 תחגרה אינת הפלה על בםי0 ג,יל, מי1, גזע, ל

8 8.2 אתה תשפה את חחברת, :'ת שבדית, ג:ת מנהליה, את בעלי מניתיה !ג1 מי מטעמם בגין 3ל גזלן,

"ט־נ!! להם עקב חפרת תנאי שימוש !;לח - ובכלל זח  ̂ 8 תפ0ד. אוגדן רווח 1?1 תשלום *! כל ה1צ!!ת

? שליט ען־ז ות1ט11ת מ©ם0.

 8.3 תנאי השימוש מתווספים לכל ,־־,7110 תנא- שימנוך אחרים תמצו"ם באחד, במקרה של אי התאמח -
? 8

, 0 תנאי שימוש אלו יגברו

0 9.4 על תנא־י שימוש י;<ו ייו!'£ אך !רק דינ- מדינת ישראל. נגק01 "שיפוט הגלעדי לכל עניין הנוגע לחגוגם

 ן^ זה 1לשינ<1ש ב>;1ק־ היבו בבתי המשפט המ!0מבים באזור תל-אביב י&ו, מחובתך כמקבל שירות שתוא
8

0 ?־ ,- ומשב או אזר.1 של גגדיגח זרה )?1 שה1א נמצא ג*1תה העת במדינה זרה, לבו־*ון (לבדוק ה!?ם ר.שיר1ת

ת חוקי המדינה ה1רה. אין ביכולתה של הרונדו להתאים '.ת ̂י השימוש בשיחת ינואמים גם̂  ^נ || " ותנ
̂י: ^ו־ג1־* ת" . *? לכך, מובחר, !:? ! ? מי השירות ותנאי י?נ4ינ>1ש בשיחת לחוקים של כל מזילה ומדיני; בעולם

־הג>י0 ו־טגנצע כויטגא!־ נ?עי"י11נ.1 יתירות. ̂  לבדך באחר־1ת על נל הסרת דין של מדינר. זו 8̂

̂ןןןו1 ̂|||9ו ¤ ^̂ |̂̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^8¤ ¤^ט^^^^ ¤¤̂ך —" ^^ ^1^11111111111 ?
̂- -^^^_- —י ^ ^ *  .̂  .̂  ̂ _^^^ ,_^^_ ,̂ ^^^^^^,£^^^^ 1

8̂ כל הדפים '־-ו.־;צו"ם ג*תר, לרב1גד הנתונים 11־,מידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של תתבדח ואין
8̂ ?/־א1ת במידע ובשירותים המסופקים על ידה באובר נמקבים רישיון כלשהז א11ב1יות כלשה! בקל"נר! הרוחני
8̂ של החגרה x/ של צדדים שליש"מ. אי! לתעתיק 1גו לפר0ם 1?ת: דפי תאננר במלואם /?/ ברוללןם 10/1 לעש/!7

8̂ בתם ו?1 במידע שנ111ב0 שיג!1ש כלשהו, לרבות שינ!1ש מסחרי, ללא המכמתת המפורשת מרץו." ובכת!;
ב1ת עיטב האתר, 0ימנ-1 המכ'חר"ם וכן בכל 8̂ של החברה. זנויות היורים ברעיון הע1מד ביסזד וזאתי, ל1־

8̂ פנגנלה >?חרת באתר ה"תודית 1ה1לעדית לחברה, שמזרים להגרה. כמו כן, אין להכניס ב*תר שינו"ט.
8̂ לחעת'ק. להפיץ, לשדר, להציג בפומגי. ל^גפל, לפרסם 1# למנו1ר לצד שלישי נל חלק נ?1 האתר בלא

8̂ קבלת ר01נמו1ו1 של מפעילת האתר בכתב נמראש.

̂| 8. הגגר, על פרטיול?

8̂ 8.1 הי1ברת 1?־נת מפלת על בגי'ס גיל. מ־ן. גזע. לא1ם. ות. העדפה מינית או נל 0טג1ו0 אחר

^0 8.2 אתת תשפה *ת תחברח, את ע:בדיח, את מנהלית, י!ת בנגלי מניותיה או מ1 מטעמם בגין כל גזק.
^0 הפסה 1?1בדן ר11ה א־1 תשלום א! כל ר'עאת שייגרמו לחט עקב חכירת תלאי שימוש אלת - [בכלל זח

^8 שנ"ט י0־ד 1הוט?1ת משפט.

8̂ 8.3 תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנ*י שימנש אחרים המעו"ט נאתר במקרה של אי התאמה -
8̂ תנאי שימוש איל! •(.בת.

^0 8,4 על וגנאי שימ1ש אלו יחול! מך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לנל עניין הנוגע לר,0נט
^9 זח ולשימו גארנר הינו גבתי המשפס המוסמכים במוור תל-אניב יפו. מרווגתך כמקבל ש-רויכ שהו;־.

 ת1*!*ג א1 אזרח של מדינה זרה או שתו*! נמט< ב>?ותת העת במדינה זרה. לבח1ן ול1ר1ק האם השירות
^0 י

 1תנ*י חשימ1ש בשיתונ תואמיט גם את חוקי המדינה הזרת. *!ין ביכולתה של החברת להתאים 710
 י

8̂
^נ הש'ר1ת 1תלאי השימוש בשיר1ת לחוקים של כל מדינת ומדינה בעולם. אי לבך, מובהר, כי אתה תישא

^0 לבדן־ 0?חרי1ת על כל הפרת די! של מדינה זרהבאם ומנבמג כתוצאת משימוש בשירות.

9̂ ̂וו ̂י6 1̂̂ 1*̂ ̂^י^^^^8̂!^^^ק?̂ו^^6^^^^!53ט^8?^^??8^^^?8^^^^?^81^ם^ ̂ו̂, ̂ן ¤^
£¤¤¤¤ ^¤¤ ^^¤ ^^¤ ^^1¤¤¤ ¤ש^ 3 /̂¤ ^1¤ ^¤ ¤ *¤ ^^¤ ^^11**^1¤ ^^^11¤ * ¤̂ *^^^*****^*^^^^^¤^¤  ̂ 0^
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1̂]1^ננגו>]11 ̂וו<וונווונ1ו^^ננ1]ן !̂ ̂נ1]11ו1)11] ̂נ]^ו^14] ̂ו ^1[!̂ ̂וו1  ̂וח11ו !̂ {[[1̂ 1̂וו ̂נוו 111X^1̂)] 1£וו1]111}|] ̂ו^1]1נ 13^ 1̂]1ח1נו ̂[3וו3 [1̂ ̂נ1)1נ 113] 1וו1£1גו11)ננ)1ו^ג1]1ו7 [̂ 1̂ ̂ו1}11]71ו1]נ[]ננ1]|]גו ̂נ)]11]^3ו11]^[נונ ̂ונ ̂ו^נ 13̂ [111[1̂ 1̂]4נ£1 ̂ו ̂ן]^גנו1 ̂ו ̂ו3גו  ונו!ו1וווו
|̂

1 מהיום: מחיר דקת שיחה מטלפון קווי לסלולר ירד מ
1 -34 אגורות ל־15 אגורות

0 100/0 מהשיחות לטלפון הקווי תגדיל את החיסכון המשק1 בכ-2 מיליארד שקל ? חברות הסלולר? הצרכנים יוכלו לחסוך כמיליארד שקל בשנה עקב הורדת דמי הקישוריות ? לפי בזק, הסטה של
9 ניסו להיאבק בהורדת הקישוריות בבג"ץ, אך הדיון בעתירה נדחה

0 07:31 02.01.2011 מאת: אמיתי זיו ה 01ף תגובה
38 1̂

? כזו כעת ה1א 15 אגורות במקום 34 אגורות. המשמעות: כדאי להסיט את כל השיח1ת ליעדים̂| >> החל מ-1 בינואר ירדו מחירי השיחות מטלפון קווי ל0לולרי עקב ירידת דמי הקישוריות. מחיר דקה
0 0ל1לריים לטלפון הקווי. נתונים שמפרסם משרד התקשורת מרא'ם שהצרכנים (הפרטיים והעסקיים)

0 יוכלו לחסור כמיליארד שקל בשגה עקב הורדת דמי הקישוריות.
8̂ דמ1 הקישוריות העדכניים, בתוספת מדד המחירים לצרכן ו"קור הנובע מהעלאת תמלוגי חברות

8̂ התקשורת, הם 7.2 אגורות לדקה. משרד התקשורת, שהתבסס על דפוסי השימוש ב-2009, מצא כי
8̂ 700 מיליון שקל ייחסכו בהוצאות של שיחות מטלפון קוו' לסלולרי, 100 מיליון שקל "חסכו בשיחות

8̂ מסלולר לסלולר (למיע1ט הלקוחות שנמצא בתוכניות שאינן Xח לכל יעד) ועוד 60 מיליון שקל "חסכו
8̂ בשיחות סלולר לחו"ל (שיחת סלולר לחו"ל מורכבת מקישןריות בתוספת מקטע השיחה לחו"ל,

8̂ שמשולם לחברת השיחות הבינלאומיות). לפי בזק, הסטה של 100/0 מהשיחות לטלפון הקווי (ליעד
̂ ־ *¥80 ***§8̂ 0ל1לרי) תגד'ל את החיסכון המשקי בכ- ? 2 מ ל ארד שקל חב"ת הסלולר ניסו ?יי! 

באלור1ת*ד7;ה 8 להיאבק בהורדת הקישוריות בבג"ץ, אך דמי הקישוייות,
̂י5 / 91י5 / י [ נן ן ?(^9 צרכנים שנמצאים בתוכנית תעריפים ז / / 7.22 / 8̂11 הדי1ן בעתירה נדחה. ן • • ן 28,00 ^0 0לולרי1ת המבוססות על חבילת דקות, 
̂־12 ^נ לא יוכלו ליהנות מחיסכון בעת הסטת ? / ?/. / 8 / ? ! 
 ו 8 |ן

^
0,18 ; ^0,15 / 8 0.14 : 

^
8̂ דקות לקווי. ההמלצה הצרכנית במקרה 0.13

^נ זה היא לבחון אפשרות של הפרת חוזה 2014 2013 2012 2011 2010
̂זתתןתשיחה ̂וץיו311̂ו £ קישו 1̂ - כאשר החל ב-1 בפברואר יירדו קנסות £ 7,י

8̂ היציאה באופן משמעותי. לגבי לקוח חדש בחברת סלולר, ההמלצה היא לא לבחור בתוכניות
1̂ המבוססות על חבילת דקות.

¥ג//:טז111 ̂.¥̂ץ 1ז161 113ז1/מ6̂1.001 ח7/9ח/יח 26/1.597762גס-111תס-0/3111016 11 ?



ו נספח יי'ג

1 תחשיב תשלום עודף
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1 נספח י"ר

1 העלות הממוצעת של

1 משלוח מסוון
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? * >-!י
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1 נספח ט"ו

1 חשבונית התשלום

1 ופירוט השיחות



6588688 01ש\\ ו נ 2.ע"0 88^ 111-11. ג.יו ע01 1 1 —:—: ; .. 1
̂־" תקופת החשבון: 01/08/11-31/05/11 רהןב ע0ל ^' 0אךק ?¤§¤| ? י'
¤ |̂||| *^1 תאריך הפקח. החשבון: 01/06/11 תעשיות א0ק, ת"ד 435 1 ? י1
לקגח: 4.7881.10.00.100055 ראש - העץ 48103 1|@881838§§ ? מדהרה יעקב 1 מםפר
? רח1ב1ת 76545 םסי תוטממת ם0: 62430611 שסק משותף 557604147 ???|
!|5$1?#  תברת00^;תקטורתגע-מ 7^ 1מת,ך6 חברה ציםחת 520044314 §0

?
*̂ *̂  ̂ 1̂ 7 "י"י 96.00.11ח3־'0.^*^ ? שסק?1^!ףג§^55760 !

1̂ 0 המידע בחשבונית ז1 מתייחס למנויים הבאים:? חשבונית מם -1*תק*?**"זיי _^
—ד̂- 054-2370010, 054-7201090, 4-7240400! .̂1—?-

̂.. 11 ...ו,,,.; ו ....,י.ו—-^ .-.̂ ,̂ . ,???,,.., ו, .ו.,,.,, . ו ...... ו... .̂—..,? 
0^

1 § 1 טי.;:.;;̂ל _..... _.. ן
8 נ || חיובים משתנים 206.829 |
| | 16 ייחזרי0 399.648- |
8 18 צ1יר (מכשיר/אב1זר) 1החזר רמת ע^סוש 0.003- |
̂| | םה"כ חיובים ב- 169£ מע''מ 658.255 $
̂| ו םה"כ מע''מ 105.32 ן

̂| 1 סה"כ כ1לל מע"מ 763.58 ן

*  ̂ 80̂^|נמ5ן11 *?  ? ן־ * ? ^^<נ-ןו4* ?* 1̂*3 יי "? 1̂ _*̂ נ *§ -ו1ו ^ ? ? •̂ ̂נ ו ? ••  ^

;־־ ־ • ?'? ? ־ ־ ־ ־ ? ̂י •־־*'־ ־ ? ̂־ף.י:4־  י^-י<;
;' 

\ ?

8̂ הם00ים ב -¤ /̂| נתוני החיובים שלך במהלך החירשים האחרונים. ^

764 |̂^713 ?? 1̂

^_ -̂ " " י-  ] 1
;. -. ? ־ . . • - -.- -;?;- * • ? ־
"" ", ,ג , שיי^̂| ־אש ̂"" ""ך " ".! " "",̂  ^̂| ?"" ר.""" "1



1 9יר1ט חשבון
? תקופת החשבון: 01/05/11-31/05/11
9 תאריך הפקת החשבון: 01/06/11
8 מספר לקוחי 4.7881.10.00-100055
 0 מסי חשבונית מם: 62430611

8
8 3 מסי ממ"ם בחשבונית זו: 3

^¤ 3 עמוד 2 מתוך 6

 *" * " ו ו 1 ^ ומוי"* \"*-ו **#^
̂ י" י "י1 ?? 33̂^^3 ? י  0ןן 880̂̂מ 1̂ 188011101101 *ק***"ן. *^4  ^̂ ^1_1 1/1_/ 1.̂ ̂י.  ̂# * ? ? *יץ ן י* * ^ ו י  0̂ 8866§*84£85קיו!1ו * י1 י" *1^^^^38^^^^  ^^

1̂ רז אבי̂| 054-2370010 280.849 0.000 0.000 0.000 68.966- 0.000 0.001- 211.882 245.782
307.034 264.724 -0.001 0.000 -68.966 0.000 0.000 52.342 280.849 054-7201090 8̂

0̂ אבי רז אבי0̂ 054-7240400 289.379 153.987 0.000 0.000 148.966- 0.000 0.001- 294.399 341.499
̂!8?1־ 0.000 0.003- 771.005 834.365 ^ ־0 י5

000 
0.000 206.829 851.077 1

 לממ
̂נ םה"כ לחיוב

9̂ ברמת לקוח̂נ םה"כ חיובים תיכויים 0.000 0.000 0.000 0.000 112.750- 0.000 0.000 112.750- 130.790־

̂| סה"כ משך ד0\ א!1יר ברמת לקוח (לא כ1לל שימוש בחו"ל) 153:39

"̂ ̂(מכשיר/א!:1?!} וההזר ימת ש*ל1ו ^^' 
 בסעיף

ה3ת1נ*ם המו9יעים  נ1ס0תו*1ל
 תצזגה

 ז1 הים
1'דו1 ב0בלה

0 מ

̂/1 ח0380ת£ ץת30 27.04.2010 36 22 78.594 78.595- 0.001- 4479103 ^נ רז אבי^8 054-2370010 995
 511 ???? — .. .̂נ רז אבי0̂ 054-7201090 995/י¥ ח0350ום ץח30 27.04.2010 36 22 85.344 85.345- 0.001- 4478590

̂^נ ^

£1̂ ץח50 27.04.2010 36 22 80.094 80.095- 0.001- 4476495 ^נ אבי רז אבי0̂ 054-7240400 ¥7995 ח830
^9 סת"כ 244.032 244.035- 0.003־

 קבח1דש זה לא ביתן החזר מאתר 1רמת השימוש של המכוי בחודש הקודם במזכה מזו המ־רשת כתנאי לקבלת.!.
8̂

ם1בי עסקאות: עםקאנת המוצבות ככ1ללות מע"מ עבורן ה!פקה חשבזבית מס נפרדת ועםקא1ת אשר מוצםת לפני מע"מ עב1רן משמשת ̂נ -הטבלה כ1ללת שבי

8 סירוס ח"ובים וזיכויים ברמת לקוח

0̂ ____^ לא כילל מע"כז̂נ תיאור סה"כ לחיוב
8̂ זיכוי עב1ר ה0רש בין תוכניות תער"0ים בהמשך לפגיה 259622674 32.750-
* "ביר הפרש בין ת1כבי1ת תעריפים בהמשך לפניה 265525396 80.000- 8̂ זי13

" 0̂ עו. <. ו..11 ר הנחרים ^ 12.750*-

^0 םה"כחיובים תימ"ם ברמת לקוח לאכוללמוג"מ 112.750-
0̂ סה"כ חיובים 71יכ1יים ברמת לקוח בולל מ ע" מ 130.790-

¤ ^̂ ̂חיי- - 0י־7 ̂ג"ת "ביו! "־..יןם^ש
? םו^"

^̂| המשך בעמוד הבא >



9 עמה־ 3 מתוך 6

1 9ירו0 החשבון למנוי 054-2370010
1-?* 0 שם המנוי י?

 0 תק01ת החשבון 31/05/11 ? 01/05/11
1

? 10 ועל1ת בסך 52.030 ש"ח ? העלות המוצגת כוללת מע''מ ונכונה לאמצע תק91ת החשבונית הבאה ? תמצית 17 חינה לנוחותך בלבד, המיז־ע המלא? " יתרת התחייב1ת: עבור עלויות אחרות נותח 23 מתוך 36 חורשים ועלות בסך 2,051.303 ש''ח, עמר התח"בות בתכנית נותרו 5 מתוך 18 חודשים? 9שוט משתלם תכנית פרטית ? במסברת התכנית הנר נהנה מתעריף אחיד לדקת שיחה רכל היעדים בסך 0.595 ש''ח ללא מע''מ . ? חבילת דק1ת1 ^ תמצית פרסי תכנית למחותו־: . _, ,, ,
8 ו ~? 2} והמחייב הוא כאמ1ר במסמכי ההתקשרות.

1̂ לאטללמע"מ1̂ "" תיאור משך/כמות אחווניטל סה''כ לחיוב
''
 , י י

 ̂ ."— -" _ _  —-~ ־77-—" 
^̂ !̂ !̂ ̂ן^ ^̂ 1̂ ץ" 

0.000 1 ? ? ? ̂| 71000קית לכל היעדים ל66:2 .*?-? גי?1?*1̂  ? 

̂^ —^-ל ̂־ ־ " ־ י "־ .,
̂־~י־ ^̂

: 1
30̂ לגלישה באינטרנט 0.0000 0.0% ניצול: / 1 0.000 ̂נ 16
̂נ 368לבל1שהג;0ור0ל6רחו961ח12ס 0.0000 £ל0.0 ניצול: 1 1 0.000

̂נ שירות שיחה שלא נענתה- ללא חיוב 0.000
1̂ םה'י חיובים קבועים : 5 • 280.849

^נ לא כ1לל מ ע" מ̂| תיאור םה"כ לזיכוי
0̂ " 80 שיח הםבה בשימזע! מעל 300 שיח 68.966-

* "יי * ?'-!• י־ , 966"68- *• 8̂ םה < 11.1171 יו 1 <

0̂ _^ לא כולל מע"מ9̂ תיאור םה"כ לחיוב
̂נ תשלום 14 מתוך 8̂36 תי1ב עבור מכשיר 995/ו/\ ח£110250 ץח30 מס ת111ז־ת משל1ת 52941000540 מתאריך 27/04/2010 78.594

0̂ זיכוי עבור רנישת מכשיר בנין עוימוש בחודש הקודם 78.595-
̂| סה"כ ציח־ (מכשיר/אביזר) והחזר רסת שימוש לא 13לל מע"מ 0.001- ־ '־

לממי [לא כולל מע"מ) 211.882 ^נ סה"כ חיזב
^נ םה"כ חיוב למנוי 1כ1לל מע"מ} 245.782
^8 ע1ו *. 1יתו1לו11לנונוייי . , ;ל־

^̂| המשך בעמוד הבא נ>



9 . עמ!ז4 מת1ך6

1 פירוט החשבון למנוי 054-7201090
0 שםהמבף תאב1

0 0 ם תק01ת החשבון 31/05/11' 1/05/11
^ט))־ , •? ־ -־ -̂י !* ' 3 1

- חבילת דק1ת ? 3 1עלות בסך 105.452 ש"ח ? העל1ת המוצבת כוללת מע"מ 1נכ1נה לאמצע תקו0ת החשמנית הבאה • תמצית זו ה'נה לבוחותך בלבד, המידע המלא? ," יתרת התחייבות: עב/ד על1י1ת אחרות נ1תרו 23 מתור 36 חודשים ועלות בםך 2,227.478 ש"ח, עבור התחייבות בתכנית מתח 5 מתוך 18 חודשים0 - 9ש!0 משתלם תכנית פרטי ת- במםם־ת התכנית הנך נהנה מתעריף אחת־ 7*רקת שיחה לכל היעדים בםך 0.595 ש"ח ללא מע"מ .
? § ~~~? £ והמחייב ה1א כאמזר במסמכי ההתקשתת.

 ~ תיא1ר משך/כמות אחוזניצ1ל 0ה"כלח'1ב
 לא כולל מע"מ1̂
1̂

צול:¤^1¤ —^ 0.000  ^7-8? כי
̂>1 דקות לכל היגדים ם4;77? ̂^ 0.000̂| 0נ ^̂ ^̂ ^ צול:  150 ה1דע1ת8וחרת/3וח3 לכל היעדים 150 א100.0 ני

|̂

1 £ 0ס0-0 30̂ לגלישה באינטרנט 9?0.0־? ^9-0 ניצזל: 8̂ 368 לגלישה ב0ור0ל 6וחט 96ח2זס 0.0000 £ל0.0 ניצול: 1 1 0.000^8 16

¤ טירות שיחה שלא נענתה - ללא חיוב 0.000̂^8 י חיוב עבור יטימגוט מעבר לחבילה שנוצלה במלואה, מוצב בקטבור"ח, ־'חיובים משתנ-ם- ^̂

לחי1ב  בדקזת לא כ1לל מע"מ8̂ תיאור שימ1ש בפועל תעריף ליחידה סה"כ
¤ שיחןתבתעריף התכנית 12:23 0.535 7.365^1̂ ^̂

 שיחות ליעדי 1800/1801 02:24 0.000 0.000
|̂ ^*̂ 1̂̂  סה"כ ו'1יר11ת 14:47 365:̂ י
|̂^

8̂ תיאור שימ1ש בפ1על תעריף ליחידה םה"כ לחיוב ̂י מע"מ^  לא בוז
3̂ בתעריף התכנית 33 0.489 45.477^1̂ 13 
5וח5 ןן\ , —- —^̂| ̂^9 סה"כ

???????ווווןן ?̂?????? ?
לזיבןי  לא כולל מע"מ0̂ תיאור סה"כ
 ̂  80 ש"ח הטבת בשימוש מעל 300 ש"ח 68.966-^^נ ,

 ם ו. <_ 1111.1 ים - י 68.966- י^̂|
0̂ ^

 לא כ1לל0<1"מ8̂ תיאור " י םה"כ לחיוב י
 ̂ 0̂ חיוב עב1ר מכשיר 7995ע ת0330ח£ '\ח30 מס תענדת משל1ח 52941000543 מתאריך 27/04/2010 344 85̂^0  י**־-.=0^

תוך36 ^^נ תשלים 14 מ

 המשך בעמוד הבא >
1̂^
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054 - המשך מעמוד ק!דם 1 פירוט החשבון למנוי 7201090
_ ""*" " סה"כ לחיוב מע"מ0 " |'1, כ1לל  תיאור לא

? ס
̂"|)8 0 זיכוי עב1ר רכישת מכשיר בנין שימ1ש בחודש הקודם 85.345- ̂ורדנות^ינמט-ל** וו'*ל©ע"מ 03נ 0? 8 -,—" :? § סה"כ צי1ד (מכשיר/אביזר) והחזר רמת שימ1ט לא כולל מע"מ  ̂ווו עה כג.יוו ונכשיר ^ביזר ~~ 1̂ ־־* ~~

 , _ _8 | סה"כ חיוב למטי 1 לא כ1לל מע"מ) 264.724
}1̂ י£ סה"כ חיוב לסמי (כולל מע"מ) 307.084^1̂ *ץ , / י  ייי י , 

- -,-̂  ,̂ ^̂ 31̂ ^̂ ^ ̂נ 1£-;̂ 2̂מ<6£  ̂
?? 

" 9̂

? 9ירוט התווובון ללונוי 054-7240400
9̂ שם הממי אבי רז אבי

01/05/11-31/05/1  תקופח. החשבון 1
|̂

1̂ והמחייב ה1א כאמור במסמכי ההתקשרות.̂נ ועלות בסך 54.178 ש''ח ? העלות המוצבת כוללת מע"מ ונכונה לאמצע תקו0ת החשבונית הבאה < תמצית זו היבה לנוחותך בלבד, המידע המלא̂| יתרת התחייבות: עבור נ1ל1ז1ת אחר1ת מתח 23 מתוך 36 חודשים ועלות בסך 2,090.453 ש"ח, עבור התחייבות בתכנית בנתרן 5 מתוך 13 חודש ים^נ 0ש1ט נןשתלם תכנית פרטית ? במסגרת התכנית הנך נהנה מתעריף אחיד לדקת שיחה לכל היעדים בסך 0.595 ש''ח ללא מע"מ . ? חבילת דקות̂| תמצית פרטי תכנית למהותך: ^_ , . ,, ,

 לא כולל מע"מ^9 ת.א1ר משך/כמות אחת ניצול סה"כלח'1ב
 _ __ . ,_^נ

^ 
^^נ _

0.000 £^̂ ^̂ ^̂ ̂?־90י ביצול.  ¤£ 0̂0.000 1000דכןות לכל היעדים טם־???11  ^$¤ $¤ ̂.100 ביצול: 8$  ;0̂ 150 הודעות 3רתחז/$ודו5 לכל היעדים 150 
̂נ * /^

־^^. י. ~ י. י. " ^ ---
י ^1̂ ;י ̂־^ ^ ^ ,". . ול~!~ל~~־ ~~~1 ־~ .

!.. — .1 ם90־ס 301̂ לגלישה באינטרנט 0.0000 0.0% ביצול: 16 
0̂ 0.0000 0.096 ניצול: / —1 0.000^̂|  35)3 לגלישה ב10ר0ל 9619716ח3
 • חי/ב /1ב/ר שיס/ש םו1בר לחבילה שנוצלה במלואה, מוצנ בקטמר"ת"חיןג'ם נושתבים-? י ? י^̂|
0̂ צליל המתנה מןסיקלי דמי ממי חייש"ם 8.530^  6ח10ח̂ו
|̂ - ללא חיוב 0.000^  שירות שיתה שלא בעבתת
|̂^

8̂ תיאור שימוש בסועל תעריף ליחידה סה"כ לחיוב  לא כ1לל מע"מ^
 בדקות :

^1̂ וטיתןת בתעריף התכנית י?:??י ??.?י־9. 82.593^1̂
 שיח1ת ליעדי 1800/1801 00:01 0.000 0.000

9^̂
 סה"ג: שיחות 138:52 82.593

1̂̂

, ; • י "־;• , - '' * ., -; ־ לחינב^9 £$£ י , ג. *!- ^^י- י-   תיאור ש'מ1שב10על תעריף ליחידה סה"כ
^^נ _"_____ לא כולל מע"מ^̂|

8̂ בתעריף התכנית 146 0.489 71.394 8 
̂^נ םה'יג:5יח3 §$ י ףל^̂|

־ 7.ג - 1 0  ־~־~ 10. 1 ו1:יי;י1נו'י,1נ.^
^נ

0̂ __—"_____ , לא כולל מע"מ^נ תיאנר סה"כ לזיכוי ^^נ 80 13-ת ה סבה בשימוש מעל 300 ש"ח 68.966־^

 המשך בעמוד הבא :•
|̂^
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|̂

8 פירוט החשבון למנוי 054-7240400 - המשך מעמוד קודם
לזימי בוללםע"מ8 ח.*.ר םה"פ ? 0 תאיי לא

 חםבה כם0ית תלוית שימוש _ 0ס0 80י
^ 8̂

לחינב *־* י םה"כ י ־ י ? ־ ־ " 
 לא כולל מ11"מ8 " ת,א1ר

^נ 5
 כולל כוע"מ 5^@^^@|̂| זיכני עבור רכישת מכשיר בנץ שימ1ש בחודש הקודם 1̂-80.095 תשלום 14 מתוך 36^9 ת'וב עב1ר מכשיר #995ו תס035ח£ ץח30 מם ת1ג1דת משל!ח 52941000538 מתאריך 27/04/2010 80.094

 רמת וטילו1ש לא
 (נוכשיר/אביזר) 1הח1ר

 םה"כ ציוז
8̂

ל0ב1י (לא כ1ללל1ע"מ1 294.399 1̂ םה"כ חי1ב
חיוג:למבוי (כוללמע"מ! 341.499  3^9 סה"כ
י* "- -י ־ י7"־ *• ," יי ̂־**" ̂י*  ^טזויורו^^יג

.111 

0^

̂ס 1שם מבוי סוב שימוש ברשת95יו12ם יג1רים םלזלאר"ם אתרים מפעילים סנים ארציים סה"כ 8̂ מסי 96ח3
5̂ 0 3 י 6 י 3^0 054-2370010 שיחןת 43:08 22:42 ,00-37 ל66:2 ^0 תאבי 13

 רז אבי 5^5 86 163 0 י 243 "8̂ 054-7201090 שית1ת 150:2.7 169:18 72:42 ל392:2
^נ

 י י 163 ־ 0 8̂296 054-7240400 שיח1ת 606:14 413:38 19:00 1 138:52 ו
133 3̂ ^נ , אבי רז אבי י8>

0̂ ? לסבית 0יח0 בכתב לגבי 1010 חישוב החיובים ' ^מ הדג1י-ם מחו פעמיים ביתן לפנות אלימ בכל טת. אנו סנ&ניאעי את הפירוט ת!ך 30 ימים ממועד הבקשה. ? "תס 1ס"ם פער ב1 הססם לתי!ב בטבלת 0<ח0 החשבת למנוי / ללקוח ובי! סכימה^נ ? לבי03ל שיר1תים/חב'ל1ת ניתז ל0נות בכלצת טלפוניה אז ב3קס 1£ס'-074-7017858 ,א1 ל11ולוח ד1א'ל מהאתר; 3#!רו1/00ו.06£0וז
̂ה בה1רא:ת ר*/קן 1הרישיון 1̂חד מזו חקכ  הביניים. חסיבהלכך ר^ת שהסטם לחיוב מח!טב בדסת ליק נבוהה 

 הספורטים מט1הת סיםם
 הםמ&ים לת1ב

0^



" ? , " [ ?^.̂ ^^  ̂ ̂ 1^/8^י< , ^96 €8 ^̂ 8^1)0  ̂
 ̂
8̂ 83'||*-י

 ""?"""" *^ ש1ר1ת1תס1כה.98ח3־ו0^
 ;^ר

8

אביףאבי _§§^0 > ג*1118*£080ןק*י __^ ן____ ̂י81115 פיי""ימסקו: [0547340450 0] ן ̂וממת#דםט* בחודקה[וז2£  , ק
9^

__ 
̂ג** י __" ̂ןנ  > 6*3 ת

0̂ ^£^^ ̂!א ̂י   |̂  
קק-!(]ני13יג31י?! ממ-*תה3ן0י0טיוצנז: [^הות ־ ־|| מ3נר.תי־01 [י^ף < 9^

̂י ן־  >£111!טג1זג0'
|̂ ^

̂  ,011מ5נמ29 $1-ל1'11 8188486?6(£ 115ת1 52־04 0 04.92 0 0090 00)0 0000 ייל£ ^/- י הנובה^0 ̂-1. -• נ י 113̂ "־# )0 9̂0 
|̂ ̂־ חיק ת;̂^ 000 ק59  ̂ , י םלקש י^&גגק 0.0324 595,י0 $8258122 ת 7* ^ ^ ^ ^ ^ ^  
|̂^

£340 0000 0335 ^0358 0-0356 013096 051^10790 
~ 

־1239 "̂ 
2̂ 632011 

0^05© 0000 -3  ̂ ,"1̂ ̂י^^ט "1350 55^13>י^ י י
̂־ גי^^^^^^ ^ 0^10̂ 1 0000 0.595 0.0149 0^0149 15̂  1ר320נ293 1225.08 972507310003 036

|̂^0.525 ^̂ 1 ,̂ 6̂=© י"^ 535 *-0̂ 8̂^|2ד*| 4ק^^^0ג " 5ג0©|י ,-3 ^<||2£| |~ 
|̂ ^01?6 0009 0595 90(̂  0̂55011 1251:10 05£4498500 10~0$1 19־00־0 3
1̂^

^; 
י.^??,- "̂ ̂?*5?8ו£<1;??.ו?!!*5 ו£^5  5!?5??- ...??"̂ ^^^-.,[-̂ ^!

̂מ? י?
̂-י ^^^ "י ^^^^^ ^ ^ ^^^^

! 0 ̂ם 00019 0:90-19" 595.־0 0000 139 1̂ -6900^052 0ל7 5710 29)032011 
62 0000 *4זי!> |^̂|  ̂ 9̂.<1 5!הנ60 ̂ן01"13 ̂, 3י^^^  16^̂ ^̂  ̂
9^̂0 0̂ 32־£00 011032 0535 0000 317  29/032011 317י"13 972506533333 1136
5̂!23 '87*14:3 0545339300 *10335 05*00" 5נ013־0 0585 0.000 1*05̂^0  ד201
8̂  םיקנס^
0^^4233 0.000 0.535 1X0̂ £  ̂ 0:07:09 

 ̂
2̂36476=00 1*51:03 ? 0̂32011 

032011)23 24*151 0542555291 56ת1X9943 00^43 0!3 11593 0.000 3.695 ן1̂ ^ /1̂̂ , 
^^^נ

0059 0000 0  ̂  0005־0 00006
 ̂

07^12̂ 00 153111 2̂ 0̂ 3*11 
8̂ ^

^1 .- |̂ ̂  י ,̂^ ̂$ י  י ?̂ 
 1 'י -

|̂ ̂* ים303̂^ ̂י  " ^^^^?̂ ̂)^ י -י יי^^^ 23̂ ̂* טנ '*̂ !̂ ̂| י^^^ן25* ־י . * ט?9?י- " ל "^ י^יי י 8̂ ־ ?, >. '^  םיקנם^
 01־002 0201 0 5^6 000 0 1200 ;^^^נ

^
3 0732123800 1709.07 29/0913311 

0̂ ^̂

̂  , £, $ 4 י -•**" י , , 1̂^6=03 0 00^ 05*5̂ 
" 0-̂ ̂" י01?0732523 ^י&מו 56;0-19 56 ^̂ ^̂ ^!̂  "י

|̂ ^̂

̂: י 5̂ 15 3§ 37 *6 35 £1 32 32 21 22 £2 23 32 ££ 23 24 ̂ 22  ̂
1̂̂

 מקגלט | הצשננעםדה [ "0^^ | קש1-קטזךעים תגא'ם5לט03"ם
0^^^
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1 תחשיב הנזק האישי

1 שנגרם למגקש
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