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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES RECEIVING A 

LAWSUIT AND A MOTION FOR THE RECOGNITION OF THIS 

LAWSUIT AS A CLASS ACTION FILED AGAINST THE 

COMPANY AND AGAINST 012 SMILE TELECOM 

ROSH HA'AYIN, Israel, April 17, 2018 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, announces that the Company received a lawsuit and a 

motion for the recognition of this lawsuit as a class action, filed against Partner and its 

fully owned subsidiary, 012 Smile Telecom Ltd. ("012 Smile") in the Central District 

Court on April 11, 2018. 

 

The claim alleges that there is a malfunction in the telephony system of Partner and 

012 Smile (the "Respondents"), according to which when a call recipient activates a 

follow-me service to a number abroad (directly or via intermediate destination, from 

which a follow-me service is also diverted to a number overseas) and the call is 

diverted abroad via 012 Smile, the call segment charge from Israel to overseas applies 

to the caller, as if he placed an international call, rather than to the recipient of the call 

that activated the follow-me service, thereby the Respondents are violating the 

provisions of the law and the agreements with their customers. 

 

The total amount claimed against the Respondents if the lawsuit is recognized as a 

class action, was not stated by the plaintiff. 

 

Partner is reviewing and assessing the lawsuit and is unable at this preliminary stage, 

to evaluate, with any degree of certainty, the probability of success of the lawsuit or the 

range of potential exposure, if any. 
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About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony, internet and television 

services). Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its 

shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR). 

For more information about Partner see:  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ 

 

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate 

Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

E-mail: investors@partner.co.il 
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 הכתובענ הלאשר הובקש התביעפרטנר תקשורת מודיעה על קבלת 
 סמייל טלקום 210כנגדה וכנגד חברת הבת  תייצוגי

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 8102 באפריל 17 ל,ראש העין, ישרא

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) תביעה  כתב קיבלהודיעה כי מבישראל,  מובילה תקשורת

וכנגד חברת הבת שלה בבעלותה המלאה,  הכנגד השהוגש, ייצוגית הכתובענ הלאישור התביע הובקש

 .0212באפריל  11 ביום מרכז מחוזי משפט לבית, "(סמייל 210)" סמייל טלקום בע"מ 210

 

כאשר לפיה  ,"(המשיבות)" סמייל 210-פרטנר ותקלה במערכת הטלפוניה של קיימת  נטען כי הבתביע

)ישירות או דרך יעד ביניים, אשר גם ממנו למספר בחו"ל  "עקוב אחרי"שירות  פעילמ שיחה מקבל

מקטע השיחה חיוב , סמייל 210והשיחה מנותבת לחו"ל באמצעות  מבוצע "עקוב אחרי" למספר בחו"ל(

פעיל שה מקבל השיחהבמקום על כאילו ביצע בעצמו שיחה בין לאומית, מהארץ לחו"ל חל על המחייג, 

 עם ההתקשרות הסכמיואת  הדין הוראות את המשיבותמפרות  ובכך, "עקוב אחריה"שירות את 

 .לקוחותיהן

 

לא פורט תאושר כתובענה ייצוגית,  ןהוגשה כנגדשבמקרה שהתביעה סכום התביעה כנגד המשיבות, 

 .על ידי המבקש

 

, בשלב מוקדם זה, כדי להעריך, באיזושהי הבידואין בקשה לאישור תביעה כייצוגית האת  תפרטנר בוחנ

 , ככל שקיימת. הבגינהחשיפה הפוטנציאלית  ףאו את היק ההתביעמידה של וודאות, את סיכויי הצלחת 

 

 אודות פרטנר תקשורת

היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי )"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הושירותי טלוויזיה שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 מנהלת קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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