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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES RECEIVING A 

LAWSUIT AND A MOTION FOR THE RECOGNITION OF THIS 

LAWSUIT AS A CLASS ACTION  

ROSH HA'AYIN, Israel, November 42, 2019 - 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 

against two additional cellular operators (together the "Respondents") in the Tel-Aviv 

District Court on November 17, 2019. 

 

In the motion it was allegedly claimed that the Company, as well as the other 

Respondents collected money from its customers for content services for third parties, 

by using the means of payment that were given to the Company for the purpose of the 

cellular invoice payment, without receiving consent from these customers prior to the 

charge, and/or without having documentation with respect to the customers' consent, 

unlawfully and against its license provisions.  

  

The total amount claimed from each of the Respondents if the lawsuit is recognized as 

a class action is NIS 400 million in addition to compensation in the amount of NIS 500 

for each one of the group members for non-monetary damages which were allegedly 

caused to them. 

  

An application for approval of a claim as a class action, filed solely against the 

Company on October 7, 2010, for the same services, regarding the same period, was 

rejected by the District Court for the most part (except for one content service for which 

the collection was in a negligible total amount) in 2016. An appeal that was filed to the 

Supreme Court by the applicants for that application against this judgment was 

dismissed in November 2018. 
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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. 

 

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 
 כנגדה  תייצוגי

 

 חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"( - 4029 נובמברב 42 ראש העין, ישראל,

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

יחד )נוספות סלולר חברות שתי וכנגד  הכנגד השהוגש, ייצוגית הכתובענ ההתביעלאישור  הובקש

 .9172 בנובמבר 71 ביום בתל אביב מחוזיה משפטה לבית, "(המשיבות"

 

כספים עבור בגין שירותי תוכן  לקוחותיהגבתה מהמשיבות, יתר , כמו גם החברה נטען כי בקשהב

מבלי שקיבלה באמצעות אמצעי התשלום שהופקד בידה לשם תשלום חשבון הסלולר,  צדדים שלישיים,

להסכמת הלקוחות מלקוחות אלו, קודם לגבייה, את הסכמתם לעניין ו/או מבלי שיש בידיה אסמכתא 

 . , וזאת בניגוד להוראות הדין והרישיוןלעניין

 

 ₪ 011 סךב לפיצוי בנוסף וזאת, ₪ מיליון 011של  סךב הינו מהמשיבות אחת כלהתביעה כנגד  סכום

 .שלפי הנטען נגרמו להם ממונייםנזקים לא  בגיןמחברי הקבוצה  אחדלכל 

 

בגין , 9171באוקטובר  1מיום  ,כנגד החברה בלבדשהוגשה  בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית

אותם שירותים, בקשר לאותה תקופה, נדחתה ברובה המכריע על ידי בית המשפט המחוזי )למעט 

. ערעור שהוגש לבית המשפט 9172בשנת שירות תוכן אחד שהגבייה בגינו היתה בהיקף כספי זניח( 

 .9172נדחה בחודש נובמבר  ה זוהחלטעל על ידי המבקשים באותה בקשת אישור העליון 

 

, 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 על פרטנר: נוספים לפרטים

 

 

 

 

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

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטיםמנהלת קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

mailto:investors@partner.co.il
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