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לפני כבוד הרשמת הבכירה נעמה פרס 

xxxxxxxx התובע יעקב שלוש ת"ז          
נגד

.Booking. Com. B.V    הנתבעת
אונליין  בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות ,המורשה לקבלת כתבי בי דין בישראל אמצעותב

  514762970בע"מ ח"פ 
 פסק דין

לא נעתרתי  2.2.20בהחלטתי מיום . 11:30בשעה  4.2.20ליום הדיון בתיק שבכותרת היה קבוע .    1

לבקשת  4.2.20לבקשת הנתבעת וקבעתי כי הדיון יתקיים במועדו. יצוין כי הדיון נקבע ליום 

שעתרה לקביעת מועד מתאים בו יוכל להתייצב נציג מטעמה )ראו החלטה מיום הנתבעת, לאחר 

לא נעתרתי לבקשתה  2.2.20על גבי הודעה מטעם הנתבעת(. ויובהר: בהחלטתי מיום  14.1.20

החלופית של הנתבעת לפטור אותה מהתייצבות לדיון ולהכריע על יסוד טיעוניה בכתב שנכתבו על 

למרבה ההפתעה, הנתבעת עשתה דין לעצמה, ונציג מטעמה או מטעם  ידי משרד עורכי דין מטעמה.

 בוקינג ישראל לא התייצב לדיון.

לתקנות שיפוט בתביעות קטנות  11בנסיבות אלו, אני עושה שימוש בסמכותי לפי תקנה  .2

, ודנה בתביעה על יסוד כתב התביעה בלבד. לאחר שהתובע הצהיר כי 1976-)סדרי דין(, התשל"ז

בכתב התביעה אמת, ולאחר שבחנתי את עילת התביעה וזכאותו של התובע לסעד שביקש האמור 

ומחייבת את  בחלקהעל בסיס ההנחה שהעובדות הנטענות בה נכונות כולן, אני מקבלת את התביעה 

ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה  1,000הנתבעת לשלם לתובע סך של 

הנני סבורה כי יש לנתבעת אחריות מסוימת אשר לנכונות המידע  המלא בפועל.ועד מועד התשלום 

המפורסם באתר אותו היא מפעילה.

ש"ח בצירוף  250כמו כן אני מחייבת את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט לתובע בסך של  .3

 הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק  30הסכומים האמורים ישולמו תוך  .4

 מהיום ועד התשלום בפועל.

בדואר רשום עם אישור )באמצעות בוקינג ישראל( המזכירות תשלח את פסק הדין לנתבעת  .5

 מסירה.
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 30 הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, הנתבעת רשאית להגיש בקשה לביטולו בתוך .6

 ימים ממועד קבלתו.

 

 .077-2703333ניתן להתעדכן במרכז המידע בטל' מס'  .7

 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2020פברואר  05, י' שבט תש"פניתן היום,  

          

 

 

 

 


