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 38כל השלטים ששמו בחנות אני לא מבינה "כפי שטענה , זהשהתובעת לא הבינה תוכן מסמך 

 39 היה עליה )28-29'  ש4' עמ (..."אני לא טכנאי ולא מבינה במוצרי חשמל. את המושגים
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 1וזאת על מנת , אשר היו מסבירים לה פשר הוראות אלו, להעלות זאת בפני נציגי הנתבעת

 2אין לה אלא להלין על , ככל שלא עשתה כן. בו לא יפעל המשחק, למנוע מקרה מעין זה

 3 . עצמה
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 5  סוף דבר
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 9 .הנני מורה על דחיית התביעה, אי לכך. זכאית להחזר כספי מאת הנתבעת
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 11  איני עושה צו להוצאות, על אף המסקנה אליה הגעתי
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 14  .המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים
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