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 18בעת המתבטא באי הוכחת מסירת פרטים לתובע תמכאן המסקנה המתבקשת היא שהמחדל של הנ

 19אינה מושיעה את התובע יש לעשות את הביטול פן שבו והאבדבר בדבר זכותו לבטל את העסקה ו

 20 ה הנ"ל אינה חלה.בוחשכן בעסקה של הדקה התשעים ה

 21 

 22בחתימת פרק זה אוסיף כי ההיגיון שמאחורי הוראות  החוק ברור:  ביטול בהתראה קצרה אינו 

 23לגרום לו נזק בלתי הפיך. הדברים אמורים ביתר מאפשר לעוסק לשווק את המוצר לצרכן אחר ועלול 

 24כלפיהם התחייב הספק בהתחייבות  שאת שעה שמדובר בחבילת נופש שמעורבים בה מספר ספקים

 25 .שייתכן והיא בלתי חוזרת

   26 

 27 האם התובע ביטל את ההזמנה לפני או אחרי שנכרת ההסכם?

 28 

 29הזמנה על פי דיני החוזים  טל אתהבבע זכאי לותה כיהגעתי  למסקנה לאחר ניתוח הראיות, 

 30נכרת הסכם מחייב בטרם  תעבי כי הודעת הביטול נשלחה אל הנתנכח לפום וזאת מאחר שהיהרגיל

 31 בין הצדדים.

 32 

 33 ירוט:פ וביתר
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 2לא הוכחשה על ידי  32:20בשעה בדואר אלקטרוני הביטול  תבע כי שלח את הודעוא. טענת הת
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 4 .32:20שם מופיעה השעה 

 5 

 6 .3ת/ ראו מוצג . במחלוקת  אינה  25:,3אושרה רק בשעה  הזמנה ע לפיה הבוב. טענת הת

 7 

 8 שוגרה ש לאר ( דקות 12  -)  כ פן מידי לביטול ההזמנה זמן קצר ביותרובע פעל באוג. הנה כי כן, הת

 9 .שרהואשומעל שעה לפני 

 10 

 11 אישורה? שמא עם ההזמנה או  ד בבד עם שיגור בהאם ם. כשלב נכרת ההס הד. השאלה היא באיז

 12נעשה קיבול את טענות הצדדים באתי למסקנה כי כל עוד לא אושרה ההזמנה לא  ילאחר שבחנת

 13 :שיקולים שהביאוני למסקנה זוממצאים והלהלן ה וממילא לא נכרת הסכם מחייב בין הצדדים.

 14 

 15הנתבעת כי מדובר בהליך ממוחשב בלתי ניתן לביטול אינה מקובלת עלי. לאחר שיגור  ענתוט( .ד)

 16 אושר בע אינו יודע אם ההזמנה תוהתהנתבעת אינה מחויבת לאשרה ו ,הרשווכל עוד לא א ההזמנה

 17 .ויופקו כרטיסים אם לאו

 18 

 19הדבר  סכם.ווה הפרת ההה  והדבר לא ילה לדחותובעת יכתהנ,ברי כי כל עד לא אושרה ההזמנה  

 20מרכישת  , , מתקלה מול חברת האשראיהתובע  ק שלנמהעדר כספים בחשבן הב ליכול לנבוע למש

 21שאינן תלויות בתובע אלא מגוונות ומסיבות אחרות החבילה על ידי לקוח אחר שהקדים אותו 

 22 בשרשרת הספקים.

 23 

 24י הוא אכאשר התנמדובר בהזמנה על תנאי כי   לכתב ההגה 4עצמה טוענת בסעיף  תבעתהנ( 4ד)

 25  אישור ההזמנה.

 26 

 27 בכתב ההגנה כי : בתעצמה כות תעבהנת ו8 ה מזרת( י1ד)

 28 

 29כל  מיד ברגע אישור ההזמנהים עצמם כאמור מחייבים בדמי ביטול מלאים ת" .. נותני השירו

 30עד בדמי ביטול וד מובות מבעיחוליה בשרשרת ביצוע ההזמנה דורשת מן החוליה שלפניה התחי

 31 חלים דמי ביטול אלו על כל המעורבים בהזמנה". ברגע אישור ההזמנהמלאים שכן 

 32 
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 9מתוך  8

 1זהו  ."אישור ההזמנה "רגע הוא  םקו פרשת המי מטענות הנתבעת עצמה  עולה כי הנה כי כן, 

 2נכרת אך  הזוחה. ומפריד בין השלב הטרום חוזי והשלב החוזי הקיבול שמשכלל הסכםמועד  ,אפוא,

 3 לעיל. נת היא לביטול  כפי שהסברנו ואו אז לא נית הורק עם אישורה של ההזמנ

 4 

 5ה. הטענה כי פקידי הנתבעת לא היו בעבודה בשעה שהתובע שיגר את ביטול ההזמנה נספח ג'  

 6אינה מושיעה אותה. שכן התובע  פעל לביטול ההזמנה בדיוק על פי  (8 0:,3ו  32:00בין השעות 8)

 7 ההנחיות של הנתבעת  הקובעות כי :

 8 

 9אני יכול לבטל או לשנות את ההזמנה?" יש לשלוח מייל לכתובת.... עם בקשת "כיצד 

 10  הביטול או השינוי ולציין את מספר ההזמנה".

 11 

 12היא בחירתה של שי ולמצב של חוסר פעילות וחוסר אפשרות ליצור קשר עם גורם אנכניסת הנתבעת 

 13 זה. הנתבעת ועל כן הנתבעת ולא התובע היא שצריכה לשאת בתוצאות של מצב

    14 

 15מאחר שמדובר בתהליך  לעצור את התהליך בטרם אושרה ההזמנה ןכי לא נית . הנתבעת טענה ו

 16 תעבעל הנת אילו הוכחה לא הייתי דוחה את התביעה. ף כי גם יטענה זו לא הוכחה. אוס מחשובי.

 17זה  .קש זאתבה לעצור הזמנה בטרם אושרה אם הלקוח יייה ןשנית ןלהתאים את התוכנה באופ

 18שה של יעלה כי אילו לקוח ביקש לבצע רכלציין כי מהשאלות ששאלתי את נציג הנתבעת  המקום

 19בזמן שעובדי הנתבעת לא היו בתפקיד כי אז המחשב  היה מטפל בהזמנה ומריץ אותה ללא  חבילה 

 20 גורם אנושי. מעורבות של צורך ב

 21 

 22חות עצמו וללא שה בכויהוא יודע לבצע רכצורם הדבר כי המחשב מתוכנת באופן ש

 23המחשב אפילו בעזרת גורם אנושי. הזמנה  רמסוגל לעצו ואינרם אנושי אך ומעורבות של ג

 24עושה את מה שקבעו המתכנתים שפעלו לפי הוראות הוא כלי בידי המתכנת. הוא 

 25כי אז אין לתת לנתבעת נתבעת" קרוב אצל ה"אם המחשב תוכנת באופן שהוא  הנתבעת.

 26מכוח עקרון תום הלב והיא מושתקת  כבסיס לטיעון משפטיזו /תוכנה ליהנות מתכונה

 27 מלהעלות טענה זו.

 28 

 29תו שלב טרם וביטול לפני שאושרה ההזמנה. מאחר שבאההודעת את בע שיגר והוכח כי התם : וכילס

 30 .ו בחזרהפסת כלחזור בו מההזמנה ולקבל א יבע היה רשאוחוזה, הת תנכר

  31 

 32 ₪. ,9805תובע את הסך של לסוף דבר הוא שאני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם 
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 1 

 2 טשפצאות מבע הוותללשלם תבעת מחייב את הנ אני, ת שהתקיימו בושייבשתי  בבהתחשו ,כמו כן

 3 ₪. 38000בסך של 

 4 

 5 מיום קבלת פסק הדין. 39כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 

 6 
 7 

 8 , בהעדר הצדדים.42.7מאי  2., י"ד אייר תשע"זניתן היום,  

          9 

 10 

 11 

 12 

 13 


