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  מוחמד חאג' יחיא  שופטכב' ה בפני 

 
 

 התובע
  

 אוסאמה סנדוקה
  

  נגד

 
  

 הנתבעים
  
 P1000 אתר מכירות.1
 פייד כארד בע"מפרי .2

  
  

  פרי פייד כארד בע"מ  צד שלישי
  
 

 פסק דין
 1 
 2 ידי- על וסופק 1 מהנתבעת התובע שרכש תקול נייד טלפון מכשיר הוא התביעה של עניינה  ) 1

 3  .₪ 4,900 סך על תביעתו את העמיד התובע. 2 הנתבעת

 4 
 5 נחוצות שמצאתי ובראיות בטענות אלא אדון לא, שיפוטי זמן לחסוך והצורך החובה בשל  ) 2

 6 .השאר לגבי שלילי-הסדר לגזור יש. להכרעה
  7 

 8  הצדדים טענות
  9 

 10 הנתבעת של" 1000P" אתר דרך רכש 26.1.14 ביום כי, השאר בין בתביעתו טוען התובע  ) 3

 11. אחד כל ₪ 3,400 בשווי, 5S אייפון מדגם ניידים טלפון מכשירי שני") הנתבעת: "גם להלן(
 12 התובע. ")המכשיר: "להלן" (נתקעה" הגלישהו התקלקל המכשירים אחד, יום 40-כ אחרי
 13 - 2 הנתבעת של גן-ברמת למעבדה רשום דואר באמצעות האמור המכשיר את שלח כי טוען

 14, לדידו. הנתבעת ידי-על לכך שהופנה לאחר זאת") פייד פרי": להלן" (מ"בע כארד פייד פרי"
 15 מכוסה אינו ותיקונה" מכה" קיבל שהמכשיר לו ולהודיע לו לענות טרחו יום 35 אחרי רק

 16 הבעיה כאשר למעבדה נשלח המכשיר, התובע לטענת. המכשיר על האחריות במסגרת
 17 עובד כשאינו המכשיר לו הוחזר אך, גלישה בזמן" נתקע" שהוא כאמור היא בו שהייתה

 18. האחריות את ביניהן "גלגלו" המכשיר נשלח אליה והמעבדה נתבעתה כי טוען התובע. כלל
 19 אותו הפנו אשר מהמעבדה זאת ביקש, האחריות תעודת את קיבל משלא כי טוען התובע

 20 כי כאמור טוען התובע ."האחריות תעודת" היא הקבלה כי לו נמסר ומהנתבעת, לנתבעת
 21  . פגם כל בו ואין חדש היה הטלפון
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  1 
 2 של העסקה ביטול, לחלופין או, אחריות עם חדש טלפון מכשיר לקבל התובע ביקש בתביעתו

 3 את כולל זה סכום כאשר ₪ 4,900 סך על תביעתו את העמיד התובע. התקול הטלפון רכישת
 4 משלוח עלות ₪ 100; חלופי מכשיר רכישת בגין ₪ 400; התקול המכשיר עלות ₪ 3,400 סך

 5 .עבודה ימי ואובדן נפש עגמת בגין ₪ 1,000 וכן בדואר

 6 
 7 חשמל למוצרי אינטרנט אתר מפעילה היא כי, השאר בין, להגנתה טוענת הנתבעת  ) 4

 8 כי טוענת הנתבעת. באתר הנמכרים חשמל מוצרי יבואנית או יצרנית ואינה ואלקטרוניקה
 9 תעודת מונפקת צרכן ולכל, בדין כמתחייב וזאת היבואן ידי-על ניתנים והשירות האחריות

 10 תחנות ידי-על ניתנים והשירות כשהאחריות, שרכש המוצר בגין היבואן ידי-על אחריות
 11 תוך, המוצר על האחריות כי טוענת הנתבעת. מטעמו מי או היבואן של ומעבדות שירות
 12-ז"התשס), מכירה לאחר ושירות אחריות( הצרכן הגנת בתקנות 18-ו 5 לתקנות מפנה שהיא
 13 דין, לדידה ומכאן היבואן על היא") התקנות" או" הצרכן הגנת תקנות: "להלן( 2006

 14 מעבדות לה אין, מקרה בכל כי טוענת הנתבעת. עילה העדר בשל להידחות נגדה התובענה
 15 נתון הדבר כי הנתבעת טוענת, האחריות תעודת צירוף לעניין התובע לטענות באשר. שירות

 16 כי טוענת הנתבעת. הצרכן הגנת בתקנות 2 תקנה להוראת בהתאם היבואן של באחריותו
 17  .מהנתבעת כדין שלא כספים לקבל ניסיון שכולה ומוגזמת מופרכת בתובענה מדובר

  18 
 19 המשפט שבית ככל כי בטענה" פייד פרי" - 2 הנתבעת נגד שלישי צד הודעת הגישה הנתבעת  

 20 בהיותו השלישי הצד את לחייב יש, התקול המוצר בגין התובע כלפי חבה שהנתבעת יקבע
 21  .הגנתה שבכתב טענותיה על חוזרת הנתבעת. היבואן

  22 
 23 כתובת להם נתן לא התובע כי, היתר בין להגנתו טען" פייד פרי" - שלישי צד -  2 הנתבעת  )5

 24 הגיע הטלפון מכשיר כי טוען שלישי צד. זאב בפסגת פז לקד תחנת של כתובת אלא, מגורים
 25) לטענתו( כשהמכשיר למעבדה להגיע סירב התובע. לגמרי שלם כשהוא באריזה לתובע

 26-על צולם הוא, 11.3.14 יוםב המכשיר כשהגיע. רשום בדואר אותו שישלח ואמר התקלקל
 27 לתנאי בהתאם, שלישי צד לטענת. התחתון בחלקו מכה סימני עליו כשיש שלישי צד ידי

 28 או מנפילה כתוצאה ניזוק, ונפילות למכות רגיש מטבעו אשר, והמכשיר במידה, האחריות
 29 את בחזרה לקבל סירב ,האמור אודות עודכן התובע כי טוען שלישי צד. אחריותו פגה, מכה

 30 ידי- על צורפה לא כי טוען שלישי צד. לתקנו 2 הנתבעת הצעת את לקבל סירב וכן המכשיר
 31 משום אלא בתביעה אין, שלישי צד של לדידו". נתקעה" שהגלישה לכך ראיה כל התובע
 32  .חשבונו על להתעשר ניסיון

  33 
  34 
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 1  המשפט בבית דיון
  2 
 3 מטעם. 1 הנתבעת ונציג התובע התייצבו לדיון. המשפט בבית דיון התקיים 20.8.14 ביום  )6

 4 אישור קיים המשפט בית בתיק שמעיון אף נציג אף התייצב לא, שלישי צד - 2 הנתבעת
 5 התייצבות בהעדר דין פסק ניתן התובע לבקשת. 2 לנתבעת לדיון הזימון של כדין מסירה

 6 דין פסק יינתן כי ביקשה אשר, 1 הנתבעת מול להתברר המשיכה התביעה. 2 הנתבעת
 7  .במשפט שתחויב ככל שלישי לצד הודעתה לעניין התייצבות בהעדר

  8 
 9  .שלישי צד היא, 2 הנתבעת מטעם הודעה כל התקבלה לא, זה יום ועד הדיון ממועד  

 10 
 11  והכרעה דיון

  12 
 13 החומר וממכלול מטעמם דין- בי בכתבי הצדדים טענות למכלול דעתי את שנתתי לאחר  ) 7

 14 נחה, מדבריהם והתרשמתי לפניי בדיון הנוכחים טיעוני את ששמעתי ולאחר בתיק הקיים
 15 כפי, שלישי צד הודעת את לקבל וכן, 1 הנתבעת נגד התביעה את לקבל בדין כי, דעתי

 16), הדין סדרי( קטנות בתביעות שיפוט בתקנות) ב(15 תקנה להוראת לב ובשים להלן שיוטעם
 17  .תמציתי באופן יובאו הדין לפסק הנימוקים לפיה, 1976-ז"התשל

  18 
 19 - 2 הנתבעת". פייד פרי"-מ ולא מהנתבעת לא, אחריות תעודת לידיו קיבל לא טוען התובע  )8

 20 היבואן אינה כי טענה 1 הנתבעת. הגנתו בכתב התובע של זו לטענה התייחס לא שלישי צד
 21 לא לתובע כי, כממצא נקבע, זאת בהינתן. אחריות תעודת בהמצאת מחויבת אינה ולכן

 22  .אחריות תעודת נמסרה
  23 
 24 משאינה אחריות תעודת במסירת מחויבת היא אין לפיה, האמורה 1 הנתבעת לטענת באשר  ) 9

 25" מוכר" היא 1 הנתבעת. זו טענה לקבל בידי אין, להלן שאנמק כפי, היצרנית או היבואנית
 26 תעודת מסירת ביניהן, הצרכן כלפי עליה הטיל שהדין בחובות היא מחויבת, דין לפי, ומכאן

 27, האמורה בחובה 1 הנתבעת עמדה משלא, כן על אשר. המוצר של הרכישה במעמד אחריות
 28 תקנות הוראות הפרת לצד זאת ממנה המצופה הסביר ההתנהגות מסטנדרט סטתה בכך

 29  .הצרכן הגנת
  30 

 31 אהי אלא, היבואן אינה וגם הנייד הטלפון מכשיר של היצרן אינה תשהנתבע מחלוקת אין  ) 10
 32 עצם. הדין מכוח חיובים עליה חלים, מוכר בהיותה גם, אולם. מוצרה של בלבד תהמוכר

 33 אף לבינה התובע בין יריבות לשלול כדיב בה אין, היצרן או היבואן ולא מוכר אשהי העובדה
 34 ומכאן, מחיר שולם תמורתו אשר מוצר ברכישת מדובר ,כאמור. במוצר בפגם עסקינן אם
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 1 ראיה ").המכר חוק: "להלן( 1968- ח"התשכ, המכר חוקב 1 סעיף לפי מכר בעסקת עסקינן
 2 העסקה תשלומי ביצוע בדבר האשראי חברת של תדפיס שעניינו התביעה לכתב נספח, לכך

 1000P."  3" העסק בית שם מופיע, התובע שביצע
  4 

 5 בחוק 11 בסעיף נקבע כך; המוכר על המוטלים חיובים פרק, היתר בין קבוע המכר חוקב
 6  :האמור

  7 
 8   -המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר "
 9  רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;  )1(
 10  נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;  )2(
 11התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי נכס שאין בו האיכות או   )3(

 12  או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
 13נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או   )4(

 14  לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
 15  "נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים  ) 5(

 16  )במקור אינה ההדגשה(
  17 

 18 באמצע" להתקע" החל: "בתביעתו כדבריו, בעיה במכשיר הופיעה כי טוען התובע - ראשית  ) 11
 19 כי לציין יש: "המכשיר של הפיזי מצבו לעניין כתב בהמשך. למעבדה אותו שלח ולכן" גלישה

 20 בשום[...]  המכשיר זה. פגמים שום בו היו ולא באריזה כשהוא חדש במצב נשלח הטלפון
 21 את שלחתי אני: "התובע העיד המשפט בבית בדיון". שהיא דרך בשום, נפגע לא הוא[...] 

 22" בכלל עובד לא המכשיר. שריטות עם המכשיר את לי החזירו הם. נתקע אבל עובד המכשיר
 23  ]. בפרוטוקול 1 עמוד, 22-23 שורות[

  24 
 25 ההגנה בכתב שהועלתה הטענה מלבד, מנגד. חיובי רושם והותירה עקבית הנה התובע עדות

 26 לא, מכה קיבל המכשיר לפיה -  בדיון נכח לא כאמור אשר -  שלישי צד - 2 הנתבעת ידי-על
 27 יתירה". מכה"-ה בגלל תקול היה הטלפון מכשיר כי ומשכנעת ראייתית תשתית הונחה

 28 מקור מהו מהן להבין ניתן ולא ברורות אינן, האמור ההגנה לכתב שצורפו התמונות, מכך
 29 המכשיר נשלח עת לפיה התובע גרסת את מבכר אני, האמור לאור, כן על. במכשיר התקלה
 30 מדובר, בעדותו וכדבריו, גלישה בעת המכשיר" נתקע" לפיה בעיה בו הייתה, 2 לנתבעת

 31  .כלל עובד כשאינו אליו הושב וכי], בפרוטוקול 1 עמוד, 27 שורה" [עצמה מהחברה בעיה"
  32 

 33 הגנת תקנות, היתר בין הותקנו, 1981- א"התשמ, הצרכן הגנת חוק הוראות לפי - שנית  )12
 34: האמורות בתקנות )א(13 תקנה לפי. 2006- ו"התשס, )מכירה לאחר ושירות אחריות( הצרכן
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 1עוסק המוכר טובין לצרכן חייב למסור לו תעודת אחריות מאת היצרן במעמד מסירת "
 2 תקנה לפי, ועוד זאת". הטובין וכן לציין על גבי התעודה את פרטיו ואת תאריך הרכישה

 3-ח"תשס, )לצרכן למסור חייב שרוכל ופרטים בכתב חוזה עריכת( הצרכן הגנת תקנותב )5(2
 4פרטים בדבר בעסקה ברוכלות חייב העוסק למסור לצרכן פרטים אלה, ביניהם, ", 2008

 5 ".האחריות לנכס או לשירות

 6 
 7 תעודת מסרה שלא בכך האמור מחדלה, כן על. לתובע אחריות תעודת שלחה לא 1 הנתבעת  ) 13

 8 1 הנתבעת. הדין של הפרה מהווה, מכן לאחר או המכר עסקת ביצוע במעמד לתובע אחריות
 9 המסיר, אחר מסמך כל ולא, אחריות תעודת כל המשפט לבית ולא התובע לפני ההציג לא
 10 מחסני 621/08) ם-י - מחוזי( ע"בר ראו זה לעניין[ לתובע המכר אותו לממכר אחריותה את

 11 היבואן/היצרן חיובי ולפיו) בנבו פורסם( 27.11.08 מיום, בגאלי מוסא' נ מ"בע חשמל
 12 אחרת הוסכם אם אלא, במקומם באים ואינם המכר דיני מכוח המוכר לחיובי מתווספים

 13 תעודת" הגנתה לכתב צירפה אמנם, שלישי צד - 2 הנתבעת, מזה יותר]. הצדדים בין
 14 מתייחסת נייד טלפון מכשיר סוג לאיזה ממנו ברור שלא כללי במסמך מדובר אך" אחריות
 15 של ספציפית אחריות בתעודת מדובר שמא או כלליות בהנחיות מדובר האם, זו תעודה
 16  .לתובע זו" תעודה" נמסרה לא ומדוע, התובע

  17 
 18 האינטרנט אתר באמצעות שיווק הוא הנתבעת של פעילותה עיקר לפיה העובדה כי סבורני  )14

 19 אשר, באינטרנט" מכר חנות" מנהלת היא הנתבעת. לשנות בה אין, אחר אמצעי בכל או
 20, יכלה תבעתהנ. אחריות תעודת מסירת ביניהן, מוכר כל על תהחלו הדין בהוראות מחויבת
 21 מוצר מכרה שהנתבעת משעה .כן עשתה לא אך, לתובע התעודה את לשלוח, מחויבת והייתה

 22 לידי אחריות תעודת קבלת לוודא ולמצער, להמציא היא מחויבת, אחר או זה ספק של
 23 תקול המכשיר כי טען, התובע של בעניינו כי, להוסיף יש לכך. המוכר בהיותה, הצרכן

 24 נכח לא כאמור, שלישי צד -  2 הנתבעת. 1 הנתבעת ידי-על נסתרה שלא טענה, מהחברה
 25  .בדיון

  26 
 27  סיכום

  28 
 29 דין, הצרכן הגנת חוקב 31 סעיף לפי, הצרכן הגנת שבתקנות זו חובה הפרת בשל, פואא  ) 15

 30 בגין התובע את לפצות עליה ולכן, הנזיקין פקודת מכוח עוולה כדין 1 תהנתבע של מחדלה
 31-ד"התשמ], משולב נוסח[ המשפט בתי בחוק )א(60 סעיף לפי סמכותי מכוח, כן על. נזקו
 32  : כלהלן מורה, 1984

  33 
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 1, נפש עגמת בגין פיצוי גם כולל זה סך כאשר ₪ 4,200 של סך לתובע תשלם הנתבעת  )א
 2 במעמד ששולמה האגרה החזר וכן התביעה להגשת ובטלה טרחה שכר הוצאות

 3 את יחזיר התובע, במקביל. מהיום יום 30 תוך, כן תעשה הנתבעת. התביעה הגשת
 4  .האמורים יום 30 תוך, הנתבעת לידי התקול המכשיר

  5 

 6 הזימון של כדין מסירה שקיימת אף לדיון התייצב לא שלישי צד כי העובדה בהינתן  )ב
 7), דין סדר( קטנות בתביעות שיפוט בתקנות 11 תקנת לפי סמכותי מתוקף ,לדיון

 8 שלישי צד נגד דין פסק למתן הנתבעת בקשת בזאת מתקבלת, 1976-ז"התשל
 9 30 תוך ₪ 4,200 של סך לנתבעת ישלם שלישי צד, כן על. לדיון התייצבות בהעדר

 10 .האמור הזמן פרק במסגרת התקול המכשיר את לו תחזיר והנתבעת, יום
 11 

 12 בדיון 2 הנתבעת נגד שניתן הדין לפסק לב בשים זאת, ספק הסר למען מובהר  )ג
 13 כי העובדה ובהינתן), ₪ 4,900( התביעה בסכום חויבה כבר היא ובו, 20.8.14

 14 בסכום, דידן ההליך במסגרת חבה 2 הנתבעת אין, שלישי צד עצמה היא 2 הנתבעת
 15 . ₪ 4,900 על העולה כולל
 16 תידרש לא 1 הנתבעת אז כי, לתובע שולם כבר) ₪ 4,900( האמור שהסכום ככל

 17 המכשיר את יחזיר והתובע ,ולחוד ביחד חייבות הנתבעות שכן ,לתובע לשלם
 18  .2 לנתבעת התקול

 19 בותח 2- ו 1 הנתבעות אז כי, לתובע שולם טרם) ₪ 4,900( האמור שהסכום ככל
 20 ₪ 4,200 סך בין ההפרש ולעניין, ₪ 4,200 של בסך ולחוד ביחד התובע כלפי בסכום

 21  .20.8.14 מיום הדין פסק מכוח בלבד 2 הנתבעת חבה -  ₪ 4,900 סך עד

 22 
 23 להגיש ניתן, 1976-ז"התשל), דין סדרי( קטנות בתביעות שיפוט בתקנות 16 תקנה הוראת פי-על

 24 .יום עשר-חמישה תוך בירושלים המחוזי המשפט בית אל הדין פסק על ערעור לרשות בקשה

 25 

 26  .רשום דואר באמצעות לצדדים הדין פסק את תמציא המזכירות
  27 
  28 

 29  , בהעדר הצדדים.2014ספטמבר  23, כ"ח אלול תשע"דניתן היום,  
                30 
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