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 31 ".התכנה לא אמורה להימחק עד שהמשתמש לא מחליט מה הוא עושה איתו

 32 התראה כזו, כך לגרסת התובע, לא היתה במקרה שלו.  
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 4מסקנתי הצדדים והעד מטעם התובע ונדרשתי לראיותיהם, טענות לאחר ששמעתי את  .10
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 10וירוס" שרכש אצל הנתבעת, אשר גרמה לתקלות שארעו במחשבים שבמרפאתו, 

 11ככל הנראה בשל העדר ההתראה שאמורה היתה להופיע לאחר ההתקנה  ולא 
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 15הנראה אכן יוצרה בשעתה על ידי "קספרסקי", הופצה על  חברת "פאוור תקשורת 

 16ושווקה בין השאר גם על ידי הנתבעת, אלא שזו לא הגישה הודעת צד ג' כפי  "בע"מ

 17בדבר התקנון שאותו אישר התובע , וטענתה שהיא יכולה וצריכה היתה לעשות

 18 במהלך ביצוע הרכישה, נותרה באוויר ולא הוכחה.    
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 20מפני כל אלה ומאחר שהתובע לא הוכיח את כל הנזקים להם טען, אלא רק את חלקם,  .11

 ₪21  199החלטת לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבעת להשיב לו את הסך של 

 22סכומים אלה, ₪.  870 –כום ששולם לטכנאי מטעמו ששילם לה בעד התוכנה וכן לפצותו בס

 23פסק  המצאתיום מיום  30בתוך  ישולמו ₪  1,469 –ובסה"כ ₪  400בתוספת הוצאות בסך 

 24 הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל. והדין לנתבעת, שאם לא כן יישא
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 26 ימים. 15זכות להגשת בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 

 27 

 28 המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום.
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 30 , בהעדר הצדדים.2020אפריל  01, ז' ניסן תש"פניתן היום,  
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