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 יוסי טורס  שופטכב' ה בפני 

 
 

 תובעים
 
 105116700ת.ז  שי שלמה גבריאלי.0
 105722011ת.ז  יעקב בניפלח.2

 
 נגד

 
 

 נתבעת
 

  70-001100לייבדיאנאס ח.פ 

 
 

 פסק דין
 1 

 2 

 3התובעים מנהלים עסק ולצורך אחסון מידע באתרי אינטרנט השייכים להם התקשרו עם  .1

 4 הנתבעת, שהנה חברה המוכרת שטחי אחסון אינטרנטי. 

 5 

 6לטענת התובעים הם ביצעו שתי עסקאות ביחס לשני דומיינים שונים למשך שנה. לטענתם  .2

 7ירות בכל עת ולקבל בעת ההזמנה הובטח להם על ידי הנציג כי ניתן יהיה להפסיק את הש

 8החזר כספי. התובעים טוענים כי ביקשו הפסקת השירות לאחר תקופה, אך הנתבעת לא 

 9 הסכימה להשיב להם את החלק היחסי של התמורה ששולמה. 

 10 

 11. נטען 22%התובעים בהנחה בת הנתבעת טוענת כי מדובר בהזמנה לשנה מראש בגינה זכו  .3

 12לבטל את ההתקשרות בכל עת ולקבל זיכוי  כי אין אפשרות שהנציג מסר לתובעים שניתן

 13שכן מדובר בעסקה לשנה בגינה כאמור ניתנת הנחה כספית. הוסבר שקיים מסלול חודשי 

 14. , אולם מדובר במסלול יקר יותרושם קיימת גמישות רבה יותר להפסקה בכל חודש

 15 הנתבעת הציגה מסמכים מהם עולה כי מדובר בעסקה לשנה וכן הפנתה לתקנון המפורסם

 16 באתרה. 

 17 

 18אינו חל על עניינם של התובעים שכן השירות מושא  1891-התשמ"אחוק הגנת הצרכן,  .4

 19לחוק הגנת  1)סעיף  אלא מדובר בשימוש עסקי ,לשימוש אישי או משפחתי ותביעה זו אינ

 20מתמשכת בחוק הגנת הצרכן נקבעו כללים ברורים על סוגיה זו של ביטול עסקה . הצרכן(

 21 . , אולם כאמור הם אינם חלים על ענייננוד' לחוק הגנת הצרכן13וראה לעניין זה סעיף 

 22 
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 1ולמעשה  חלקית בשל דברים שאמר לשיטתם נציג הנתבעתהתובעים טוענים לזכות להשבה  .5

 2הנתבעת אין בפי התובעים טענה אחרת ביחס לזכותם להשבה. . טוענים הם להסכמה חוזית

 3מהם עולה לדעתה בבירור  חולקת כאמור על הבטחה כלשהי ומפנה למסמכים שונים

 4. לאחר שנתתי דעתי לשאלה זו סברתי שלא ללא כל אפשרות ביטול ה לשנהשמדובר בעסק

 5עלה בידי התובעים להוכיח שהוסכם בינם לבין הנתבעת שניתן יהיה לבטל את העסקה בכל 

 6 עת ולקבל החזר יחסי. 

 7 

 8קיבלו הנחה בת  ראשית יובהר שמדובר בהסכם לרכישת שירות לתקופה של שנה. התובעים .6

 9בשל כך ששילמו מראש על כל תקופת השירות. בחשבוניות שנשלחו לתובעים נרשם  22%

 10". אין לראות בחשבוניות אלו כל הערה בדבר האפשרות שנתיבמפורש שמדובר במנוי "

 11לביטול והחזר כספי. תמוה בעיני כי התובעים לא דרשו לקבל אישור בכתב להסכמה אליה 

 12כאשר המסמכים שקיבלו לאחר התשלום אינם מתיישבים עם  .הנציגעם לשיטתם הגיעו 

 13מכאן ר ההסכמה.  ההסכמה שהושגה לשיטתם, מצופה שהיו מגיבים ומבקשים הדגשה בדב

 14בעניין זה ראוי לציין כי יש גם חוסר היגיון במתן שלא שוכנעתי שאכן הושגה הסכמה זו. 

 15דר זה אף עדיף על זה הקבוע אפשרות לבטל את העסקה תוך החזר יחסי מלא, כאשר הס

 16( לחוק הגנת הצרכן 3ג')ב()13בחוק הגנת הצרכן המאפשר גביית "קנס יציאה" )ראה סעיף 

 17. חוסר היגיון זה ((5.5.14) סופר אלקטריק ס.פ בע"מ נ' פקשר 6136-22-14רת"ק וכן 

 18בשל תשלום מראש. מתן אפשרות  22%מתעצם לאור העובדה שהתובעים קיבלו הנחה בת 

 19ל לאחר תקופה קצרה, תוך שמירת ההנחה אינו מתיישב עם שורת ההגיון. עצם ביטו

 20תן נהעובדה שלא נטען שנושא זה עלה בין הצדדים מחליש את האפשרות לקבל שהנציג אכן 

 21התובעים היו ערים לנושא זה והציעו להחזיר את ההנחה, אולם בהיעדר הבטחה כאמור. 

 22 הסכמה לא ניתן לעשות כן. 

 23 

 24תעלמתי מכך שהנציג לא הובא לדיון, אולם איש מהצדדים לא טען למחדלו אציין שלא ה .6

 25לחובת מי לזקוף עובדה זו.  ,של האחר בסוגיה זו ולא ראיתי לקבוע ללא טיעון מסודר בנושא

 26לבקש דחייה  הטעם הוא שלו הייתה עולה טענה זו מצד התובעים, יכולה הייתה הנתבעת

 27בנושא, אינני זוקף את הנושא לחובת מי  להבאתו לעדות. מכאן שכאשר איש לא טען

 28מדובר בדיון בבית משפט לתביעות קטנות והצדדים אינם יודעי דת ודין. לא  מהצדדים.

 29ראיתי אפוא לזקוף לחובת מי מהצדדים מחדל בנושא ודי בכך שאיש לא ביקש להביאו על 

 30 מנת שהדבר לא ייזקף לחובת מי מהם.

 31 
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 1הוסכם בין הצדדים על הוכח שהתובעים רכשו שירות למשך שנה. לא  סיכומו של דבר. .9

 2דין התביעה ש. מכאן השבה של יתרת התמורה באופן יחסיסיום ההתקשרות אגב אפשרות 

 3 יום. 32ש"ח בתוך  322להידחות. התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות בסך 

 4 

 5 יום.  07ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 6 

 7 המזכירות: להמציא את פסק הדין לצדדים.

 8 

 9 , בהעדר הצדדים.2215מרץ  11, כ' אדר תשע"הניתן היום,  

        10 

 11 

 12 

 13 

 14 


