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 פסק דין
 

 

 .ציוד עבורת ותשלום לולריתקשורת ס שירותי בעבור חוב יתרת לתשלום התובעת תביעת לפניי

הוגשה תגובת , לפועל ההוצאה ללשכת קצוב סכום על תביעהשל  לביצוע בהגשה החל התיק

 לאור בוטלה מכן לאחרו, הפקדה בתנאי תביעה לביצוע ההתנגדות לקבלת החלטה ניתנההמשיבה, 

 .מהיר דין לסדר עבר והתיק ,להתגונן רשות למתן הסכמתה את נתנה התובעת. מחדש לעיון בקשה

 הסלולריים בשירותים שימוש עבור חוב מיתרת מורכב התביעה סכום. ₪ 2,466 ס"ע הוגשה התביעה

ביום  טאבלט ירמכש רכישת בגין ובח ויתרת, ₪ 1,235 בסך 9/14-1/15-ו, 8/14, 6/14בחודשים 

 .₪ 1,239 בסך 9/6/14

 .כדין שלא והתעשרה, ההתקשרות הסכםל פי ע התחייבויותיה את הפרה הנתבעת כי טוענת התובעת

 ביום הנתבעת שילמה, התובעת מפי החוב הודעת בגין כי בהתנגדות לביצוע תביעה טענה הנתבעת

 כי נטען. התובעת מטעם $$$ ד"לעו שברשותהרטיס אשראי כ באמצעות ₪ 2,113 של סכום 26/1/15

קיים לה חוב נוסף,  כי לההודיעה ו לנתבעת התובעת בשנית פנתה, זה תשלום לאחר ימים מספר

במכתב תשובה . ₪ 857 של נוסף סכום התובעת של השירות מרכזשילמה הנתבעת ב 29/1/15 וביום

והיא , ₪ 2,446 ס"ע עמד החוב שסכום מכיוון ביתר חויבה כיה הנתבעת טענלמכתב ההתראה 

 ללא הובטח שניתן טאבלטה כיהתשובה  מכתבעוד טענה הנתבעת ב. ₪ 2,970 של סכום שילמה

 .תשלום

לאחר קבלת תגובת התובעת ומתן רשות להתגונן, הגישה הנתבעת תצהיר עדות ראשית, בו הוסיפה 

 וכי, בעתהתו י"ע שנשלחטאבלט, העבור  המשלוח תעודת על חתמה לא עולםטעות, ועמדה על כך ש

" רדף" התובעת שליח שבו היום, 9/6/14 ביום כי נטען. מזויפת הינה המשלוח תעודת גב על חתימתה
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 לא השליח וכי, לניתוח נכנס, חסון' &&& מר בעלה, המכשיר לידיה" לדחוף" מנת על הנתבעת אחר

 יבתימחוא שהי להביןיכולה היתה  לא כי הנתבעת מציינת עוד. טופס שום על הנתבעת את החתים

והיא , העברית בשפה עמודים כשישה מונה חשבונית שכל מאחר טאבלטה עבורבתשלום חודשי 

 . זו בשפה וכתוב קרוא יודעת איננה

 תעודת גבי ועל, הנתבעת י"ע חתומה, המכשיר נשוא המשלוח תעודת כי בתגובתה טענה התובעת

. ביחס לשני שווים ייםחודש תשלומים 36 של בפריסה שולםי טאבלטהמחיר ש צוין המשלוח

 החוב לביןבינם  קשר כל איןהתשלומים, שהוכיחה הנתבעת כי שילמה לתובעת, טוענת התובעת כי 

, זו תביעה נשוא הלקוח מספר לבין הכספים את ששילם ,הלקוח מספר בין זהות שאין משום הקיים

וכי התשלום בסך  אחר חוב בגין אחר בתיקהינו  ₪ 2,113בסך  $$$ ד"וע במשרד ששולם החובכי 

 עמדה לא הנתבעת כי התובעתעל כן טוענת . נושא שם אחר, מוראן חסון, ומס' לקוח אחר ₪ 857

 .הצדדים בין ההסכם הפרה ובכך, אחרת לחברה הקווים את וניידה בתשלומים

, התקיים דיון ראשית עדות תצהירי הצדדים הגישו, התביעה בפני להתגונן הרשות מתן לאחר

 .בכתב סיכומיםגשו הוכחות, והו

מתורגם של שתי שיחות טלפון,  תמלול, נציגתה מטעם ראשית עדות לתצהיר הוסיפה התובעת

 ומכתבי, של הנתבעת בעלההשניה בין הנציג לבין ו הנתבעת לבין ,$$$, מר התובעת נציג ביןהאחת 

 לבין התובעת נציג בין שיחההתקיימה  9/6/14 ביום כי מציינת התובעת. הקיים החוב בגין דרישה

, ששילמה ממה יותר זולה סלולרית חבילה למסלול להעברתה הסכימה הנתבעת זו ובשיחה, הנתבעת

 עם בשיחה. חודשים 36 כפול ₪ 48 של בסכום המכשיר רכישת גם כלל זה במסלול נוסף חלק וכי

 ואף, לבשני קווים וביטול קו שלישי, שלא היה פעי החדש המסלול את אישר זה, הנתבעת של בעלה

 ביום הגיע התובעת שליח ת החולים בו היה משאושפז.לבי המכשיר לשליחת שעה הנציג עם תיאם

 התובעת. הנתבעת את והחתים את הטאבלט, מסר, 21:00, שהתבקשה בשעה ת החוליםלבי 9/6/14

 .בחינם יינתן המכשיר כי צוין לא מעולם, ובעלה הנתבעת עם הנציג תובשיח כי מדגישה

 יוני בחודש כי מוסיפה הנתבעת. 13/6/14 מיום בעלה של אשפוז סיכום מסמכי יפההוס הנתבעת

 מכשיר שכולל יותר מוזל סלולרי למסלול מעבר לה והציע הנתבעת אל התובעת נציג פנה 2014

 ביום ובו. במתנה המכשיר שיקבל לו אמר ואף, הנתבעת של בעלה עם שוחח נציג אותו וכי, במתנה

 עד הנתבעת אחר" רדף, "התובעת נציג הגיע, הצדדים בין השיחה סיום לאחר דקות וכעשר, 9/6/14

 תעודת גבי על חתימתה כי מציינת הנתבעת. החתמתה ללא המכשיר לידיה" ודחף" המיון חדר לפתח

 זה ושאין, אשראי כרטיס י"ע לתובעת חיוביה את משלמת הנתבעת וכי, מזויפת הינה המשלוח

 .בחלקן רק שולמו ,ששולמו שהחשבוניות הגיוני

 והכרעה דיון

. אני התביעה אתדחות ל מחליטה אני, סיכומיהם את וקראתי, הצדדים עדויות את ששמעתי לאחר 

 36קובעת כי הנתבעת ובעלה הסכימו לקבל את הטאבלט בתנאי התשלום, שנזכרו בשיחות הטלפון, 

עלתה בשיחות הטלפון  כל אחד, לאור ההסכמה על הוזלת החבילה, כפי שגם ₪ 48תשלומים בסך 

עם נציג החברה, אך הפרו את ההסכם, וניידו את הקווים לחברה אחרת. אני מפחיתה מסכום החוב 

, כנטען )תדפיס כרטיס אשראי, 26/1/15ששילמה הנתבעת ביום , ₪ 2,113שנותר את התשלום בסך 
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את טענת אשר התובעת לא הצליחה להפריך ו, נספח ב' לתצהיר העדות הראשית של הנתבעת(

  שולם עבור חוב זה. ₪ 857הנתבעת בעניין. אני דוחה את טענת הנתבעת כי התשלום בסך 

 טאבלטה עסקת

 ובאשר, התובעת של המכשיר משלוח טופס על חתמה הנתבעת האם לסוגיה באשר חלוקים הצדדים

 .בחינם לנתבעתהובטח  המכשיר האם לשאלה

 שליח י"ע שהובא המשלוח טופס גבי על חתימתה לזיוף וטענה הכחישה, הדרך כל במהלך הנתבעת

 מן לראות ניתן, שנעשתה העסקה הכחשת את. 9/6/14 ביום הנתבעת של בעלה אושפז שבו ח"לביה

 על יודעת שאיני לציין ברצוני" כי הנתבעת ציינה שבו 2/2/15 מיום לתובעת הנתבעת ששלחה המכתב

 כל על פרטנר חברת לבין ביני הסכם שום קיים ולא ומאוחר זה סכום לשלם צריכה אני מה

 ...".רכישה

טאבלט, שנמסר ה על לשלם התחייבה הנתבעת כי עדת התובעת טוענת הראשית עדותה בתצהיר

 מוזל ממסלול כחלק ובעלה נתבעתה, $$$ מר, התובעת נציגהוסכמה עם ש מהחבילה כחלק, לידיה

, ולא הוכחה טענת התובעת כי אין חולק כי הטאבלט ניתן לידי הנתבעת. ושירותים שיחות של

, ולא במערכות התיעוד על נסמכת הינה כי העידההנתבעת חתמה על תעודת המשלוח. עדת התביעה 

טענת הנתבעת (. 20-21 שורות, 5 'עמ, פרוטוקול) לנתבעת נמסר שהמכשיר במועדנוכחת  הייתההיא 

המקובלות, הבאת הנציג, בעניין חתימתה ידועה לתובעת, והיא לא הוכיחה את החתימה בדרכים 

שהחתים את התובעת או העברת טופס המקור לבדיקה גרפולוגית. גרסת הנתבעת לעניין נסיבות 

מסירת הטאבלט בבית החולים תואמות את שיחת הטלפון עם הנציג, שעלתה ממנה להיטותו למסור 

 . את הטאבלט לנתבעת, הסועדת את בעלה בבית החולים, גם אם בהסכמת הנתבעת ובעלה

העדר חתימת הנתבעת על תעודת המשלוח אינה מפקיעה את התחייבות המבקשת ובעלה לשלם 

עבור הטאבלט. לאחר שהנתבעת לא ביקשה להגיש תצהיר נגדי לתצהיר העדות הראשית של 

(, נמצאת הנתבעת כמי 15/6/16התובעת, אליו צורפו התמלילים )פרוטוקול ישיבה מקדמית מיום 

 שמודה בתוכנם. 

יל מהצורך בהבאת השליח לאימות החתימה על תעודת המשלוח, לא היה צורך להביא לעדות להבד

 , שתוכן שיחותיו ברור, ולא הוכחש. $$$את הנציג הטלפוני, מר 

 בשיחה עם הנתבעת, נספח א' לתצהיר העדות הראשית של התובעת( נאמר:

לוקחת מאצלנו הסוג שלו ויש לך את הטאבלט שאת  199זאת אומרת שלושת הקווים ביחד  :$$$"

שקל  247תשלומים וזהו ככה יצא לך הסכום  36שקל למשך  48שמונה אינץ' בסדר, משלמת עליו 

 שקל שילמת חודש שעבר. 400בערך  300במקום 

 כן. :@@@

 שקל זה מחיר קבוע. 247זאת אומרת תשלמי  : $$$

 תמורת מה? מה זה עסקה או מה? :@@@

 קים.זו עסקה ללקוחות הוותי :$$$

 טוב בסדר תעשה לי אותו". :@@@
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ואם תמצא לומר כי הנתבעת לא ידעה מה הוא טאבלט "מה זה הטאבלט אני לא מבינה" )שם, עמ' 

(, הרי שהפנתה את נציג התובעת לדבר עם בעלה, ולמרות שהיה בבית החולים הפנתה אותו לנסות 3

 ולהתקשר בעוד עשר דקות.

 לתצהיר התובעת, גם נאמרו דברים ברורים: בשיחה עם בעלה של הנתבעת, נספח ב'

והיא לא יודעת מה  @@@עם טאבלט אחי, אני רציתי להסביר לך עליו, כי אני הסברתי ל :$$$"

 שקל סך הכל..." 186תשלומים יצא לך  36שקל ל  48זה טאבלט, אני רציתי להגיד לך הטאבלט הזה 

 שר, ובהמשך נאמר:שוב חוזר הנציג על פרטי העיסקה, ובעלה של הנתבעת מא

 הבנתי, אוקי בסדר אין לי שום בעיה. ':&&&"

 תשלומים. 36שקל ב  48: ועוד פעם אני חוזר לגבי הטאבלט $$$

 בסדר עכשיו אתם מחייבים אותי... ':&&&

 לתמליל(. 2שקל ואני מבטל לך את הקו של היבא..." )עמוד  186זה יוצא.. בסוף הכל יוצא  : $$$

 

בעלה של הנתבעת גם אישר מסירת הטאבלט בבית החולים, מסר לו את השעות הנוחות לו, ואף 

 3מסר כי הוא מעדיף כי המסירה תעשה בשעות הערב, עת משפחתו תהיה עמו בבית החולים )עמוד 

 לתמליל(.

  

 אותו יקבל למחרת ואף, הטאבלט של העסקה את מבצע הינו כי לבעל הנציג הודיע השיחה בהמשך

 ציין אף הבעל, מכך יתרה?". שעה באיזה מחר, אדוני בעיה שום אין" הבעל השיב זה לעניין. הבית עד

 עדיף" כי ציין זה וכי, השליח מידי הטאבלט את למסור שיוכל השליח הגעת שעות את הנציג בפני

 חההשי תמלול, הנתבעת של ראשית עדות לתצהיר 1 נספח")החולים בבית אצלי יהיו הם כי 21:00מ

 (.2-3' עמ, הבעל עם הנציג של

 

, הוא הוזמן לעדות בעסקה מהותי חלק שהיה', &&& מר ,בעלה של תומך תצהיר צירפה לא הנתבעת

על ידי התובעת, אך לבסוף שוחרר מהתייצבות, עקב מצבו הרפואי. מאחר והוצגו מסמכים רפואיים, 

 ו לחובת הנתבעת.' חסון אינו כשיר למתן עדות, לא תחשב אי העדת&&&לפיהם מר 

, שכן הוא הטאבלט על לשלם חייבת אינה לפיה הנתבעת טענתלקבל את  אין כימן המקובץ עולה 

לנתבעת  ושובשוב  והסביר פירט בעתוהת נציג הובטח לה כמתנה, שכן הראיות מוכיחות ההיפך.

, וניתנה המידע מלואנמסר , להם שהוצעה ,העסקה בתוך הטאבלט עלות אתולבעלה בשפתם 

 .הסכמת הנתבעת ובעלה

 

' נ פריווה משה 15-08-16138ת.ק. )אשדוד( תביעה לביטול הסכם התקשרות בטענה דומה נדחתה ב

  , שם נקבע, על בסיס תמליל שיחת המכירה:(בנבו פורסם, 25.7.2016) מ"בע תקשורת פרטנר חברת

 

לנציגת המכירות, ניתן לומר באופן חד  2ין, לאחר עיון בתמליל השיחה בין התובעת לגופו של עני"

משמעי, כי הנציגה מסרה לתובעת מידע מלא אודות העיסקה, וזאת בהזדמנויות שונות במהלך 

 ..השיחה.

http://www.nevo.co.il/case/20494310
http://www.nevo.co.il/case/20494310
http://www.nevo.co.il/case/20494310
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בוחנת את  2היתה "בלחץ" במהלך השיחה, אין בידי לקבל. התובעת  2גם את הטענה, כי התובעת 

אלות שונות מכל זוויותיה, ובסמוך לאחר שנמסר לה פירוט העיסקה, כמתואר לעיל, העיסקה בש

היא שואלת פעמיים לשמה של הנציגה, ואף מבקשת מספר פניה ורושמת אותה, ואף מבקשת, כי 

היתה "בלחץ" או שלא  2סיכום העיסקה ישלח במייל. אין כל אינדיקציה מתוך התמלול, כי התובעת 

 רים שנמסרו לה.הבינה את תוכן הדב

 מפרטת הנציגה את עלות המצלמות. 16 – 8לתמלול ש'  2יוער, כי גם בעמ' 

כי, אין עלות בגין הציוד הנוסף. יחד  2אציין עוד, כי בשום שלב בעיסקה לא אומרת הנציגה לתובעת 

ות עם זאת, נאמר כי אין מדובר ב"הוצאה נוספת" ובד בבד מציינת הנציגה, כי אין הוצאה נוספת הי

 ₪. 400ובסך הכל יצא להם מעתה לשלם ₪  790והיום משלמים התובעים 

כן יש -את מלוא המידע בגין העיסקה, ועל 2עולה מן המקובץ לעיל, כי הנתבעת מסרה לתובעת 

 לפסק הדין(. 13-18" )סעיפים לדחות את התביעה על כל הסעדים הנדרשים בה

 

 את לבקש הייתה תרופתה, עבור הטאבלטתשלום ל בהתייחס הוטעתהכי  הנתבעתסברה ש ככל

טאבלט, ב להחזיק, קרי, קצותיו משתי בחבל לאחוז ניתן לא אך, הטאבלט והחזרת, העסקה ביטול

 עבור לשלם חובה קיימת לא כי לטעון בבד ובבדולהשתמש בקווים ואחר כך לניידם לחברה אחרת, 

, 9.4.2017, גרוסמן מאיר' נ מ"בע ישראל סלקום 15-09-43363תא"מ )תל אביב( )השימוש והטאבלט 

 (.בנבו פורסם

 

 התשלומים על חשבון החוב

 ביום ושילמה מאחר לתובעת חובה כל את שילמה כיבהתנגדות לביצוע תביעה  טענה הנתבעת

 ואף חוייבה ביתר., ₪ 857 של נוסף סכום 29/1/15 וביום, ₪ 2,113 של סכום 26/1/15

  

, 10/6/15ליום  שלה האשראי כרטיסדף חשבון  תדפיס, ראשית עדות תצהיר לנספחי צירפה הנתבעת

-לאת התשלום חילקה . ₪ 2,113 של סכום" פרטנר $$$ יןדעורך "ל 26/1/15 ביום שילמה כי מוצג בו

 הנתבעת צירפה, וסףבנ. )נספח ב' לתצהיר העדות הראשית( אחד כל ₪ 128.85 בסך תשלומים 18

. קבלה זו ברורה, 29/1/15 ביום ₪ 857ה על תשלום במרכז השירות והמכירה חוף הכרמל על סך קבל

אלא על שם , הנתבעתהמנוי של  שם על אינהועולה ממנה כי אינה קשורה לחוב נשוא התביעה. היא 

 1.16406230ת הינו , כאשר מס' הלקוח של הנתבע1.17000500מוראן חסון, והיא נושאת מס' לקוח 

)מס' הלקוח של הנתבעת מופיע בכל נספחי כתב התביעה ותצהיר התובעת, כמו גם במכתבה לתובעת 

 )נספח ד' לתצהיר העדות הראשית(. 2/2/15מיום 

, ב"כ התובעת וסילק $$$שולם לעו"ד  ₪ 2,113נותרה לבירור טענת הנתבעת, לפיה התשלום בסך 

ת התביעה. הנתבעת עמדה בנטל הוכחת טענת התשלום, וצירפה את החוב נשוא התביעה, טרם הגש

אסמכתא לתשלום מחברת האשראי. התובעת אינה חולקת על כך שהתשלום בוצע, אך טוענת כי 

 מסוג סלולרי מכשיר רכישת בעבור $$$ ד"לעו שולםדנן, אלא  לחוב כלל שייך אינו ששולםסכום, ה

 31-32לתגובת התובעת, סעיפים  33-36, 6-7עיפים )ס 25/3/13 ביום נרכש אשר" גלקסי סמסונג"

באף אחת מההזדמנויות לא צורף כל מסמך, שיאמת את טענת . (התובעת של ראשית עדות תצהירל

טענת הנתבעת נסתרת , ₪ 857כאמור ביחס לתשלום בסך . ₪ 2,113התובעת לעניין התשלום בסך 

וצרות החוב כאן, בסכום דומה לסכום לאחר היו ₪ 2,113מתוכה, אך לאחר שהוכיחה תשלום בסך 

http://www.nevo.co.il/case/20594189
http://www.nevo.co.il/case/20594189
http://www.nevo.co.il/case/20594189
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החוב, ובמועד סמוך להיווצרותו היה על התובעת לסתור את טענת הנתבעת, והיא לא עשתה כן. אני 

ולהמציא אסמכתא על החוב, בגינו  $$$דוחה את טענת התובעת כי לא היתה חייבת לפנות לעו"ד 

אסמכתא לתשלום לעורך דין,  לסיכומים, פסקה שניה(. הנתבעת הציגה 7שולם התשלום )סעיף 

לתת למבקשת  17/1/16המייצג את התובעת, ושמה מופיע בחיוב כרטיס האשראי, בהחלטתי מיום 

 רשות להתגונן בתנאי הפקדה חיוויתי דעתי בעניין בצורה ברורה:  

 

"אני קובעת כי הגנת המבקשת כללית וסתמית, ואין בה התייחסות למועד כריתת כל עיסקה, 

וים שהחזיקה ולמועדי התשלום עבורם, אך אין לסגור בפניה את דלתות בית המשפט למספר הקו

לאור סמיכות הזמנים בין התשלומים לקבלת מכתב הדרישה, והעדר הוכחה נחרצת מאת המשיבה 

 אינו שייך לתיק זה".₪  2,113כי למצער התשלום בסך 

 

ה ללא תנאי וללא דיון, אך אין אמנם ההחלטה בוטלה, והתובעת נתנה לנתבעת רשות להתגונן מלא

 בכך כדי למעט את הפנייתי הברורה והמסויימת לתובעת, כי זו טענת הגנה ראויה.

 

, 8' עמ, פרוטוקול) $$$ ד"לעו דאז החוב שולם מה בגין להצביע ידעה לא בפניי בדיון הנתבעת נציגת

 (.12-13 שורות

 

מאמץ ולברר את טענת הנתבעת, והיא והיה עליה לעשות , מידעה מאגרינגישות ל ישנה לתובעת

טוענת שעשתה כן. בהעדר אסמכתא לטענות, אני קובעת כי טענת התובעת בעניין ייחוס תשלום 

ואין בפי התובעת מענה לטענת  ₪ 857למכשיר אחר של לקוח אחר מתייחסת רק לתשלום בסך 

 הינו עבור חוב זה. ₪ 2,113הנתבעת כי התשלום בסך 

 

(, ואני מקבלת את טענתה אל 12ין וענתה בעקביות ובפירוט )פרוטוקול, עמ' הנתבעת נחקרה בעני

מול שתיקת התובעת. חזקה על התובעת כי אם היו לה ראיות, המוכיחות את טענתה היתה מציגה 

אותן. משלא עשתה כן ביחס לטענה מהותית בגובה כמעט מלוא סכום החוב, אני קובעת כי לו היתה 

, היו המסמכים תומכים בטענת הנתבעת, כי $$$ממשרד עורך דין מגישה את פרטי התשלום 

 התשלום היה עבור החוב נשוא התביעה.

( הותירה חוב אצל התובעת עת עזבה את שירותיה 1.16406230הסיכום הינו כי הנתבעת )במס' לקוח 

ר העדות לתצהי 4)פירוט חוב ללקוח, נספח  2015נכון לחודש ינואר ₪  2,474בסך  2014בחודש יולי 

 , המייצג את התובעת.$$$לפי פניה טלפונית מעו"ד ₪  2,113 26/1/15הראשית(, ושילמה ביום 

 

אני מקבלת את טענת הנתבעת כי נדרשה לשלם סכום זה לסילוק החוב נשוא התביעה כאן, וזאת על 

 . $$$פי שיחת טלפון ביוזמת עו"ד 

 

דברי התובעת בתצהיר העדות הראשית, כי  אינו רלוונטי, לאור₪,  361ההפרש הזניח בסכום קרן 

-עמלת גביה ו₪  29.90ונוספו עליו ₪,  2,209.88החוב, שנותר הן על השירותים והן על הציוד היה 

לתצהיר עדת התובעת(. לסכומים אלה אין כל  27-28במעבר לטיפול עורך דין )סעיפים ₪  234.80

התשלום, ושילמה סכום קרוב מאד אסמכתא. בהתחשב בעובדה שהנתבעת כן נענתה לדרישות 
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לסכום החוב שנותר, אני דוחה את התביעה כולה, וקובעת כי לא היתה הצדקה לפתיחת תיק 

 .1/6/15ההוצל"פ ביום 
5129371 

מאחר וטענה אחת של הנתבעת נדחתה, ואחרת התקבלה, ומאחר ונותר סכום זניח מתוך חוב, 54678313

 צד ישא בהוצאותיו ושכר טרחת עורך דינו.שהיה נמוך בבסיסו, אני קובעת כי כל 

 

 , בהעדר הצדדים. 2017יולי  30ניתן היום,  ז' אב תשע"ז, 

      
5129371 

54678313 

 54678313גילה ספרא   ברנע 
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
  הקש כאן –ריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו בעניין ע
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