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  יובל שדמי  עמיתהשופט ה כבוד בפני 
 

 
 תובעת

  
 אופליה סלע

  
 נגד

  
 נתבעת

  
 מערכות תקשורת בע"מ 
הוט  

  
 

 פסק די 

  1 

  2 

 3  הנתבעת.עדותה של התובעת הייתה מהימנה ולא נסתרה בראיה בעלת משקל של 

  4 

 5אחרת ע� חברה אז וא� התקשרה  ,התובעת סיפרה שבחודש אפריל השנה ביקשה להתנתק מהנתבעת

 6  .23.04.18מספקת הנתבעת, החל מיו�  שמספקת את השירותי� אות�

 7על מנת להתנתק ממנה א
 הנתבעת  ,בדרכי התקשרות שונות ,התובעת פנתה לנתבעת שוב ושוב

 8  התחמקה מלמלא את הבקשה.

 9בתמורה לסכו� נמו
 יותר מהסכו�  ,שירותיה הציעה הנתבעת לתובעת להמשי
 במת"בשלב מסוי� 

 10  בו חויבה התובעת עד בקשת ההתנתקות.

  11 

 12באותה והוסיפה  ,שהיא מבקשת לחשוב על ההצעהבטלפו" התובעת מספרת שאמרה לנציגת הנתבעת 

 13  ברחל בית
 הקטנה" שלא יחייבו אותה בינתיי�. שיחה והזהירה "

 14" לא אספה הנתבעת ילחייב אותה ( בשלב זה עדיאו המשיכה המש
 נוכחה לדעת שהנתבעת חזרה ב

 15  את הציוד השיי
 לה על א� בקשות קודמות של התובעת לעשות כ").

   16 

 17בהסכ�  ,שבאותה שיחת טלפו" הסכימה התובעת לשוב ולהתקשר ע� הנתבעתמנגד, הנתבעת טוענת 

 18, א
 הנתבעת מסתמכת על פחות מאשר קוד� לכ" עבור�ותשל� בלפיו תקבל את שירותי הנתבעת 

 19  יחה , בלא מת" הסבר לכ
.שאי" בידיה את הקלטת הש הרישו� אצלה והודיע

  20 

 21ר הקלטה שתתמו
 בטענת הנתבעת באשר ובהעד ,אני נות" אמו" מלא בעדות התובעת כאמור לעיל,

 22  לנאמר בה, הכ� נוטה בבירור לטובת גרסת התובעת.

  23 

 24בגי" התקופה השנויה במחלוקת  ( 391ידי הנתבעת לשל� לה ס
 של חויבה על  אי" חולק שהתובעת

 25  בי" הצדדי�.
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 2אני מקבל את טענת הנתבעת לפיה אי" היא אחראית לתשלו� שמשלמת התובעת לספקית האינטרנט 

 3  " הוט נט", ואי" מנוס מכ
 שהתובעת תפנה לאותה ספקית על מנת להפסיק את ההתקשרות ביניה". 

  4 

 5בגי  עוגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה ממריטת העצבי#  זכאית לפיצוי ממשי ומרתיעהתובעת 

 6  פ&.יהכרוכה ברדיפה אחרי הנתבעת על מנת שזו תתנתק מהתובעת ולה

  7 

 8התנהלות הנתבעת שגררה רגליי# על מנת להקשות על התובעת להתנתק ממנה, ראויה לגינוי 

 9  .ולהרתעה

  10 

 11אותו גבתה ממנה הנתבעת שלא כדי", כ" לפיצוי בגי"  ( 391בס
 הכל זכאית התובעת להחזר הס
 של 

 
 12  .( (חמשת אלפי�) 5,000עוגמת הנפש כאמור לעיל, בס

  13 

 
 14  .( 500, בצירו� הוצאות בס
 ( 5,391יו� ס
 של  30הנתבעת תשל� לתובעת בתו

  15 

 16 לבקש רשות ערעור מבית המשפט #, אשר רשאיביר העתק מפסק די  זה לידי הצדדי#המזכירות תע

 17 . #יו# ממועד המצאת פסק הדי  לידיה 15בתו& בנצרת המחוזי 

  18 

  19 

 20  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  31, כ"ב חשוו" תשע"טנית" היו�,  

                   21 

 22 

  23 

  24 

  25 


