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  חוי טוקר  שופטתה כבוד בפני 
 

 036496347, ת.ז. יחזקאל לרזה :תובעה

  
  נגד

 

   – "JLOFT" ת:נתבעה
 043439173"י נחמו ליאת, לופט ירושלי+, ע.מ. ע

  
 

 פסק די,

  1 

 2ידי הנתבעת להפקת "וזאת בגי� הפרת הסכ� על � 6,800ביעת התובע לחיוב הנתבעת בס
 של ת .1

 3  אירוע בת מצווה לבתו של התובע. 

 4, לבתו של התובעבת מצווה הוא רכש מהנתבעת חבילת בת מצווה, לש� עריכת לטענת התובע,  .2

 5וה, מציעה . במסגרת חבילת בת המצוידי הנתבעת"מנוהל עלה, במקו� 2017שנערכה ביוני 

 6ת מפעילאוכל, שתיה,  –ובכלל זה הנתבעת את מלוא השירותי� הנדרשי� להפקת בת מצווה, 

 7 . � 7,300שיל� התובע לנתבעת ס
 של בתמורה לחבילת בת המצווה , צל�, די ג'יי וכד'. אירועי�

 8. באותו היו� עייפה, לאחר שכבר הופיעה באירוע אחר הבפועל, המפעילה שהגיעה לאירוע הגיע .3

 9לכ
 מוסי* התובע וטוע�, כי המפעילה שנבחרה היתה "ברירת מחדל" לאחר שהמפעילה המקורית 

 � 10לא יכלה להופיע באותו היו�. בדיעבד הסתבר כי אותה מפעילה היא מפעילה לגיל הר
 וכי אי

 11, הילדי� מכ
 כתוצאהלה את המיומנויות הנדרשות להפעלת ילדי� בגילאי� הרלוונטיי�. 

 12  וכד'. , שיחקו בפלאפוני�ע השתעממו, זרקו אוכלשהשתתפו באירו

 13מוסי* התובע וטוע� כי ג� הצל� שהגיע נתקל בתקלות טכניות, ולפיכ
, לא הודפסו המגנטי�  .4

 14במהל
 האירוע. מכיוו� שדובר היה בסו* שנת הלימודי� של כיתה ו', עד שהגיעו המגנטי� כבר 

 15ת התמונות טר� שניתנה לה� האפשרות לא היה למי לחלק�. עוד הוסי* התובע וטע� כי קיבל א

 16, וכי רק אחרי שסופקו לה� התמונות נשלח לה� הקישור לבחירת תמונה לבחור תמונות להגדלה

 17  .להגדלה

 18לטענת הנתבעת, חבילת בת המצווה אליה התחייבה סופקה במלואה לתובע, לרבות מפעילת  .5

 19. לטענת הנתבעת, בעת אירועי� ומגנטי� וכ� כל השירותי� המפורטי� בחבילה שרכש התובע

 20כי אי� התחייבות לספק מסוי�  ,בספקי משנההחתימה על החוזה הובהר לתובע כי הנתבעת נעזרת 

 21שיבו- הספקי� ונותני השירות מתבצע בהתא� ללוח הזמני� של כל ספק. הנתבעת מודה כי כי ו

 22סוכ� ימי� לפני האירוע נאלצה לאתר מפעילת אירועי� לאחר שמפעילת האירועי� איתה  3

 23כי לא תוכל לספק את שירות ההפעלה. ואול�, לטענת הנתבעת המפעילה המחליפה  המראש הודיע
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 1היא ו אחרות המתקיימות אצל הנתבעת, , אשר מפעילה בבת מצוותשסופקה היתה מקצועית

 2סיפקה את שירות ההפעלה כנדרש. העובדה שנתגלו במהל
 האירוע בעיות התנהגותיות של 

 3  במקצועיותה של המפעילה. הילדי�, אינה נעוצה 

 4במהל
 האירוע היא  כזו או אחרת באשר לצל� טוענת הנתבעת כי א* א� נתגלתה תקלה טכנית .6

5� תחושת טופלה באופ� מיידי ולא עיכבה את מהל
 האירוע; מלוא התמונות סופקו לתובע ולמע 

6
 התובע סיפוק א* הוצא לתובע, לפני� משורת הדי�, לקבל את המגנטי� בחינ� ללא עלות, א 

 7  סירב.

 8לסיו� מציינת הנתבעת כי א* א� לתובעת טענות כאלה ואחרות ביחס לאיכות השירות שסופק,  .7

 9הרי שמשאי� חולק על כ
 כי השירות סופק, אי� כל הצדקה לחיוב הנתבעת בסכו� שהינו כמעט 

 10  זהה לסכו� ששול� עבור האירוע כולו. 

 11להשלמת התמונה יצוי� כי הצדדי� טענו ג� בנוגע לבטיחות המקו�, א
 מכיוו� שהתובע לא תבע  .8

 .
 12  בגי� כ
 כל סעד, לא מצאתי מקו� להתייחס לכ

 13לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדי�, התרשמתי כי ככל הנראה היו שיבושי� כאלה ואחרי�  .9

 14, ובוודאי לא עד כדי "הרס" נובפעילות המפעילה והצל�, א
 לא עד כדי איו� השירות שה� נת

 15  האירוע. 

 16אני מעמידה את הפיצוי בו תישא הנתבעת,  על רקע טיעוני הצדדי� וראיותיה�, במכלול האמור, .10

 17  מעלות חבילת בת המצווה שנרכשה.  20%, שה� � 1,460על דר
 האומדנה, על ס
 של 

 18  .ימי� מהיו� 30וזאת בתו
  � 1,460הנתבעת תשל� לתובעת ס
 של  .11

 19  ימי�.  15להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו
 זכות 

 20  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  14, ג' אלול תשע"חנית� היו�,  

                   21 

 22 

  23 

  24 

  25 


