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   השופטת טל לוי, סגנית נשיא לפני כבוד

  עופר צוקר  תובעה
  

  נגד

 

  ווא� א�. אי. א�. ווי בע"מ  תנתבעה
  

 

    
  2 

#>1<#  3 
 4  נוכחי': 

 5  יניב רוטנשטיי� ב"כ התובע עו"ד

 6  התובע בעצמו

 7  יצחק ברקובי(' הנתבעת עו"דב"כ 

 8  נציג הנתבעת מר אליאב אביד�

  9 

 10  פרוטוקול

  11 

 12  ב"כ התובע: 

 13  ש. מה תשובת� לגבי נושא הסמכות המקומית? 

 14ת. התובע לא סימ% שו# הסכ# כזה או אחר לעניי% סעי$ בהסכ# שצור$. ההסכ# עצמו נמסר לתובע 

 15ה. הוא עשה העברה בנקאית טר# הגשת כתב הגנה. לשיטתו של התובע הוא לא התקשר בהסכ# הז

 16  הוא לא התקשר בהסכ#.

  17 

 18  התובע:

 19אוטומטי באתר. אבל לא היה מאחוריו שו# הסכ#.  Vלא זוכר שחתמתי על שו# הסכ#. אולי היה 

 V .  20 +ה# טועני# שיש הסכ#, אבל אני לא חתמתי.  אני לא זוכר שסימנתי את ה

 21  לא להחזיר לי את כל הכס$. ש. באיזה שהוא שלב אמרת שאני יודע שאמרת# שאת# מתחייבי#

 22  ת.  ה# כתבו שקר בכל העיתוני# שלה#. 

 23  ש. כדי שדבר יהיה שקר אתה כותב בזמ% אמת אני יודע שלא התחייבת# כלומר לא הולכת שולל

 24ת. ניסיתי שה# יתקשרו איתי. ה# לא תיקשרו איתי. אני מודע לכ� שאמרתי את זה. כשהעברתי את 

 25את. לאור� הדר� אמרתי לה# שזה יורד אמרתי לה# שזה יורד, הכס$ תמיד מרוויחי# במערכת הז
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 1יש לי השכלה פורמלית. יש לי תואר שני במדיניות ציבורית. היו# אני פניתי אליה# פע# אחרי פע#. 

 2  לא עובד.  

  3 

 4  נציג הנתבעת: 

 5ההתקשרות בהסכ# היא הרשמה דר� האתר. לצור� הרשמה צרי� למלא את כל הפרטי#. צרי� לסמ% 

 6א# לא מסמני# ואי% אישור שקראת והסכמת להסכ# זה לא נות% לעבור לתוכ% ההסכ#.  V +את ה

 7חודשי# האחרוני# הורדנו מהאתר כדי  8במידת הצור� נוכל להביא את מנהל האתר. בחצי שנה 

 8  שאנשי# יחתמו לנו פיזית בגלל דברי# כאלה. החתימה היא ידנית. 

 9לא היו מה יהיה מחר אלא מה יהיה בעבר.  לא רק  הפרסומות שלנו שונו בינתיי#. הפרסומות שלנו

 10הוא הפסיד לצערנו. לא תמיד הרווחנו. כל מה שהוא ראה פרסומי# זה היה עד מועד כניסתו זה מה 

 11שהיה בעבר. א$ אחד לא יודע מה יהיה מחר. מקסימו# אפשר לומר שמה שהיה בעבר ימשי� להיות 

 12  בעתיד.  

  13 

 14  לאחר הפסקה:

  15 

 16  הצדדי':  ב"כ

 17ובענה ושל טענות הצדדי# , לסילוק מלא וסופי של התבית המשפט, הגענו להסכמה לפיה בהמלצת

 18תשל# הנתבעת  כמכלול האחד כלפי משנהו, מבלי שצד יודה בטענות משנהו ומשיקולי יעילות דיונית, 

 19  ..  22,500  לתובע ס� של

 20) 12בנק פועלי# ( 560547יו# מהיו# באמצעות העברה בנקאית חשבו% מס'   30סכו# ישול# בתו� ה

 21  . 640סני$ 

 22  מבקשי# מבית המשפט לית% תוק$ של פסק די% להסכ# הפשרה.

 23  להורות על החזר אגרה. כמו כ%, מבקשי# 

  24 
#>2<#  25 

 26  פסק די�

  27 

 28  נית% תוק$ של פס"ד להסכמת הצדדי#.

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 
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 1י הסכמה על יסוד המלצת ביהמ"ש ובמסגרת ישיבה מקדמית, אני מורה על משהגיעו הצדדי# לכד

 2  החזר אגרה בהתא# לתקנות. 

  3 
#>3<#  4 

  5 

 6  במעמד הנוכחי'. 23/02/2016, י"ד אדר א' תשע"וניתנה והודעה היו' 

  7 

  

  טל לוי, שופטת
  סגנית נשיא

  8 

  9 

  10 

   11 

 12 אהרו% דורית ידי על הוקלד




