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 2לפניי תביעה להשבת תשלומים ששילמה התובעת לנתבעת לפי חוזה להפקת צילומים של  .1

 3במטרה לאפשר , התובעת ולהפצתם בקרב נותני עבודה פוטנציאליים בתחום המשחק והדוגמנות

 4 .לאחרונים להתוודע לנתוניה וכישוריה של התובעת ולהציע לה תפקידים

 5התחייבה לשלם , שכנגד-הנתבעת, ים שהתובעתשכנגד לפירעון יתרת התשלומ- עוד לפניי תביעה .2

 6  .לפי אותו חוזה, שכנגד-התובעת, לנתבעת

 7שכנגד תכונה להלן -והנתבעת והתובעת; "קורל"שכנגד תכונה להלן -התובעת והנתבעת .3

 8  ".החברה"

 9אך לא ניתן היה ליצור קשר עם , קורל טענה כי ניסתה סמוך לאחר החתימה על החוזה לבטלו .4

 10  .שהמציאה אינו תומך בגרסתה זופלט השיחות . החברה

 11לב בכך שמועד הצילומים -אני רואה מכשלה צרכנית וסימן מחשיד לחוסר תום, יחד עם זאת .5

 12בנתון לתניה חוזית שלפיה ביטול הצילומים לאחר קביעתם ,  ימים3לעוד , נקבע במועד החתימה

 13 3תוך :  קרי–ם במועדם וביטול, ) 1,520₪(יחייב את המזמינה במחצית העלות !) לרבות מייד: קרי(

 14משמעות הדבר היא היעדרו של מרווח זמן ).  3,040₪( יחייב את המזמינה במלוא הסכום –ימים 

 15  .סלחני המאפשר ביטול ללא עלויות במקרה של חרטה

 16ואף , של הצילומים" מאוחר"החברה לא הציגה כל ראיה להפסד בפועל שנגרם לה עקב ביטול  .6

 17ה ללקוחותיה בקשר עם קידום מועמדותם לתפקידי משחק לא כל ראיה לשירות ממשי שנתנ

 18 .ודוגמנות

 19חוסר ראייתי זה . שמולה נעשתה ההתקשרות עם קורל" מלהקת"החברה לא העידה כלל את ה .7

 20  . ותומך בגרסתה של קורל בדבר מה שהתרחש באותו מעמד, נזקף לחובתה

 21 לתפקיד של צילום מה ראתה החברה ללהק את קורל, באופן קונקרטי, בענייננו יש לתמוה .8

 22אלא , כאשר קורל כלל לא התיימרה להתאים לתפקיד כזה, לתפקיד של דוגמנית: קרי, פרסומת

 23" ליהוק"גם עובדה זו תומכת בחשד כי המצג של ה. לתפקידים הכרוכים במיומנותה בתחום הריקוד

 24 –וכי למעשה , לתפקידים שלקראתם תקדם החברה את קורל היה מצג שווא מטעה" התאמה"וה
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 1  .  כל מי שהיה בא בשעריה וארנק בידיו" כישורים"החברה הייתה מקדמת בהתפעלות מן ה

 2, אורן כהן, לב מצד החברה עולה גם מכך ששמו של מנהלה ובעל מניותיה- החשד לחוסר תום .9

 3, שבהן עלה חשד לעוולות צרכניות שבהן היה מעורב, נקשר לפרשות נוספות שנדונו בבית משפט זה

 4, מ" בע2000כגון סטטוס מודלס , צעות החברה וחברות נוספות שהיה קשור אליהןאו באמ/בעצמו ו

 5; 13678/02; 7337/02ראו תק [מ "רייטינג זום ליהוק הפקה ובימוי בע, מ" בע2002רייטינג זום הפקה 

 6נראה כי רלבנטיות בהקשר זה גם הפרשות שנדונו . 6577/06- ו1618/05; 659/05; 7144/04+7183/04

 7; 7144/04; 12334/04; 5240/04; 7334/04; 4406/04; 9585/04; 1619/04; 2077/04; 7183/04בתק 

 8הסבת -אולם עקב אי; 2455/06- ו4970/05; 4528/05; 3470/05; 12825/04; 9389/04; 12491/04

 9 ].ועל כן לא אקבע מסמרות בנדון, לא עיינתי בפסקי הדין בעניינם, התיקים הללו למחשב

 10: כדאמרי אינשי.  כי מספר כה רב של תלונות חוזרות מעיד כי יש דברים בגוניסיון החיים מגלה .10

 11  ".אין עשן בלא אש"

 12, כך מתחייב לכאורה מן העדויותאפילו ', דין מרומה'אל לו לדיין לדון דין שהוא מרגיש כי הנו  .11

 13, כאמור' דין מרומה'דומני כי די היה בפחות מצבר הפרשות הנזכרות כדי להוליד חשד ל. או מהיעדרן

 14  .מצד החברה

 15וחרף היעדר התימוכין לניסיונותיה של קורל ליצור קשר עם החברה סמוך , בשים לב למקובץ .12

 16זמינות טלפונית של -אני מתקשה לדחות את טענת קורל בדבר אי, לחתימת החוזה כאמור לעיל

 17. ואת חשדה כי מדובר בהשתמטות מכוונת שנועדה לסכל את ביטול העסקה, חר החתימההחברה לא

 18אני מתקשה לדחות את גרסתה בדבר הפרת החובה הצרכנית להעניק הזדמנות הוגנת לעיין , כמו כן

 19חרף היעדר התימוכין לגרסתה בעניין , ומסירת עותק מן החוזה בעקבותיה, בחוזה לפני החתימה

 20  . השיחות

 21" שיווק"ד גם כי הסכום שבו חייבה החברה את קורל בגין הצילומים ופעולות האני חוש .13

 22  . דבר זה לא הוכח לפניי, אולם.  לא היה סכום ריאלי וסביר בגין השירותים שהוצעו–המובטחות 

 23 יום של הסכומים 30ועל השבה תוך , עסקהחוזה והאני מורה על ביטול ה, לאור המקובץ .14

 24 .ללא חיוב בהוצאות,  2,000₪ששילמה קורל לחברה בסך 

 25ולעמדת הסיוע שליד בית , המזכירות תמציא העתק פסק הדין למועצה הישראלית לצרכנות .15

 26  .משפט זה

  27 

 28  .בהעדר הצדדים, 2008 נובמבר 23, ט" תשסחשוןה "כ,  ניתן היום

  29 
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