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עוסקת  במ תן  שירותי  תי ירות)  "החברה"או    "הנאשמת":  להלן(מ  "ארגון  שירותי  תיירות  בע  –חברת  א שת   

נחלת'  הנאשמת  מפעילה   את   עסקה  מ מש רדה  שברח.  נסיעות  וחביל ות  נו פש,  כולל  מכירת  שירותי  טיסות ,  לצרכנים

לקשירת  עסקאות  באמצ עות   אתר  א ינט רנט  הנושא  שם,  בנוסף,  "אשת  טורס"בשם  מס חרי   ,  אביב-תל,  12יצחק  
 ").ל"המנכ: "להלן(ל החברה "אפרים קרמר הוא מנכ"). אתר האינטרנט: "להלן(מסחרי זהה 

  
במסגרת  הסדר  טיעון  נמ חק   כתב.  ל  ובו  שלוש ה  אישומים"נגד  הח ברה  ונגד  המ נכ  19.07.07  -כתב  האישו ם  ה וגש  ב

ומסתיימת  במרץ   2006שבתקופה  המ תחיל ה  באפריל  ,  החברה  הו דתה   והורשעה.  ל"האישום  ככ ל  שהתייחס  למנכ

ההטעיה  הת בטאה   בכך   שבאתר.  הטעתה  צרכנים   בפ רטים  מהותיים  הקשורים   ל עסקאות  מכר  מרח וק,  2007
שהיא  בגדר ,  האינטרנט  של ה  לא  פי רסמה  הח ברה  א ת  מספרה  ובתק נון  לא  נכלל ו  פרטים  בדבר  זכות  ביטול   ע סקה 

כמו  כן  מיוחס   לנאשמת   שחיי בה   את  לקוח ותי ה  בתו ספות  תשלום  בגי ן  דמי  ב יט ול .  עניין  מהות י  בעסק ת  מכר  מ רחוק

מבלי  לכלו ל"  בגין  כוכבים"פרסומם  באתר   האינטרנט  ו בעית ון  של  מבצע י  הנחות   ,  בשיעור  הע ולה   על  ה מותר  בחוק

באישום.  באופן  שלא  שיקף  את  מחירה  ה אמיתי  של  ה עסק ה,  את  שיע ור  ה הנחה  ממנה   י הנה  הלק וח  כנגד  ה כוכבים

התוספת  נ תגלתה  רק.  מעל  המחיר  שפורסם  באתר  האינטרנטי  18$השלישי  מיוחס  לנאשמת  גביית  תוספת   בסך  
במסמכים  שמסרה   ללקוח ותיה  לא  כללה  החברה   את   פרט יה.  לאחר  שהצ רכן  ש ילם  באמ צע ות  כרטיס  האשראי  ש לו

 . המלאים
)לפרוטוקול  3'  עמ(בהתאם  ל הסדר  ה ורשע ה  הנאשמת   בעבירות  שיוחסו  לה   בכתב  האישום  ו כמפורט  בה כרעת  הדין  

ובחתימת  הנ אש מת  על  הת חייבות  בסך₪    80,000  -כ  ה צדד ים  המלי צו  במ שות ף  ל הס תפק   בהטלת  קנס  בסך"וב

50,000 ₪. 
  

,הדגישה  הת ובעת  את  ה אינ טרס  הציבורי  שבהס דרת  מחי ריהם  של   חבילות  ת יירות   וכרטי סי  טיס ה,  בטיעוניה  ל עונש 

מעבר  ל כך  הדגי שה  א ת  הח ובה  לפ רסם  את  עצם  קי ומה   של.  כך  שה מח יר  המ תפרס ם  יהיה   ב רור  בא ופן   ח ד  משמעי

.הימנעות  מעשות  כן  מהווה  ע בירה  שהי א  ע בירה  הת נהג ות ית  ו לא   תוצ אתי ת.  זכות  הבי טול   בהתאם   ל הורא ת  החוק 

גם  אם  לא  התקבלו,  על  פ י  הט ענה   ה נאשמת  בהתנה גותה  עברה   על  ה חוק  בכך  שלא   פ ירסמה   את  זכות  ה ביטול  כדין

תוך  הי מנעות   מפ רסום,  פרסום  קנסו ת  גבוהים  שי ושתו  על  צרכן   המבטל  ע סקה ,  לטענת  התובעת.  תלונות  ספציפ יות

התובעת  הדגישה  את  העובדה  שכ תב  האישום   מ ייח ס  לנאשמת  מספר.  זכות  הב יטול   גורמים  לצרכן  תחושת  כבילות 

הודאתה  מיד  בהזדמנות  הראשונה ,  לאור  עברה  הנקי  של  הנאשמת ,  יחד  עם  זא ת  ביק שה   לכבד  את  ההסדר .  עבירות

 .שחסכה זמן שיפוטי ומבלי לנסות להדוף את כתב האישום בטענות מקדמיות מיותרות
  

7

 יפו-בית משפט השלום תל אביב 005508/07  פ
  

 :בפני כבוד השופטת דורית רייֿךֿשפירא :תאריך 03/02/2008

 :בעניין משרד התעשיה והמסחר -  מדינת ישראל  
   ד"כ עו"י ב"ע טלי קינן המאשימה

   ד  ג  נ  
   מ"ארגון שרותי תיירות בע -אשת   

ד "אסף  אבישר  ממש רד  עו הנאשמת

 קרמר
   ד"כ עו"י ב"ע
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חברת  תיירות  המשרתת  במיוח ד  את  המ גזר,  הנאשמת.  באופן  טבעי  הצטרף  הסנג ור  לבק שה  ל אמץ  א ת  ההסדר

חודש  לאחר  הגשת  כתב.  שנה  ומעולם  לא  הסת בכה  בפל ילים  20-פעילה  בתחום  ל מעלה   מ,  ממשלתי  –הציבורי  
.שמלכתחילה  נוסח  בעזרת  עורך  דין  תוך  הסתמכות  על  י יעוץ  משפטי,  האישום  תיקנה  הנאשמת  את  התקנון  שלה

בהן  על  ה צרכן  לה פק יד  את,  כמו  זו  שבא ישום   ה שליש י,  בנוסף  ביק ש  הס נג ור  להתח שב  לק ולא  בעובדה  שיש  עסקאו ת

בפועל  הצר כן  יו דע .  עלות  הע סקה   ו אף  על  פי  כן  הע סקה   איננ ה  נק שר ת  כל  עוד  לא  מת קבל  אישור  מחבר ת  התעופ ה

לטענתו  הורא ות ".  ריבוי  קופ צים "שהוא  בהמתנה  וק יבל  את  מלו א  כספו  ח זרה   לאחר  שטיסתו   ל א  אושרה  בש ל  

לתמיכה  בטי עון  זה  הוגשו.  החוק  חייבות  ברוויזיה  משום  אי ן  בה ן  מע נה  הו לם  לצ רכים  הייח ודיים  של  ע נף  התיירות

,מבלי  להביא  ביסוס,  הסנגור  הו סי ף,  לעיוני  שני  פס קי  דין  שיצאו  מלפני  בתי  משפט   ש לום  בתיקי  תבי עות   קטנות

שבמדינות  מ תוקנות  באירופ ה  המצ ב  שו נה  ובנסיבות  אל ה  ראוי  לדעתו  ל יתן   משקל  ר ב  לקול א  ל הודאת   הנא שמ ת

 .שמבטאת נטילת אחריות
  

חזר  על  הטענה  שה וראו ת  חו ק.  שנות  פ עי לות ו  בענף  שמ ר  על  ה חוק   ולא  הס תבך  30ל  ביקש  לקבל  שבמ שך   "המנכ
 .הצרכן אינן תואמות את הצרכים הספציפיים של ענף התיירות

  
 :כדלקמןהגעתי למסקנות , כ הצדדים ועיינתי בפסקי הדין שהגיש הסנגור"לאחר ששמעתי טיעוני ב

שאני  נ דרשת  ל סו גיה   ש ל  הטעי ית  צרכנ ים  על   י די   חברות   תיירות ,  זו  פ עם  שנ יה  במ הלך  החודש  השוט ף              )1

,כבר  בתיק  הקודם  הדג שתי   את  התכלית   הח קיקתית  של  חוק  הגנת  הצרכן.  בעסקאות  מכר  מרחוק

לא  ת הפוך  למושג  חסר  תוכן "  הגנת  הצרכן"כך  ש,  המחוקק  מצא  לה עני ק  הגנה  של   ממש  לקהל  הצרכנ ים

 . בעיקר בהתחשב בהבדלי הכוחות שבין הספק החזק לצרכן הבודד שהוא הצד החלש, קונקרטי
עיון  בכתב  הא ישום  שבפ ני  מעלה   את  פע ר  ה כוחות  שבין  הח ברה  לקהל  ה צרכנים  כאשר  הצרכן  מח ויב              )2

וכן  אי  הכללת,  )באישום  השל ישי(בהפקדת  מל וא  מחיר  ה עס קה  מבלי  שביצו ע  הע סקה  מ וב טח  לו   כל ל  

 :כגון, פרטים מהותיים בעסקאות שאילו ידע עליהם היה הצרכן חופשי לכלכל מעשיו אחרת
כמיוחס  ל חברה(שהצרכן  ע ומד  עליהן  רק  לא חר  ש נקש ר  בע סקה   ,  "חבויות"תוספות  מחי ר                    .א                                                                  

 ).לאישום השלישי 3בסעיף 
הצעת  ה נחה  בגין  תש לום  בכוכבי  חברת  אשראי   ש הזכות   לקבלם  מוענ קת  לצ רכן  רק  כנגד  קניו ת                    .ב                                                                

 .בלבד 20$מבלי לציין שבעד אותם כוכבים יקרים יזכה הצרכן בהנחה בסך , במחיר גבוה
תוך  הצ גת  מצג  שיש,  הסתפקות  בה צהרה   ס תמית  שבי טול  עס קה  יעשה  בכפוף  לה וראו ת  כל  דין                     .ג                                                                    

כשגובהם  המקס ימאלי  של,  בו  להטעות   הן  באשר  למועד  ה ביטול  והן   ב אשר  לג ובה  דמי  הביטול

 . ₪ 100 -ממחיר העסקה ולא יותר מ 5%דמי הביטול על פי החוק הוא 
על  אף  עברה  הנ קי  של ,  מעבר  למוסכם  ב ין  ה צדדים,  הצטברותן  של  נסיבות  אלה  מחייבת   לט עמי  החמרה              )3

אם  אינני   ע ושה  כן  וא ינני  מ חמ יר ה  הרי  זה  בשל  הה לכה  המח ייבת  בה קש ר  ל מע מדם  של.  החברה  והודאתה

שאז  ק בעתי  שה רשעה   בג ין  עבירות  נשוא   כ תב,  הסדרי  טיע ון  והח לטה  קודמת  שיצא ה  מל פני   במק רה  דומה

כך  שג ם  הרשעתה  של  החברה  בתי ק  זה  ה יא  בגדר,  היא  ה רשעה   תקדימית  2006שבוצעו  במה לך  ,  האישום
 .הרשעה תקדימית ואיננה באה לאחר אמרה שיפוטית שקדמה לעבירות שבדיון

בשולי  הדברים   מוצ את  אני  להידרש  לטענת  הסנג ור  לפי ה  גובה   ד מי  הבי טול  הק בועים   בח וק  א ינם   הולמים              )4
אני  נדרש ת  ל טע נה  לא חר  שקרא תי  בעיון  רב  את  דע ותי הם  של  ח בריי  לערכאה  ב תיקי.  את  ענף  התיירו ת

מ  וקשרי"בע  90-הדקה  ה'  חב'  גרוס  עופ ר  נ   8664/05ק  "כבוד  ה שופט  אביחי  דורון  בת,  תביעות  קטנות

.מ"מוטורהום  ישראל  בע'  ד  יובל   פלד  נ"עו  2638/07ק  "אשר  צ בן  בת-מ  וכבוד  השופטת   ת מר  בר"תעופה  בע 
אכן  דמי  הביטול  ה מו תר ים   בה תא ם  ל חוק  אינ ם  גבוה ים  ועובדה   זו  בה חלט  יכול ה  לגרום  נזק  כספי  ל חברות

.ייתכן  ו המחוק ק  ישעה  ל טענה  ויש נה  א ת  הה סדר  ה קיי ם  על  ידי  ה עלאת   רף  דמי  הביטול  בענף  זה.  התיירות

ראוי  שהמ חוקק   יי תן  דעתו   לעובדה,  אם  אכן  יהיה   תה ליך   כזה,  בתהליך  שינוי ו  ש ל  ההסדר   הקיים,  לטעמי

הם  בגדר  מצרך  עממי  שיש  עליו,  במיוחד  אל ו  הנמכרים  במחירים  מ וזלי ם  במסגרת  מ בצע ,  שמוצרי  תיירות

משכך  על  המחוק ק  לכלול  במכלול   ש יקו ליו  א ת.  ל  כאח ד"כעולה  מדברי  הס נג ור  והמ נכ,  "ריבוי  קופ צים "

כאשר  הס פק  מוכר  את  אותו    שמבטל  עסקה,  חוסר  הצדק  שבהטלת  דמי  בי טול  גבוהים  על  צרכן

 . מבלי לספוג נזק של ממש, לצרכן אחר) ב"כרטיסי טיסה וכיו, חבילות נופש" (מוצר"
,שעברה  הנקי ,  המתבססת  על  הו דאת  הנאשמת,  בהתחשב  בהיות  ההר שעה  הרשעה   תקדימית  –  סוף  דבר

אני  מכב דת  א ת  ההסדר  וגוזרת,  עמדת  ה תביע ה  להסדר   הטיע ון,  תיקון  ה תקנון  וה תא מתו  לדרישות  הח וק

 :כדלקמן

  3מתוך  2דף 

03/02/2008file://C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\WSE4PAHK.htm



ובכל    5.2.2008-שישולמו  בארבעה   תשל ומים  חודשי ים  שווים   ורצ ופים   ה חל  מ₪    80,000                  .א                                                                  
 .לא ישולם תשלום אחד במועדו תעמוד היתרה לפרעון מיידי. חמישי לחודש שלאחריו

שבמשך  ש נתי ים  מה יום  לא₪    50,000ל  החברה   י חת ום  בשם  החברה   על  הת חייבות  בסך  "מנכ                  .ב                                                                  
 .תעבור עבירה מהעבירות בהן הורשעה בתיק זה

 .יום מהיום 45הודעה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 
                                                                       .במעמד  הצד דים)  2008בפברואר    3(ח  "תשס,  ז  ב שב ט"ניתנה  ה יו ם  כ

                                            

 י'אורלי אמברצ: קלדנית
 שופטת, דורית רייֿךֿשפירא
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