
  
     

  בתי המשפט

  
  

  

  
 פסק די

  
לרבות על פעילות, אחראית על פעילות מתקני ספורט שוני, מ"חברה בע, התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת

 "). המועדו: "להל(מועדו הספורט עמידר 
  

 . 1,000התובעת נרשמה כמנויה למועדו לתקופה של שישה חודשי תמורת דמי מנוי בס של 
 . עקב סכנת קריסת התקרה במתח הבריכה, נסגר המועדו 21.1.03 –ל  22.12.02בי המועדי 

  
הצדדי חלוקי בשאלה הא הנתבעת הציבה שלטי המודיעי למנויי כי הבריכה סגורה וכי המנויי יכולי

 . להשתמש בתקופה זו בקאונטרי קלאב בבת י המנוהל א הוא על ידי הנתבעת
כ חלוקי הצדדי בשאלה א נציג הנתבעת אכ שהה במועדו במש כל זמ הפעילות והודיע למנויי כי

 . המועדו סגור וכי באפשרות להנות משירותי בריכה וחוגי בקאונטרי
 .שירותי התעמלות במועדו נמשכו כסדר, למרות סגירת הבריכה במועדו, מסתבר כי

  
 . התובעת סובלת מדלקת פרקי שגרונית בגינה היא מרבה לשחות

שעות הפעילות בקאונטרי לא התאימו לה ועל כ לא יכולה הייתה לעשות שימוש במתקני, לטענת התובעת

לאחר הדיו מסמכי מה עולה שעות הפעילות בקאנטרי היו מעבר לשעות הנטענות על, הנתבעת צרפה  .המועדו

 . אול שוכנעתי כי התובעת לא עשתה שימוש במתקני הקאונטרי בתקופה הרלבנטית, ידי התובעת
  

להארי את המנוי שלה לתקופה של חודש ימי נדחו על ידי, טר הגשת התביעה, פניות התובעת לנתבעת

 . הנתבעת
  

מוטלת על הנתבעת החובה להארי את,בשל כוח עליו כטענת הנתבעת, ג א המדובר היה בסגירת המועדו

 . או להשיב לתובעת את דמי המנוי היחסיי בגי אותה תקופה, תקופת המינוי כמבוקש
  

לתביעות מנויי נוספי אשר ייתכ וכ עשו שימוש במתקני  וזאת מחשש שהדבר יגרו, הנתבעת לא עשתה כ

 . הקאונטרי בתקופה הרלבנטית
  

אני פטור מלדו בתביעותיה של המנויי האחרי ועל כל מנוי, מאחר ובפני מונחת תביעתה של תובעת זו בלבד

אי בפסק דיני זה כדי לשמש בסיס להכרה, מטבע הדברי. ומנוי בנפרד יהיה להוכיח את תביעתו שלו

 . בתביעותיה של מנויי אחרי 
  

 .   167אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת את דמי המנוי היחסיי בגי התקופה הרלבנטית בס של 

1

 א"בית משפט לתביעות קטנות ת 002462/03תק 

  
 :בפני השופט הראל יחזקאל' כב :תארי 25/09/2003

 :בעניי בני שמחה  
       התובעת 

   ד  ג  נ  
   מ"חו בת י בע  

       הנתבעת 
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כשסכו זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק   167  אני מחייב את הנתבעת לשל לתובעת ס של, אשר על כ

כשסכו זה צמוד  200כולל של   בס, לרבות אגרה, ועד התשלו המלא בפועל והוצאות משפט 1.11.02מיו 
 .למדד ונושא ריבית כחוק מהיו ועד התשלו המלא בפועל

  
 . ד ישלח לצדדי בדואר"פסה

  
 . יו לבית המשפט המחוזי 15רשות ערעור תו 

  

 בהעדר הצדדי 2003, ספטמבר þ26, ג"ט אלול תשס"כþנית היו 
  

________________ 
 שופט, הראל יחזקאל 
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