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   בתי המשפט

 בית משפט לתביעות קטנות ירושלים 002473/09תק 
 

 26/10/2009 :תאריך אשר צבן-השופטת תמר בר' כב :לפני

  

 אלמהדווי נפתלי . 1 :בעניין

 אלמהדווי דליה . 2
 

 תובעים   

  נ  ג  ד 

  רהיטי מילניום 

 נתבעת   

  

  פסק דין

  

 5,000מיטה ושתי שידות ושילמו עבור ריהוט זה , וללהתובעים רכשו מהנתבעת ריהוט לחדר שינה הכ

לא , לטענתם. 31/3/2009 והריהוט סופק לביתם של התובעים ביום 4/3/2009ההזמנה נערכה ביום . ₪

ישנו שוני בצבע השידות לעומת צבעה של המיטה וכן , סופק להם הדגם של המיטה שהזמינו ובנוסף

  . כן טענו כי נמצאו פגמים במיטה. צבע הידיות של השידות שונה מזה שהוזמן

  

הוא בגובה ראש , השוני הבולט ביותר בין המיטה שהוזמנה לבין המיטה שסופקה, לטענת התובעים

 מטר וסופקה מיטה שראש המיטה שלה הוא בגובה 1-הוזמן ראש מיטה שגובהו כ, לטענתם. המיטה

מתחת , במקום שתוכנן להציב אותהבשל כך לא יכולים היו התובעים להציב את המיטה . ' מ1.13של 

הגם שכך תוכנן שיהיה חדר השינה ואף הותקנו במקום שתי מנורות לילה משני צידי החלון , לחלון

התובעים תמכו את טענותיהם באמצעות תמונות המצביעות על ). 'י2/כפי שניתן לראות בתמונה ת(

  . ההבדלים בין הריהוט שהוזמן לבין זה שסופק להם

  

וכך נוצרת , עת טוען כי התמונות מטעות ומאחר שיש הבדל בעובי המזרן בין התמונותנציג הנתב

בנוסף טען כי . בעוד שבפועל אין הדבר כן, אשליה כאילו המיטה שסופקה גבוהה יותר מזו שהוזמנה

  . הסכים להחליף את ראש המיטה או לקצר אותו

  

נה שאכן הריהוט שסופק אינו זה לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בתמונות הגעתי לכלל מסק

וזאת ניתן לראות בבירור , מ" ס98ניתן לראות כי גובה המיטה שהוזמן הוא ' ב1/בתמונה ת. שהוזמן

וזאת כפי '  מ1.13המיטה שסופקה גובהה , לעומת זאת. מצילום ראש המיטה שלצידו סרט מדידה
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ניתן ' ה2/בתמונה ת, כמו כן. ושגם שם נראה ראש המיטה וסרט מדידה לציד', ג2/שעולה מתמונה ת

כך .  מטר מהרצפה1אכן מתחילה בגובה של , לראות כי מסגרת החלון בחדר השינה של התובעים

  . שאכן המיטה שסופקה גבוהה יותר מהחלון ואינה תואמת את חדר השינה של התובעים

  

וזאת עולה , מןמהתמונות ניתן לראות כי השידות שסופקו לתובעים הן בצבע בהיר יותר מזה שהוז

שבה נראית השידה ' ו2/לבין ת, שבה נראית אחת השידות שהוזמנו' א1/בבירור מהשוואה בין ת

במהלך הצגת התמונות טען נציג הנתבעת כי מדובר בהבדלי צבע . שסופקה וכך גם צבע הידיות שונה

ובע רק אולם מדובר בהבדל שהוא כה משמעותי שקשה להניח שנ, שנובעים מהתאורה בעת הצילום

בדוגמה של השידה שהוזמנה צבע הידיות היה אפור ואילו בשידה שסופקה , כמו כן. מהבדלי התאורה

אולם לנוכח שאר הפגמים והבדלי , אומנם ידיות הן דבר שניתן להחלפה בקלות. צבע הוא נחושת

  . לא די בהחלפת הידיות כדי לרפא את הפגמים בריהוט, הצבעים בין השידות

  

אלו אינם נראים באופן בולט בתמונות שהוגשו , באשר לטענה כי בעץ שבראש המיטה ישנם פגמים

איני מוצאת לנכון להכריע אם אומנם בראש , ומכל מקום לאור המסקנה שאליה הגעתי, )'ח-ו'  ז2/ת(

 זה נראה כי פגם. פגם נוסף שבעניינו טענו התובעים הוא בארגז המצעים. המיטה מצויים אותם פגמים

  . אולם גם בעניין זה לא מצאתי להכריע לאור המסקנה שאליה הגעתי, הוא בר תיקון

  

וכי בשל הבדלי המידות בין זה , לאחר ששוכנעתי כי הריהוט שסופק לתובעים אינו זה שהוזמן על ידם

לא יכולים התובעים להציב את המיטה כפי תוכנן על ידם בהתאם למבנה , שהוזמן לבין זה שסופק

  . אני סבורה כי אכן יש מקום לביטול העיסקה, השינהחדר 

  

 ולא 09/11/2009הנתבעת תפנה את הריהוט שסיפקה מביתם של התובעים החל מיום , לאור האמור

פינוי הריהוט ייעשה בתיאום עם התובעים לפחות ארבעה ימים קודם לפינוי . 09/12/2009יאוחר מיום 

ק לתובעים הריהוט שהוזמן על ידם והדבר הסב להם טירחה בשל העובדה כי לא סופ, כמו כן. הריהוט

  . ח" ש1,500תפצה הנתבעת את התובעים בסך , רבה

  

תחזיר הנתבעת לתובעים את מלוא הסכום ששולם עבור , בנוסף על פינוי הריהוט כאמור, לפיכך

  . ח" ש6,500ח ובסך הכל " ש1,500הריהוט וכן 
  

5129371  

54678313  
מיום , יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק,  יום ואם לא ישולם סכום זה במועד30הסכום ישולם תוך 

  .הגשת התביעה ועד התשלום בפועל

  

  .המזכירות תמציא העתקים לצדדים
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5129371  

54678313  
  

  54678313-2473/09תמר בר אשר צבן 

  . בהעדר הצדדים) 2009 באוקטובר 26(ע "תש, בחשון' ניתן היום ח

 שופטת, אשר צבן- תמר בר

  נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

  

   הקש כאן-חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה


