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	שער ו': דוגמאות מפסיקות בתי-המשפט לתביעות קטנות
	1. פיצוי כספי בסך 1,200 ש"ח בגין תמורה שלא שולמה לתובע עבור שירותי מוזיקה
	2. הנתבעת תישא בהוצאות התובעים בגין ליקויים בדירה ששכרו כשותפים
	3. שליחת הודעות פרסומת בניגוד לחוק הבזק
	4. תביעה לתשלום עבור עבודות אינסטלציה
	5. תביעה לתשלום סך של 25,540 ש"ח בגין ליקויי בניה
	6. טענת התובעת כי מימוש הבטוחה בגין התחייבויות הדדיות נעשה שלא כדין
	7. התובעת הזמינה מהנתבע תכנון תוספת בניה בשתי קומות בדירתה; על התובעת היה לשלם לנתבע עבור שתי עבודות התכנון
	8. התקשרות בהסכם בעקבות פרסום כוזב בו
	9. מחלוקת לעניין הנזק שנגרם למכונית התובע
	10. טיפול בלייזר שלא צלח
	11. תביעה בגין נזק שנגרם לאופנוע התובע
	12. בהיעדר אחריות של המתקין אשר ממנו נרכשה הטלוויזיה, ברי שאין לייחס אחריות כלשהי לגורם ממנו נרכשה הטלוויזיה
	13. הנתבעת תפצה את התובע בסכום כולל של 5,000 ש"ח בגין כל ההפרות על שיגור דבר פרסומת באמצעות מתקן בזק
	14. לא סביר שנהג המעורב בתאונת דרכים הוא שיידרש להזמין משטרה לצורך החלפה של פרטים, כל זאת בשעה שלרכבו כלל לא נגרם נזק בתאונה
	15. מחיקת התביעה על-הסף
	16. שומר בכניסה למועדון השתמש כלפי התובע בביטויים פוגעניים, משפילים ומעליבים והתנהגות בלתי-הולמת ומשפילה
	17. התובעת, הצטרפה לטיול לסין שאירגן ועד עובדי מלון הילטון תל אביב; בית המלון שבו המטיילים אוכסנו בביג'ין, אינו המלון שהובטח להם בכתב
	18. התובע טוען כי הנתבעת מסרה מכשירי טלפון סלולרי לאנשים שהוא לא קשור איתם וחייבה את חשבונו בגינם
	19. התובע עשה שימוש במוצר (מערכת תופים אלקטרונית) בכך שהוא חיבר אותו לחשמל ולכן התובע לא היה רשאי לבטל את העסקה
	20. בית-המשפט חייב את הנתבעת לשלם סכום של 3,350 ש"ח בצירוף מע"מ בגין הוצאות משפט ובגין שירותי אדריכלות
	21. האם היה התובע בדירה בעת התקנת המעבה ונתן את אישורו להתקנה באופן החוסם את החלון?
	22. הסכם שכירות שנעשה בעל-פה בין הצדדים
	23. תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב התובע בתאונת דרכים שהתרחשה
	24. התובע תבע החזר שווי הפיקדון בסך 350 ש"ח ופיצוי בגין אי-הגעת הטכנאי בסך 5,000 ש"ח
	25. שני הצדדים הואשמו ברשלנות וגרמו נזק בפגיעה במכוניתו של התובע
	26. האחריות לתאונה רובצת על התובע אשר לא שמר מרחק, לא הבחין ברכבו של צפתי נוסע אחורנית ונהג בחוסר זהירות
	27. הנתבע הכביד על שוכרים אפשריים ומנע מן התובעת להשכיר את הדירה
	28. טענת התובעים כי מיד לאחר השימוש הראשון במקלחון, זולגים מים ונקוות שלוליות מחוץ למקלחון. לדבריהם, הגיע המתקין, ניסה לתקן, לא הצליח, וההצעה הנוספת להדביק פס אלומיניום על הרצפה, אינה מקובלת עליהם
	29. התאונה נגרמה עת שהתובע עמד ברמזור ולכן אין ליחס לתובע כל רשלנות תורמת לקרות התאונה
	30. תביעה בגין רכישת כרטיס טיסה שרכשה התובעת עבורה ועבור שתי החתולות שלה
	31. התובעת לא הראתה ולו לכאורה, כי לקוחות אחרים רכשו, באותו מחיר, אצל הנתבעת אייפון 5 עם זיכרון של 32 ג'יגה
	32. תביעה בגין תאונת שרשרת
	33. התובע הינו סוחר רכבים אשר עוסק ברכישת רכבים במצב ניזוק לאחר תאונה. הנתבעים הם מוסך שתיקן את הרכבים של התובע והבעלים
	34. הנתבע מודה שפגע ברכב התובע מאחור אולם המחלוקת היא לעניין גובה הנזק
	35. היה על התובע לשלם לנתבע עבור לימוד התיק, אף אם לא ייקח הנתבע על עצמו את הטיפול בתיק
	36. האם אירוע טרור מהווה כוח עליון; עיכוב טיסה במספר שעות
	37. בעת קרות התאונה, היה הנהג עובדה של הנתבעת 1 והתאונה התרחשה במהלך עבודתו של הנהג אצל הנתבעת 1
	38. רשות ערעור על פסק-דין שניתן על-ידי בית-משפט לתביעות קטנות תינתן  במקרים חריגים
	39. גם כאשר מדובר בהודעת מסר קצר, יש לאפשר לנמען אפשרות של משלוח הודעת הסירוב
	40. לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען
	41. משלוח הפרסומת היה אסור מלכתחילה ללא הסכמת התובע
	42. תובע בתביעה מהסוג הנדון, בבואו להגיש תביעה לבית-המשפט אשר מטרתה, בין היתר, להגשים את תכליתו של החוק ולהרתיע את המפרסמים  שעוברים על תנאיו, שומה עליו להוכיח את תביעתו מבחינה ראייתית כדבר דבור על אופניו ולהגיש תביעה המצביעה על השרשרת הסיבתית המובילה...
	43. פיצוי ללא הוכחת נזק בשל משלוח דבר פרסומת במסרון כאשר ניתן סיוע על-ידי "ספאם-אוף" - גוף הנותן שירות למקבלי הודעות "ספאם"
	44. לא עלה בידי התובע להרים את הנטל כנדרש ומשכך - לא עלה בידו לסתור את טענת הנתבעת ולפיה אישר בחתימתו לקבל דברי פרסומת ממנה
	45. התובע עמד בנטל להוכיח כי דבר הפרסומת המפר נשלח אליו על-ידי מי מטעמה של הנתבעת אך נכון יותר להחיל את העיקרון המשלים שלפיו ככל שמספר ההפרות גדל יש לעצור בגובה הפיצוי אשר יהיה בו כדי להרתיע ולעודד הגשת תביעות יעילות אך לא מעבר לכך
	46. גם אם לא הוכיחה הנתבעת את קבלת הסכמת התובע למשלוח דברי פרסום לכתובת הדוא"ל שלו הרי שגובה הפיצוי אמור להיות מושפע באופן משמעותי עקב חוסר תום-ליבו של התובע וניסיונו להטעות את בית-המשפט
	47. התובע לא הוכיח את הקשר הסיבתי בין הנתבעת לבין הודעת ה- SMS שנשלחה לטענתו למכשירו
	48. אין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מקסימלי בגין כל הודעת דוא"ל שנשלחה אל התובעת
	49. בית-המשפט לא מצא הצדקה להקלה נוספת אף בדרכי ההוכחה, ולאפשר את פסיקת הפיצוי אף מבלי שיוצג אותו מסרון מפר
	50. לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען, והעובדה שהלה לא ביקש מן המפרסם להסירו מרשימת התפוצה אינה מעלה או מורידה לעניין עצם החבות
	51. בית-המשפט קבע כי התובע יזכה לפיצויים אך לא לפיצויים מקסימליים עקב שיהוי
	52. הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת, שכן שלחה לתובע דבר פרסומת בלא שקיבלה הסכמה מפורשת ובכתב של הנמען
	53. הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי בהודעות שנשלחו אל התובע או במי מהן ניתנה אפשרות ההסרה כנדרש על-פי חוק התקשורת
	54. התובע לפיצוי בגין הודעות פרסום חייב להניח את דעת בית-המשפט שהפרסום הגיע לידיו ללא הסכמתו מראש
	55. מדובר בהודעות שנשלחו לתובעת כאשר חלקן ללא הסכמה וללא הסרה וחלקן ללא הסכמה לאחר הודעה להפסיק זאת
	56. האיסור לשלוח דברי פרסומת אינו חל כאשר ניתנת הסכמה מפורשת מראש על-ידי הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית
	57. מתן תוקף של פסק-דין להסכם בין הצדדים לשם סילוק התובענה


