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 פסק די

  
 .   16,700התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה על ס של 

  
 ). "המלו: "להל(הינה בעלי של מלו לוט בי המלח , מ"חברה בע, הנתבעת

  
  . 6.11.97ועד ליו  30.10.97התובעת ובעלה התארחו במלו מיו 

נפלה התובעת מהמיטה הזוגית בה, לפנות בוקר 03:45בשעה , במהל הלילה הראשו לשהות במלו
 . ישנו היא ובעלה ונחבטה בראשה ובעינה מרצפת החדר

המזרו היה ר מאוד בצדדיו וכאשר הסתובבה התובעת על יצועה, לטענת התובעת ובעלה שהעידו בפני
 . נפלה מהמזרו

  
א הניחה כי נפילתה נגרמה עקב העובדה שקצות המזרו היו רכי, התובעת לא ידעה להסביר כיצד נפלה

 . התובעת שללה את האפשרות כי בעלה התהפ וכי עקב כ היא נפלה מהמיטה. מאוד כטענתה
העידה התובעת כי היא, ט ומנהל המלו שנמסרו מיד לאחר האירוע"בעדותה בפני וכ בהודעתה בפני קב

 . כלומר ראש לצד עקב, "הפו"ובעלה נוהגי לישו 
  

מנהלת משאבי אנוש במלו אשר עבדה איילה דהא ' הנתבעת הגישה כתב הגנה וכ העידה מטעמה הגב
 . במלו ג בזמני הרלבנטיי לתביעה

האירוע או  דהא עולה כי אירועי כדוגמת האירוע נשוא תביעה זו לא אירעו במלו לפני' מדברי הגב
 . לאחריו

  
תוצרת עמינח וכי' , מ 1.90מטר ורוחב  2הנתבעת טענה כי מידות המזרו בחדרי האירוח הינ באור של 

 . כל הציוד בחדרי בעת האירוע היה תקי לחלוטי ללא רבב
כ נטע כי המזרו נבדק לאחר האירוע ולא נמצא בו כל פג וכי הוא המשי למלא אחר יעודו באותו אופ

 . ג בהמש
  

ח חקירה וכ קלטת של שיחה שהתקיימה בי החוקר מצד אחד לבי התובעת"הנתבעת הציגה בפני דו
 . ובעלה

 . דהיינו ראש לצד עקב לצד בעלה, " הפו"טענה התובעת כי ישנה כרגיל ולא , בשיחה זו
  

 . בבאר שבע " סורוקה"בעקבות האירוע נבדקה התובעת בבית המלו ובהמש בחדר מיו בבית החולי 
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 א"בית משפט לתביעות קטנות ת 012122/02תק 

  
 :בפני השופט הראל יחזקאל' כב :תארי 30/09/2003

 :בעניי וול חוה  
       התובעת 

   ד  ג  נ  
מלו לוט י המלח ניהול ותפעול מלונות ימי ואגמי   

 מ"בע
  

       הנתבעת
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לאחר ששקלתי את טענות הצדדי הגעתי למסקנה כי התובעת לא הרימה את הנטל עליה להוכחת

 .תביעתה
 . לא שוכנעתי כי התובעת נפלה מהמיטה בשל פג כלשהו שהיה במזרו

  
 .פסק הדי ישלח לצדדי בדואר

  
 .ש המחוזי"יו לביהמ 15רשות ערעור תו 

  

 .בהעדר הצדדי 2003, ספטמבר þ30, ד"תשרי תשס' דþנית היו 
  

________________ 
 שופט, הראל יחזקאל 
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