
  
  

     

  המשפט בתי

 008109/03 תק
  

 א" קטנות תלתביעות משפט בית

:תארי 06/11/2003  :בפני  הראל יחזקאלהשופט' כב
    

  
  

  
 :בעניי מרדכי ברנשטיי  

       התובע
   ד  ג  נ  
   גרמניי נתיבי אויר לופטהנזה  

       הנתבעת
  

    
  

 די פסק

  
 . 3,500 תביעה על ס הנתבעתהגיש כנגד , רופא שיניי במקצועו, התובע .1

 .תעופה חברת הנתבעת
  

 מתל אביב לפרנקפורט הנתבעת ואשתו היו אמורי לטוס בטיסת התובע .2

 שעות 9 שלבסופו של דבר יצאה הטיסה באיחור . 16:30 בשעה 4.6.03ביו 

ועל כ הגיעו התובע ואשתו לבית המלו בברלי רק למחרת היו בשעה 

08:00. 
 שאמור היה לטוס במטוס בטיסה נבע מתקלה טכנית שארעה העיכוב

 חליפידבר אשר איל את הנתבעת להציב לטיסה מטוס , מגרמניה לישראל

 .תוצוות אחר
א לא ,  יגר איחור בטיסהכי 10:00 כי הנתבעת ידעה עוד בשעה מסתבר

ומשלא עלה ,  ניסתה לתק את התקלההנתבעת.  ידעה מה חומרת התקלה

 .המטוסהדבר בידה הוחל 
  

1



  
,  שעות12ג במש " בנתבהתעופה התובע הינה בגי שהייתו בשדה תביעת .3

 עבור תשלו,  מלו בברלי הלילה הראשו בעבוראובד תשלו ששיל  

ארוחת בוקר במלו ועלות רכישות שביצע התובע עקב הגעת מזוודתו 

 . שעות36  של כבאיחור
 הצדדי האמנה לאיחוד כללי על טוענת כי בנסיבות העניי חלה הנתבעת

 ביו בוורשהאשר נחתמה , מסויימי בדבר תובלה בינלאומית באויר

 כי על התובלה האוירית חלות הוראות ,")האמנה: "להל (21.01.1929

וכי , ")החוק:  "להל(, 1980" חוק התובלה האוירית התשמכחהאמנה 

תבוא אחריותה על פי החוק והאמנה , בא היא אחראית לנזק כלשהו

 . כל די אחרבמקו
 וסוכניה  משמשיה,   שהיאתוכיחהיא פטורה מאחריות א ,  הנתבעתלטענת

 בידיה כל היתהאו שלא , ושי למניעת הנזק בכל האמצעי הדרנקטו

 .אפשרות לנקוט בה
  

 הטלפו של הנוסעי על מספרי כי סוכני הנסיעות אינ רושמי את מסתבר . 4

 .הטיסהמנת להודיע על איחור בזמני 
 של כל נוסעי המטוס היא הטלפוג בא היו בידיה מספרי ,  הנתבעתלטענת

 יכולה היאשכ אי , לא היתה יכולה להודיע על דבר האיחור בטיסה

 .להיער לכ לוגיסטית
בכל האמצעי הדרושי "... השאלה הא הנתבעת אכ נקטה נשאלת

 . לכ היא שליליתוהתשובה"  למניעת הנזק
  מלהצטייד במספרינמנעתבכ שהיא " חיי קלי" עושה לה הנתבעת

 כי ולטעוהטלפו של הנוסעי וזאת על מנת שתוכל לגלגל את עיניה לשמי 

וכי בא אכ , לא היתה לה כל דר להודיע לנוסעי על האיחור בטיסה

 . הרי אי היא מעשית מבחינתהשכזאתהיתה דר 
 המדובר בטיסת שכר אלא בטיסה ואימאחר , לעניות דעתי,  העניבנסיבות

להודיע , ניכריבאיחורי כה ,התעופה החובה חלה על חברת , סדירה

 .לנוסעיה על האיחור
אול לאחר ,  תידחה הטיסהשעותהנתבעת לא ידעה בכמה , בתחילה, אומנ

 לדאוג עליההיה , משברור היה לה כי יגר איחור ניכר בטיסה, זמ מה

להודיע לנוסעיה על האיחור בטיסה ולבקש לעמוד עימה בקשר על מנת 

 . הטיסה המשוערועדמלדעת את 



 . הנטענתההגנהלא תעמוד לה ,  לא עשתה כמשהנתבעת
  
 האיחור בטיסה היה עולה עלבא הנתבעת היתה מודיעה לו ,  התובעלטענת . 5

 .ח" ש2,000 בידיו לטפל בחוליו והוא הערי את נזקו בפריט זה בס של כ
  

על ,  מועדמבעוד,  לתובעמודיעה שוכנעתי כי ג בא הנתבעת היתה לא

ועל כ איני , שלוהאיחור בטיסה היה עולה בידיו לטפל במי מהפציינטי 

 .פוסק פיצוי לתובע בפריט זה
  
בשעות הערב , דהיינו, באיחורמזוודות של התובע ואשתו הגיעה , כאמור . 6

 .6.6.03המאוחרות של יו 
 . יורו100  הנמו מבסכו ואשתו רכשו פריטי הכרחיי התובע

  
 כ " ימי בסה4  כהיתה בעובדה שחופשת של התובע ואשתו בהתחשב

 על ס המזוודהאני מעמיד את הפיצוי בגי רכישת הציוד והאיחור בהגעת 

 . 800של 
  
 התשלו למלו בברלי עבור בגי  477 כי מגיע לתובע פיצוי בס שוכנעתי . 7

 .הלילה הראשו
 בוקר שכ מסתבר כי ארוחתבגי  מצאתי מקו לחייב את הנתבעת לא .8

 . סכו נפרד עבור ארוחת הבוקרלמלו התובע שילממילא  
  

 . 1,277 את הס של לתובעאני מחייב את הנתבעת לשל ,  דברסו
  

 כשסכו   1277 ס של  לתובעאני מחייב את הנתבעת לשל ,  על כאשר

 התשלו המלא בפועל ועד  4.6.03זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיו 

 צמוד למדד זהכשסכו   300 של כולל לרבות אגרה בס  משפטוהוצאות 

 .ונושא ריבית כחוק מהיו ועד התשלו המלא בפועל
  

 .בדואר הדי ישלח לצדדי פסק
  

 .המחוזיש " יו לביהמ15 ערעור תו רשות
  



 הצדדיבהעדר ) 2003 בנובמבר 6(ד "תשס, א בחשו" יהיו נית
  

                                                                                 
 שופט,  יחזקאלהראל

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


