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  בתי המשפט

  
  
  

  
  

 פסק דין

 )1' נתבעת מס(
  

 : התביעה         .1
 .שהוגשו בנפרד בסדר דין מהיר, תביעות של תובעים ומשפחותיהם 14לפניי             

תוך  הס כמ ה  כי  ההכרע ה  בכל   הת ביע ות  תע שה  בהסת מך  על,  הדיון  בכ ל  התביעות  אוחד
,והגשת  סיכומ ים  בכ תב  1'  תצהיר  עדות   נוסף   מ טעם   נתב עת   מס,  כתבי  ה טענות  על   נספחיהם

 ).5.4.06ד מיום "ראה פס(מכתב התביעה   3-2תוך הסכמה באשר למחיקת נתבעות 
  

 : רקע עובדתי         .2
 : ברובו מוסכם ואלה עיקריו, הרקע העובדתי שביסוד כל התביעות זהה            

  
,")הנתבעת:  " להלן  (1'  מאת  נת בעת  מס    רכשו  הת ובעים  2005במהלך  יול י                  .א

מישראל  לאנטליה  9.8.05חבילת  נופש  שכל לה  ה טס תם  ב יום   ,  באמצעות  שלוחיה
בחלקה  הדרומ י  של(לילות  במלון  קלאב  סל ימה      ארוח  ב משך  שבעה,  שבתורכיה

 . כולל העברות ומיסי נמל, והשבתם לישראל, )תורכיה בין העיירה אלניה לקמר
  
ואף  שילם   את    כל  תוב ע  חתם   על  טופ ס  לאישור  ה הזמנה  בו  פורטו  ת נאי  ההת קשרות                   .ב

 .מלוא הסכום שנדרש בגין הנופש
  

 002788/05  א
 28.6.06         :תאריך                                    

 בית משפט השלום הרצליה  

 הנשיא           סגן         בפני 2785/05, 2784/05, 2783/05  :באיחוד דיון עם

29/06/2006 

2786/05 ,2787/05 ,2789/05 ,2790/05 , 
2791/05 ,2800/05 ,2801/05 ,2802/05 

 שנהב   מאיר   השופט   'כב 309/05,310/05

 'ואח  סירני גיל 
 'אליוב ואח. ד א"כ עו"י ב"ע 

 :התובע

   ד  ג  נ          

 מ"חברת השטיח המעופף בע. 1

 )5.4.06ד מיום "פס –נמחקה (קליק טראוול . 2

 )5.4.06ד מיום "פס –נמחק (רוני גירון . 3

 'שולמן ואח. ד ב"כ עו"י ב"ע 

 :הנתבעים
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סמוך  למוע ד  היציא ה  פור סמה  אזהרת   המ טה  ללוחמ ה  12:00בשעה  ,  8.8.05ביום                    .ג
בטרור  ומשרד  ה חוץ  הישראלי  שקרא ו  לאזר חי  ישראל  להמ נע  מנסיעה  לדר ום

 . תורכיה
  
 :באזהרה שפורסמה נאמר כהאי לישנא         .ד

מפרסם  בזאת ,  לאור חשיפ ת  איומי  טרור קונקרטיים חמו רים בא תר י חוף בתורכיה "               
עד  להסרת,  העשויה  להיות  קצוות  טווח,  המטה  ל לוחמה  ב טרור   אזהר ת  מ סע   זמ נית

עד  אז  ממליץ   המטה  ללוחמ ה  בט רור  לכל  אזרחי  ישראל  להימנע.  איומים  אלו
בקטע  שבין  אלניה   במזר ח  ועד    או  לש הות  בכל  רצועת  החוף   בדרום  ת ורכיה,  מלבקר

כמו  כן  ממשיכה  להתקיים  המלצת  המט ה  ללוחמה  בטרור  להמנע.  לקמר  במערב
וכן  לקיים   ער נות  גבוהה,  משהייה  בק רבת   ג בולות  תורכיה  עם  איראן  וע ם  ע ירא ק

 . ושמירה על כללי ההתנהגות המומלצים בעת שהות ברחבי תורכיה
להדגיש  כי  ההחל טה  אם  ל בק ר  ב אזורי ם  הנזכרים,  עם  זא ת,  משרד  החוץ  מבקש                        

או  ל שהות  בהם  נתונ ה  לשיקול  דעתו  של  כל  אד ם  ואדם  והיא  על   א חריותו/ו,  לעיל
לא,  משרד  הח וץ  מבק ש  ל הבהיר  ב הק שר  זה  כי  מ בחינת  הדין  הישר אל י.  הבלעדית

 ". או להשהות בהם/קיים איסור לבקר במקומות המצויינים לעיל ו
  
אין  חול ק  כי  הא זהרה   התייחס ה  לקטע  החוף   הדרומי  של   תורכיה  ב ו  ש וכן  גם  קלאב                .ה

 . אליו היו אמורים היו התובעים להגיע, סלימה
  
כי  הודעת,  אין  גם  חול ק  כ י  התנו עה  הא ווירית   בין  ישראל  ותורכיה  לא   הופסקה                  .ו

בה  נמס ר  כי  ר מת  האיום  ב מרחב   התורכי  האמור  12.8.05הרגעה  פורסמ ה  ביום  
פחתה  אך  הה מלצה  להמנע  מביקור  במקום   נותרה   והומר ה  בהמלצה  לה עד יף  א תרי

 .תיירות חלופיים או לחלופין לנהוג בזהירות
  
 .31.8.05אין גם חולק כי האזהרה בוטלה סופית רק ביום          .ז
  
יצרו  נציגיהם  ק שר  עם ,  בעקבות  פרסום  האזהרה  וחששם   של   הת ובע ים  לבטחונם                .ח

,גורמים  מו סמכים  של  הנתבעת   בנס יון  ל הגיע   לה סכמה   באשר  לביטול  העיס קה
,)כולל  ב ישראל (קבלת  כספ ם  ח זרה  ולחיל ופין  ל המיר  את   הנופש  באת ר  חל ופי  

 .נסיונות שכשלו ולא הניבו פרי
  
המטוס  שנשכר  להט סת   התוב עים  המתין,  בסופו  של  ד בר  וב הגיע  מ ועד   ה יציאה                .ט

לתובעים  הודע  כי  עליהם   לה גיע,  ג  ל הגע ת  קב וצת   התוב עים"בשדה  התעופה  בנת ב
 .לטיסה זו אך הם נמנעו מלעשות כן

  
 : המחלוקת         .3

עיקר  המ חל וק ת  ב כל   התובענות  ש לפניי  ה ינה   מש פטית   ומ תמק דת   בשאלת  זכא ות  הת ובע ים                        
 . לביטול העיסקה ולהשבת הכספים ששילמו בגינה

  
  :התובעים        .א

את  מלוא  כספ ם  שכן  לטענתם  ב יטל ו  א תהתובעים  טענו  כי  ע ל  הנתב עת   ל השיב   לה ם  
לפיו  חבילת   הנופש  נרכשה  ב כפ וף  ל אי,  כיוון  שנכלל  בו  תנא י  מ כללא ,  ההסכם  כ דין

לחילופין  טע נו  הת ובע ים  כי  על   המקרה  חל ים  ד יני  הסיכ ול.  חשיפתם  לא יומי  טרור
–א  "התשל,  )תרופות  בשל  הפר ת  חוזה(לחוק  החוזים    18החוזים  כקבוע  בסע יף  

1970 . 
לבטל  את ,  לטענת  ה תוב עים  ה יה  על   הנתבעת  בנסיב ות  העניין  ל מצ וא  יע ד  ח לופי

הזמנת  חדרי  המלון  וה חביל ה  מול  ס פק יה  בת ורכיה  ולהשיב  את   מל וא  כספם  של 
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 . בתמורתם   התובעים אותם קיבלו מבלי שסיפקו מאומה
  

 : הנתבעת         .ב
ובה  ה תחייב ה,  הנתבעת  טע נה  כי  עס קינן  בהתקשר ות  חוזי ת  שת נאיה  פורטו  בכ תב

על פ י טענתה ה תנא ים לביטול .  לספק ל תובעים  הטסה ונופש  בתמורה ל סכום  ששלמו
י  ה מוס כם  ל תוב עים  אין  זכות"העיסקה  פ ורט ו  בכ תב  והי ו  ידועים  ל תוב עים  ועפ

כבר  שילמה    לחילופין  טע נה  הנתב עת   כ י.  לבטל  את   הע יסק ה  בהתר אה  כה  קצרה 
י  התוב עים  ולפ יכך"לספקי  הטיסות  והנופש  את  על ויות  השירות  גם  אם   ל א  נוצלו  ע

גם  א ם  יקב ע  כי  ההסכם  בוטל   כדי ן  עקב  סיכולו  לת ובע ים  לא   מ גיע  דבר  ולחיל ופי
ממחזור  3.9%חילופין  כי  רווחיה  הג לומ ים  מעיסקה  זו  נמוכים  למ די  ומג יעים  כ די  

 . כך שניתן לחייבה בסכום מזערי בלבד, העיסקה
  

 :הכרעה         .4
שוכנעתי  לדחות  את   כל  התביעות  ל לא  צו,  לאחר  עיון  בת יעוד  של פניי  ובסיכומי  בעלי  הדין                        

 : להוצאות ותוך פטור מתשלום יתרת אגרה ואלה טעמיי בקצרה
  

אין  ולא  יכול  ל היות  חולק   כי  עסקינן  בהתקשר ות  חוז ית  ב ין  בעל י  הדין  שת ניותיה                .א
לכתב'  ראה  נס פח  א"  (בטופס  לא ישור  פ רט י  הה זמנה"גובשו  והועלו  על  הכתב  

 ).ההגנה
  
כי  בהסכם  לא  ניתנה  לת ובע ים  זכות   ל בטל  א ת  העיס קה ,  אין  גם  מ חלוק ת                  .ב

נהפוך  הוא  הא פשר ויות,  בהתראה  קצר ת  מ ועד   סמ וך  למועד   הטיסה,  וההתקשרות
בו  נקבע  כי  לא ,  הוסדרו  וסוכמו  ב ין  בע לי  ה דין  בה סכ ם  ש בכת ב,  לבטל  את  העיסקה

 . השביעי קודם למועד הטיסה  ניתן לבטל את העיסקה במועד מהיום
  
שגרתי    פיגועי  טרו ר  והתראות  מפניהם   הפכו  לחל ק,  איומי  טר ור,  למרבה  הצע ר                  .ג

,מהאווירה  העולמי ת  והישרא לית  והם  מלווים  את  חיי  הא נושות  בשנים  האח רונות
ניתן  ל התע לם  מהם  ו קשה  להניח  ש אינם  נלקחים   בחשבון  בתחומ י  החיים  השונים

 .השירותים והתיירות, בענפי המסחר
  
אך,  אכן  חמורה  למ די  8.8.05י  ה מט ה  ללוחמ ה  בטר ור  ביום  "האזהרה  שפורסמה  ע                   .ד

י  הדין  לביטול   התק שרות  חוזית"אין  כדי  לשמש  עילה  המוכ רת  ע,  בה  כשלעצמה
מקום  שהצדד ים  להתקשר ות  לא   דא גו  לכלול  בהס כם  תניה  מי וחד ת  ב עניי ן,  תקפה

 . זה
  
הבטחוני  ל א  ל וותה  בהוראה  של טונית     האזהרה  וה תראה   על  הסיכ ון,  במקרה  זה                .ה

ישראלית  מוס מכת   על  ביטול  ט יסות   יוצ אות   לתורכיה  א ו  מני עת  כניסה  ל מרחב
י  השלט ונות  התורכ יים  ובסופו  של  דבר  נותרה  בג דר  המל צה  לשיקול"התורכי  ע

 . ללוחמה בטרור  דעתם של אזרחי ישראל והדבר צויין בפרסומי המטה
  
כאן  המ קום  לצ יין  כי  האזהר ה  על  כל  חומרת ה  ופרוטה  לא  הת ייחס ה  ספציפית                  .ו

לקלאב  ס לימ ה  אליו  יועד ו  התוב עים  אלא  כ ללית  לרצועת  חוף  הים  בדר ום  תור כיה
 .באורך נרחב למדי

  
נוטל,  יש  לקיים   וצ ד  ש אינו  מ קיים  חיוביו  על   פי  התחייבותו  ב הסכם,  הסכמים  כידוע                  .ז

 . אחריות רבה ואמור לשאת בתוצאות החלטתו בכפוף לתנאי ההסכם ודיני החוזים
  
בנסיבות  המקרה  לא   שוכנעתי  לק בל   א ת  ט ענ ת  התובעים  כי  יש  ל חר וג  ממס גר ת                .ח
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רטרואקטיבית  והשתלת  תניה  חד שה    החוזה"  תיקון"החוזה  הכתוב  וסב יבתו  החוזית  ת וך  
לפיה  רשא ים  התוב עים  לבטלו  גם  בה תר אה   של  יום  או  שע ה  לפ ני  מועד  מימושו,  בו

בשל  התרא ה  על  פיג וע  טר ור  א ו  ס יכון  לפיגוע  כזה  ולפיכך  אין  מנוס  אלא  ל בחון  את
 . י ההסכם שנכרת ולאור דיני החוזים"פעולת התובעים עפ

  
,כיוון  שלא  מצ את י  בהס כם  שנכר ת  תניה  שא יפשרה  לתובעים  לבטל ו  ב מוע ד  בו  בוט ל                .ט

לתובעים  עילת  ביט ול',  וכיוון  ש לא  נטע נה  טענה  אח רת  באש ר  לטעות  או  הט עיה  וכדו
 . באשר לסיכול החוזה) תרופות(לחוק החוזים  18אחת אפשרית הנסמכת על סעיף 

  
לחוק  החוזים)  א  (18סעיף      לאחר  ש בחנת י  את  ע ובדו ת  המ קרה  ונתוניו  לא ור  יסודות                   .י

נוכחתי  כי  הת ובעי ם  לא   יכולים,  1970  –א  "התשל)  תרופות  בשל   הפר ת  חוזה (
 .להוושע מסעיף זה

הינם  תנאים   מצט ברים  ורק)  א  (18אין  חולק  כי  שלושת  התנאים  ה מנויים  ב סעיף                          
והצדדים  ל א  פ טורים"  סוכל"בהתמלאות  שלוש תם  יחד  נית ן  לקבוע   כי  החוזה  

מקיומו  ומתביעות   בג ין  הפ רתו  ועולה  כ י  במ קרה  שלפניי  ניתן  היה  לקי ים  את   ה חוזה
 .כלשונו

העמידה  לרשות  התובעים  את,  הנתבעת  מילאה  את  מלוא  חיוב יה  על  פי  ההס כם                        
 . המטוס להטסתם ליעדם והודיעה להם מפורשות כי עליהם להגיע לטיסה

אין  חול ק  כי  ניתן  ה יה   להפ עיל  את  הט יסה  ולשג רה  ליעד ה  כמ ו  ג ם  לאפשר  נחית ת                        
שבנסיבות  המ קרה,  המטוס  בתורכיה  וכיוון  שג בול ות  ישראל   ות ורכיה   נותרו  פתוחים

 . את קיום החוזה" המסכלות"לא התרחשו נסיבות 
  

על  התו בעים  שהחליט ו  ל הפר  את  ההסכם  ולא   להגיע  לטיסה,  לנוכח  מסקנתי   דל עיל              .יא
,לשאת  בתוצאת  החלט תם  והנת בע ת  פט ורה   מ השב ת  סכום  כל שהו  ששולם  ל ה

 . שמרביתו שולם לספקי השירות שהוזמן על ידה
  

 : סוף דבר         .5
בנסיבות המ קרה  ולנוכ ח ההליך , הנני דוחה א ת כ ל  תבי עות התוב עים, לנוכח מס קנתי  דל עיל                

 . השיפוטי הקצר ללא צו להוצאות ופטור מתשלום יתרת אגרה
  

 . ד בדואר"כ הצדדים העתק מפסה"המזכירות תמציא לב
  

 בהעדר הצדדים) 2006ביוני  28(ו "תשס, בתמוז' ניתן היום ב
                                                                                 

 .דורית ר: קלדנית

שופט , שנהב מאיר
 סגן נשיא
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