
  
     

  בתי המשפט

  
  

  

  

 פסק די
  

 .בפני תביעה בהלי של תביעות קטנות
  

 . 4,300התובעי דורשי מהנתבעת תשלו כספי בס 
 .ע מקו שינה לשלושה אנשי, שייט בסוויטה נשיאותית  הזמינו אצל הנתבעת  כי, טועני התובעי

  
והאד השלישי, מיטות 2בלילה הראשו היו רק , ל"כי למרות הזמנת המפורשת הנ, עוד טועני התובעי

 .נאל לישו על מזרו על הרצפה
  

 .ואשר על כ הוגשה התביעה שבפני
  

 .על גבי טופס ההזמנה נאמר כי הסוויטה כוללת מיטה זוגית  כי, טוענת הנתבעת, מנגד
)מיטה מתקפלת(כנהוג בבתי המלו   לחדר  שלישית  מיטה  כי סופקה לתובעי, עוד טוענת הנתבעת

 .כאמור, אלו שדחו את אופציית המיטה המתקפלת והעדיפו מזרו  והתובעי ה
 .י בקשת"עפ, בלילה השני כבר הועברו התובעי לסוייטה נשיאותית אחרת  ,יתרה מזו

  
,זיכוי, מבלי להודות בכל טענה, להעניק לתובעי, ברוב אדיבותו, הסכי נציג הנתבעת  ,בדיו בפני היו

ד על דר הפשרה מה גובה הזיכוי"כשבית המשפט מחליט בדר של פס, בקשר להפלגה נוספת תו שנתיי
 .הסביר בנסיבות העניי

  
י"ל א לאחר מכ חזר בו וביקש שבית המשפט ית פסק די עפ"להצעה הנ  הסכי תחילה 1' התובע מס

 .החוק
  

 דיו
ובמיוחד בתי משפט לתביעות –הולכת ומתפתחת תופעה מוזרה ומשונה של הצפת בתי משפט   לאחרונה

א, תקלה או סיבה+כל , בתביעות קנטרניות וטורדניות של נופשי אשר מחפשי בכל מאוד –קטנות 
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חברת, חברת הספנות, סוכ הנסיעות  ,לתבוע את חברת התיירות –בחזרת לאר  –בכדי " מתחת לאדמה"
 .קשה או קלת ער בעת חופשת, אמיתית או מדומה   בגי אי נוחות, מי לאו, התעופה

  
 ,ל"במקו לשת פעולה ע גורמי התיירות ולהודות על הנסיונות של גורמי אלו להתגבר על תקלות הנ

ובכ(בוחר הנופש להתרגז ולרטו , ולהמשי להנות מהחופשה ולשי התקלות בצד ולהדחיק מהזיכרו
בכדי, ולתכנ את הרגע בו כ רגל תדרו על מפת בית המשפט) בתביעת" עוגמת הנפש"להגדיל את רכיב 

 .לגורמי התיירות המסורי" עוגמת נפש"ויוכלו ג ה לגרו ל" הצדק יצא לאור"ש
  

 .הוא עוד אחד מהמקרי האלו  התיק שבפני, לצערי
  

 ,"מיטה נפתחת"הוכח שהביאו לה   א במקו זאת, בחדר" ספה נפתחת"בשובר הנסיעה הובטח לתובעי 
 .ש יושב נבו ואינו מצליח להבי את העילה החוקית והבסיס העובדתי או המשפטי לתביעת התובעי"וביהמ

ולמחרת, בבוקר הסתובב בסיפו האוניה 3:00 –לישו בלילה וב   לפיה לא הצליח, 1מלבד טענתו של התובע 
 .לא הובאה כל עדות תומכת לגירסה זו, הרגיש עייפות

 .'מכרי וכדו, שלא לדבר על חברי בהפלגה, התובע לא הביא לעדות אפילו את בני משפחתו
  

רואי דווקא שהתובע ובתו נהני מאוד  ,בתמונה מההפלגה שהוגשה לתיק על ידי התובע, יתרה מזו
המצדיק פסיקה של בית המשפט שיחייב את הנתבעת להחזיר לתובע" סבל בל יתואר"מההפלגה ולא סובלי 

 !).סכו השווה להפלגה לאד( ח"ש 4,300ס של 
והעובדה שהוא וויתר לה על מקו שינה והתנדב לישו על, כ מהתמונה רואי שהתובע גבוה יותר מבתוכמו

 .לא יכולה להיזק לחובת הנתבעת, שהתגלה כקט למידותיו, המזרו
  

ש צרי לית את מלוא הסעד המבוקש על סמ עדות בעל"לפקודת הראיות מתייחס למצב בו ביהמ  53סעי 
 .לאחר ששוכנע שהוא מתאי לכ, ש לעשות זאת במקרי מיוחדי"די ומאפשר לביהמ

  
לא הוכחו נזקי. דיבעל  ש יכול להסתמ א על עדות יחידה של"לא שוכנעתי שזה המקרה המיוחד בו ביהמ

 .המזכה את התובעי בפיצוי כלשהו, ולא הוכחה בפני עילה חוזית או נזקית
  

 . 500הנתבעת בס   אי לכ הנני דוחה את התביעה ומחייב את התובעי בהוצאות
  

  
 תשלח פסק די זה בדואר רשו לצדדיהמזכירות 

  
  

 .בהעדר הצדדי) 2004ביולי  22(ד "תשס, באב' נית היו ד
  

                                                                                                _____________ 
 שופט, קליי מנח                                                                                

  
  

 שלומית שלו: קלדנית
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