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 פסק דין
ינתן  פ סק  ה די ן  בה תיחס,  והואיל  וה דיון  אוחד,  הואיל  ומדובר  במסכת   עובדת ית   אח ת  לגבי  כל   התי קים   ש בכותרת 

 .לשלוש התביעות שבתיקים שבכותרת
 .התובעים הגישו תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו להם במהלך חופשה שהוזמנה אצל הנתבעת

 .ימים על היאכטה 5 -ימים של שהייה באי ו 5כללה   החופשה, לטענת התובעים
האי  היה  ת חת   שיפו צים  וביצוע  עבו דות  במ שך  כל  שעות  ה יום  והיאכט ה  שקיבלו  היתה  ברמה ,  לטענת  התובעי ם

 .והיא היתה לא בטיחותית, ירודה ביותר כאשר השירותים מקולקלים והמיזוג לא עבד
והיא  נמכרת  לנופשים  ע ל  בסיס  מידע   שמ קבל ים  באינטרנ ט  וכי  לגבי,  הנתבעת  טע נה  כי  היאכט ה  היתה   ת קינה

2'  עמ(ואילו  ידעה   לא   ה יתה  מעלה   על  דעתה   לשל וח  לאי  נופשים  ,  טענה  הנתבע ת  של א  ידעה  על   כך,  השיפוצים  בא י
 ).8498/04לפרוטוקול בתיק 

אני,  וכן  עיינתי  בתמו נות  שצרפו   ה תו בעים  מהאי  והיאכטה,  לאחר  ששמעתי  את  עדויות  הצדדים   ו עיינת י  במס מכים 

 .קובעת כי התובעים הוכיחו את טענותיהם
והתמונות  מל מדו ת,  עיון  בתמ ונות  שצרפ ו  ה תובעים  מ גלה  כי  אכן  בו צעו   עבודות  שיפוצים  ות שת ית   נ רחבות   באי

 .שהמקום במצב כפי שצולם איננו מתאים לנופש
אולם  החו בה  על יה  לברר  ולבדו ק  את  ה מצ ב  העדכני  וה דבר,  הנתבעת  טע נה  כי  לא  ידעה   שבאי   נ ערכים  שיפוצים

 .התובעים, דהיינו, מתחייב מחובת הזהירות הקיימת כלפי לקוחותיה
אולם  אין  מקום  שהנתבעת  תס תפק ,  הנתבעת  טע נה  שמכרה  את  ה יאכטה   על  בסיס  נ תונ ים  שק יבלה   באינטרנט

ובבחינה  עצמאית  של   היאכטה  לפני  שהיא  שולחת,  ועליה  לבצע  בדיקות  נוספות  עצמיות  במקום ,  בנתוני  האינטרנט

 .אליה נופשים
התמונות  שצ רפו  התובעים  מהיאכטה  מל מדות  כי  אכן  השירותים  היו  במ הלך  שיפוץ  ואני  מק בלת  את  ט ענתם  של א

 .פעלו
ואני  מע ריכה  את,  על  הנ תבע ת  ל פצ ות  את  התובעים   בג ין  הל יק ויים  האמורים  לע יל  ואשר  הוכ חו  על  ידם ,  לפיכך
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 .₪ 5,000הפיצוי לכל אחד מהם בסכום שעומד על 
הוצאות  משפט   וכן  הפרש י  הצמדה  וריבית₪    500בצירוף  ₪    5,000הנתבעת  תש לם  לכל  אח ד  מה תובעים  סך  ש ל  

 .כחוק מהיום ועד התשלום בפועל
  

 .המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר
 .יום מיום קבלת פסק הדין 15בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 

  
 בהעדר הצדדים) 2004בנובמבר  25(ה "תשס, ב בכסלו"ניתן היום י

  
                                                                                 

  
  
  
  

 שופטת, גזית איילה
 א"ת, ש שלום"בימ
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