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  ארקיע קווי תעופה ישראליי� בע"מ

 2 

 3 

 פסק די!

  4 

 5 חוק מכוח שבוטלה טיסה בשל פיצוי שעניינה קטנה תביעה של בהלי� התובעי� תביעת בפניי .1

 6  ).החוק: להל ( 2012�ב"תשע), בתנאיה שינוי או טיסה ביטול בשל וסיוע פיצוי( תעופה שירותי

 7 טכנית תקלה בשל בוטלה מזנזיבר התובעי� של המקורית החזור שטיסת מחלוקת אי 

 8 מזנזיבר הנוסעי� את להחזיר אמורה שהיתה החלופית שהטיסה מחלוקת ג� אי . במטוס

 9 את הנתבעת הטיסה דבר של ובסופו במטוס אחרת טכנית תקלה בשל היא ג� בוטלה

 10  .יממות שתי של בעיכוב לישראל התובעי�

 11 ביטול המשק& בפיצוי תעופה שירותי חוק מכוח התובעי� את לפצות יש א� היא המחלוקת

 12  .התובעי� כטענת טיסות שתי של או הנתבעת כטענת אחת טיסה של

  13 

 14  :המקרה ונסיבות רקע

 15  .לעובדות באשר הצדדי� בי  מחלוקת למעשה אי  .2

 16 שעה 25/10/17 ליו� תוכננה החזור טיסת. לזנזיבר נופש חבילת מהנתבעת רכשו התובעי�

 17 למלו  24:00 בשעה הועברו והנוסעי� הטיסה בוטלה במטוס טכנית תקלה בשל. 18:55

 18  . התעופה שדה בקרבת

 19  .המטוס לתיקו  דואג ישראלי צוות כי הנוסעי� עודכנו 18:00 בשעה) 26/10/17( למחרת

 20 למטוס עלייה שלאחר אלא. התעופה לשדה להגיע הנוסעי� התבקשו) 27/10/17( 1:00 בשעה

 21 הוכרזה 8:15 ובשעה מהטיסה הורדו הנוסעי�, במטוס נוספת תקלה על לנוסעי� הודיעו

 22  .למלו  בשנית הנוסעי� הועברו אלה בנסיבות. כמבוטלת הטיסה

 23  .לישראל הטיסה המריאה 1:00 בשעה 28/10/17 ביו� רק

  24 
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 1  .תעופה שירותי בחוק הקבוע הפיצוי פי�על הטיסה ביטול בגי  התובעי� את פיצתה הנתבעת .3

 2 תעופה שירותי חוק מכוח כספי פיצוי לצור� הנדו  במקרה א� היא הצדדי� בי  המחלוקת

 3 מיו� והשניה 25/10/17 מיו� המקורית האחת – התובעי� כטענת טיסות שתי בביטול מדובר

 4 הטיסה היא – הפיצוי לצור� 25/10/17 מיו� אחת טיסה בביטול מדובר שמא או 27/10/17

 5  .28/10/17 ביו� בפועל שיצאה בטיסה הוחלפה דבר של שבסופו המקורית

  6 

 7 עול� מדינת שהיא, בזנזיבר התעופה בשדה רבות שעות להמתי  נאלצו, התובעי� לטענת .4

 8 מקומות ללא, ביותר גרועי� בתנאי� זאת, הראשונה הטיסה ביטול בשל, כהגדרת� שלישי

 9 עבדו לא שהמזגני� שעה זאת כל; ושתייה אוכל לרכישת אפשרות ללא, מספיקי� ישיבה

 10 ללילה בשעת לעבור נאלצו, ועוד זאת. התעופה שדה לתקרת מבעד חדרו גש� וטפטופי

 11  . מזוודות ואיסו& דרכוני� ביקורת מאוחרת

 12 ללא הארוכה ההמתנה תקופת בכל נותר אשר התובע של הרפואי למצבו התובעי� טענו עוד

 13  . מתאימות תרופות

 14 בצורה לטענת� התנהלה אשר, למלו  הנוסעי� חלוקת אופ  על קובלי� התובעי�

 15. קרקרי� מלבד ושתייה אוכל סופק לא ההמתנה זמ  כל ובמש�, וארגו  סדר ללא שערורייתית

 16 למלו  מעבר על מכספ� לשל� נאלצו ולכ  נמו� תברואתי במצב היתה שסופקה האכסניה

 17  .אחר

 18  .מתאימות תרופות וללא נקיי� בגדי� ללא לעבור נאלצו למחרת היו� את

 19 בטחוני בידוק בשנית עברו, 27/10/17 ליו� שתוכננה החזור לטיסת התכוננו כי טענו עוד

 20 וחזרו מהטיסה לרדת התבקשו בו והמתינו המטוס על שעלו שלאחר אלא, דרכוני� וביקורת

 21. מבוטלת המאוחרת הטיסה כי 08:15 בשעה הודעה קיבלו התובעי� לטענת. ההמתנה לאול�

 22 הטיסה למועד עד בשינה בילו ש�, כהגדרת� ראוי מלו  לתובעי� הנתבעת סיפקה זה במקרה

 23  .במועדה והמריאה שבוצעה

 24 2 עבור ולא שבוטלה אחת לטיסה בהתא� . 4,160 של בס� התובעי� את פיצתה הנתבעת

 25  .התביעה ומכא  שבוטלו טיסות

 26 לפסוק וכ  טיסות ביטולי 2 בגי  אות� לפצות הנתבעת את לחייב התובעי� עותרי� בתביעה

 27  .החוק מכוח חובותיה הפרת בגי  לחוק) א(11' סע לפי לדוגמה פיצויי� לה�

  28 

 29 הטייס בתא התקבלה התובעי� את להטיס מיועד שהיה במטוס כי טוענת הנתבעת, מנגד .5

 30 בחוט מדובר כי העלתה הטכני הצוות בדיקת. הדלק ברז במערכת חשמלית תקלה על התראה

 31 חוט אותו לאיתור ומורכבת מסובכת איתור עבודת ונדרשת חוטי� עשרות מבי  שמקצר אחד
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 1 בשליטתה הייתה שלא" Hidden failure" בבחינת היא הנתבעת לטענת זו תקלה. בודד

 2  .עליו  כוח ומהווה

 3 וכיבוד שתייה הדיילי� חילקו ובמקביל התקלה אודות לנוסעי� הסבירו הנתבעת לטענת

 4 חדרי� לחפש הנתבעת של המבצעי� אנשי החלו בנוס&. נוסע של בקשה בכל לסייע ודאגו

 5 לשדה שקרובי� במלונות היתה הבחירה לטענתה. תבוטל שהטיסה למקרה מלו  בבתי

 6 עול� במדינת מאוחרת לילה בשעת שמדובר בכ� בהתחשב ביטחוניות מסיבות התעופה

 7  .שלישי

 8 שהמריא מישראל מתוגבר טכנאי� צוות שלחה בתקלה הטיפול לצור� כי, הנתבעת טוענת עוד

 9 בטיפול החלו הגעת� וע� 14:30 בשעה לזנזיבר והגיעו 24:30 בשעה 26/10/17 ביו� ג"מנתב

 10 חלופי מטוס לאתר ניסתה במטוס הטיפול לביצוע במקביל כי טוענת הנתבעת. המטוס בתקלת

 11 טיסה לבצע שמורשה הקרוב בזמ  אחר זמי  מטוס היה שלא אלא לאר1 הטיסה לביצוע

 12  .האלה ובנתיבי� לטווחי�

 13 והנוסעי� 26/10/17 ביו� חצות לאחר קצת היה התקלה תיקו  סיו� כי הנתבעת טוענת בנוס&

 14 תקי  היה שהמטוס א& על, הנתבעת לטענת. המאוחרת לטיסה התעופה לשדה להגיע נקראו

 15. המטוס את לקרקע שאיל1 ימי  במנוע נמו� חו� על התראה התקבלה הטייס בתא, לכאורה

 16 שלא מיוחדת נסיבה הוא ג� המהווה ביותר נדיר מקרי� בצירו& מדובר הנתבעת לטענת

 17  .התקלה את למנוע המאמצי� כל את ועשתה בשליטתה הייתה

 18 שחכרה מטוס באמצעות שבוצעה לטיסה הנוסעי� את הנתבעת העלתה דבר של בסופו

 19 זאת ג� לטענתה, אחת טיסה ביטול עבור הנוסעי� את פיצתה הנתבעת. ישראייר מחברת

 20  .בשליטתה שאינ  בתקלות מדובר שלטענתה מאחר הדי  משורת לפני�

  21 

 22  :ומסקנות דיו!

 23. הנוסע לבי  מארגנה או הטיסה מפעיל בי  היחסי� מערכת את מסדיר תעופה שירותי חוק .6

 24 עיכוב של במקרה הנוסע את יזנחו לא מארגנה או הטיסה שמפעיל להבטיח היא החוק תכלית

 25  . בביטולה או בטיסה

 26 שרכשו נוסעי�" ולפיה�) 31/10/11, 413 ח"ה( החוק להצעת ההסבר מדברי עולה הדבר

 27 מסיבה או במועדה שינוי, ביטולה בשל בכרטיס הנקוב במועד בטיסה טסו ולא טיסה כרטיס

 28 ממוניי� שאינ� הנזקי� על נוס&, כספיות בהוצאות כ� עקב לשאת אחת לא נאלצי�, אחרת

 29 בשדה ממושכת המתנה לעיתי� מתלווה לכ�[...]  תוכניותיה� משיבוש לה� הנגרמי�

 30  ...".זה למצב ראוי מענה נות  אינו הקיי� הדי . התעופה

  31 
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 1 באופ , בוטלה או התעכבה שטיסתו הנוסע כלפי התעופה חברות חובות את החוק מגדיר, וכ� .7

 2 ובנוס&; לטיסה ממושכת המתנה של במקרה ולינה למזו  וכ  חלופית לטיסה בעבורו שתדאג

 3  .כספי פיצוי אותו תפצה

 4 טיסה, סיוע שירותי לנוסעי� וסיפקה בחובתה עמדה שהנתבעת זה במקרה מחלוקת אי 

 5 להטיס הנסיו  בשל נוס& כספי בפיצוי לשאת עליה א� היא המחלוקת. כספי ופיצוי חלופית

 6 נוספת טכנית תקלה בשל דבר של בסופו לפועל יצאה שלא חלופית בטיסה הנוסעי� את

 7  .במטוס שהתגלתה

  8 

 9. אחד כספי פיצוי הנוסעי� את לפצות שעליה כ�, הנתבעת בעמדת תומכת החוק לשו  כי נדמה .8

 10  .אבהיר

 11 של בהמראה איחור על הנוסע את לפצות חובה מארג  או הטיסה מפעיל על מטיל החוק

 12 החוק; הסופי ביעד בנחיתה איחור של היוצא הפועל בשל היתר בי  וזאת שעות 8�מ למעלה

 13  .שעות 8 של בהמראה לאיחור מעבר נוס& מידרג כל קובע לא

  14 

 15 לה  ההטבות לעניי  שונה משמעות מה  אחת שלכל בהמראה לעיכוב קטגוריות 3 קובע החוק .9

16 8�ל 5 בי  איחור; תקשורת ושירותי ומשקאות במזו  מזכה שעתיי� מעל איחור: הנוסע זכאי 

 17 בחירת לפי תמורה השבת או חלופי וכרטיס תקשורת שירותי, ומשקאות במזו  מזכה שעות

 18, לינה שירותי, תקשורת שירותי, ומשקאות במזו  מזכה שעות 8�ל מעל של איחור; הנוסע

 19  .כספי ופיצוי הסעה שירותי

 20 טיסה' הגדרת עצ� לעניי  לא איחור שעות 8�ל מעבר נוספת קטגוריה קובע אינו החוק

 21 בי , שעות 8 �ל מעל איחור כל זה באופ . הנוסע זכאי לה  ההטבות היק& לעניי  ולא' שבוטלה

 22 טיסה' בגדרי נכנס, יממות 3 של באיחור מדובר א� ובי  שעות 8:01 של באיחור מדובר א�

 23 מעל איחור של לקטגוריה מעבר שהוא לאיחור שונות הטבות החוק קובע לא ג� כ�'; שבוטלה

 24; זהה הוא שעות 8�מ למעלה של בהמראה האיחורי� כל של דינ� לכאורה כלומר. שעות 8

 25 שירותי, ומשקאות מזו ( סיוע שירותי אותה בכל יספקו המארג  או הטיסה שמפעיל ובלבד

 26 חלופית טיסה לנוסע דבר של בסופו יעמידו וא& ההמתנה לזמ  בהתא�) הסעה שירותי, לינה

 27  ).בחירתו לפי תמורה השבת או(

 28 בוטלה שטיסתו לנוסע מההטבות כחלק שנית  הכספי הפיצוי ג� כי המסקנה מתבקשת מכא 

�ל מעל של בקטגוריה שנכנסי� בהמראה האיחורי� בי  מבחי  אינו) לחוק) 3)(א(6' סע( 29 8 

 30  .שעות

  31 
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 1 הוטסו והנוסעי� בוטלה זו טיסה. 25/10/17 ביו� להמריא צריכי� היו התובעי�, זה במקרה .10

 2 לפיצוי זכות – החוק מכוח הגנה בהעדר – לנוסעי� עומדת כ� בגי . יממות 3 �כ של באיחור

 3  .סטטוטורי

 4 מהקטגוריות לאחת האיחור לסיווג בהתא� הוא לתובעי� המגיעות ההטבות היק&, כאמור

 5 שבי  מכא . שעות 8 �מ פחות של איחור או שעות 8 �מ יותר של איחור, כשלענייננו; האמורות

 6 כטיסה' טיסת� מוגדרת, לכ� מעבר התעכבו א� ובי  שעות 8 בזנזיבר התעכבו התובעי� א�

 7  '.אחד' כספי בפיצוי ולכאורה' שבוטלה טיסה' בגי  להטבות היא והזכאות' שבוטלה

 8 27/10/17 ביו� חלופית בטיסה התובעי� את להטיס מנסה היתה לא הנתבעת א� כי יצויי 

 9 בטיסה רק אות� להטיס מנסה היתה מלכתחילה אלא, שבוטלה המקורית הטיסה במקו�

 10 ובפיצוי שבוטלה אחת בטיסה שמדובר מחלוקת כלל היתה לא, 28/10/17 ביו� חלופית

 11 את להטיס שניסתה תעופה חברת של שמצבה מקו� אי . שבוטלה אחת טיסה של סטטוטורי

 12 שלא תעופה חברת של ממצבה רע יהיה, התבטלה זו א�, שנית  ככל מוקדמת בטיסה נוסעיה

 13  .מאוחרת בטיסה אות� הטיסה מלכתחילה אלא, מוקדמת בטיסה נוסעיה את להטיס ניסתה

 14 בניסיו  בראשונה התובעי� את להטיס ניסתה שהנתבעת משו� רק עולה זה בתיק המחלוקת

 15 בפועל שהמריאה לטיסה עד טיסה מאותה שעות 8�ל מעל וחלפו 27/10/17 ביו� חלופית טיסה

 16  .זה במקרה שונה לדי  מקו� לדעתי אי  ואול�. 28/10/17 ביו�

 17 חלופית טיסה לה� למצוא התעופה חברת את לעודד הנוסעי� של מובהק אינטרס קיי�

 18 למזער ניסתה שהנתבעת אפוא העובדה. שבוטלה המקורית לטיסה שנית  ככל קרוב במועד

 19 שנית  ככל מוקד� חלופית בטיסה ולהטיס� בזנזיבר הנוסעי� של המיותרת השהייה תקופת

 20 לתוצאה ולהביא לרוע1 לה לעמוד צריכה אינה – היא ג� שבוטלה 27/10/17 מיו� בטיסה –

 21 גובה הוא בטיסה הנוסעי� במספר בהתחשב בענייננו שמשמעותו, נוס& סטטוטורי פיצוי של

 22  .נוספי� . מיליו  כחצי של מבוטל לא

  23 

 24 לטיסה הנוסעי� של ההמתנה תקופת את לפצל, הכספי הפיצוי לצור� מקו� אי , מזאת יתרה .11

 25; 27/10/17 ביו� חלופית טיסה לניסיו  המקורית הטיסה בי  האחת: זמ  מסגרות 2 �ל חלופית

 26  .28/10/17 ביו� בפועל שהמריאה החלופית לטיסה 27/10/17 מיו� הטיסה ניסיו  ובי 

 27 הרי, פיצוי לצור� שבוטלו טיסות 2 בכ� לראות 2 יש כי התובעי� טענת את מקבלי� א�

 28 ועד שבוטלה המקורית הטיסה ממועד הנוסעי� של ההמתנה תקופת את מפצלי� שלמעשה

 29 לניסיו  עד מקורית מטיסה � אחת זמ  ממסגרת ליותר וזאת בפועל שהמריאה חלופית לטיסה

 30 של לניצול כר להוות עלול הדבר. בפועל שהמריאה החלופית לטיסה וממנה החלופית הטיסה

 31 של מתשלו� להימנע כדי פיקטיביות חלופיות לטיסות הנוסעי� את להעלות, התעופה חברות

 32  .אבהיר. כספי פיצוי
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 7מתו�  6

 1 חברת א� כ�. שעות 8 מעל איחור של במקרה רק הוא שבוטלה טיסה בגי  פיצוי, לעיל כאמור

 2 מחוייבת אמנ� היא, השעות 8 של איחור תו� לפני לטיסה הנוסעי� את מעלה התעופה

 3 6' סע לפי( כספי מפיצוי פטורה א�) לחוק 7' סע( באיחור שהמריאה כטיסה סיוע לשירותי

 4 פחות של זמ  תקופת כל הנוסעי� את להעלות התעופה חברת יכולה היתה לכאורה וכ�). לחוק

 5 להיות פרשנות כזו פי�על לכאורה וכ�, הטיסה המראת שעת את ולדחות לטיסה שעות 8 �מ

 6 מאליו ברור'. שבוטלה טיסה' – שעות 8 מעל של לאיחורי� ששמור סטטוטורי מפיצוי פטורה

 7 מאשר המשפט בית היה לא, מפיצוי פטור ומבקשת כ� נוהגת התעופה חברת היתה שלו

 8 לטיסה עד שבוטלה המקורית הטיסה ממועד בהמראה האיחור את בוח  והיה כזו התנהלות

 9  . בפועל שהמריאה החלופית

 10 של ההמתנה תקופה את לחלק התעופה לחברת לאפשר מקו� שאי  כש�, דומה באופ 

 11 הנוסעי� את ולהעלות כספי מפיצוי להימנע כדי שעות 8 �מ פחות בני למקטעי� הנוסעי�

 12 ממת  להימנע כדי הכל – נוספת המתנה לתקופת ולהוריד� תקול למטוס פיקטיבי באופ 

 13 בתו� חלופית לטיסות הנוסעי� את להעלות כני� נסיונות היו א� שג�  הרי; כספי פיצוי

 14 סטטוטורי מפיצוי ליותר זכאי� ה� כי נוסעי� תביעת לאשר מקו� אי , ההמתנה תקופת

 15  . לפועל יצאה שלא חלופית בטיסה הנוסעי� את להטיס התעופה חברת נסיו  משו� א�, אחד

  16 

 17: דרכי� משתי באחת לפעול התעופה חברת את לתמר1 עלולה התובעי� טענת קבלת, כאמור .12

 18 את פיקטיבי באופ  לפצל לנסות או ההכרחי למינימו� ההמתנה זמ  את לצמצ� לנסות לא

 19  .שעות 8 �מ פחות של למקטעי� חלופית לטיסה הממושכת ההמתנה

 20 מהטיסה ההמתנה את לחלק שיש התובעי� טענת לקבל מקו� שאי  מוצא אני האמור מכל

 21 מקטעי 2�ל) 28/10/17( בפועל שהמריאה החלופית לטיסה עד) 25/10/17( שבוטלה המקורית

 22  .עצמו בפני בפיצוי אחד כל המזכי� זמ 

  23 

 24 של בסופו והמריאה התבטלה 25/10/17 ביו� הנקוב במועד התובעי� של המקורית טיסת�

 25. 28/10/17 ביו� וזאת, הטיסה בכרטיס הנקוב מהמועד שעות 8 �מ למעלה של באיחור דבר

 26 מעבר. שנית  פיצוי – הראשונה התוספת לפי כספי לפיצוי, היתר בי , התובעי� זכאי� כ� בגי 

 27  .נוס& לפיצוי התובעי� זכאי� לא לכ�

  28 

 29' סע מכוח פטור הגנת לנתבעת עומדת א� לשאלה נדרשתי לא הגעתי אליה התוצאה לאור .13

 30 שאינ  תקלות 2 נתגלו בה  המקרה של המיוחדות בנסיבות תעופה שירותי לחוק) 1)(ה(6

 31 ונבדק טופל שהמטוס חולק שאי  שעה, נדיר לכאורה מקרי� בצירו& לשנייה אחת קשורות

 32  .הראשונה התקלה גילוי לאחר
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 7מתו�  7

  1 

 2  :התוצאה

 3  .נדחית התביעה כ  על אשר .14

 4  .להוצאות צו אי  העניי  בנסיבות

  5 

 6 בית לפגרת בכפו&, ימי� 15 תו� לפנות רשאי הדי  פסק מתוצאת מרוצה שאינו מהצדדי� מי

 7  .הדי  פסק על ערעור להגיש רשות ולבקש בלוד המחוזי המשפט לבית, המשפט

 8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  12, א' אלול תשע"חנית  היו�,  

  11 

 12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 




