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 3מתו

 

  אביהו גופמ�  שופט בכירה כבוד בפני 
 

 ארנו� כה� התובע

  
  נגד

 

 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ הנתבעת

  
 

 פסק די�

  1 

  2  , בוטל.12.2.18פסק הדי� שנית� ביו

  3 

1.   
 4טס התובע ביחד ע בנו למונטנגרו לטיול ג'יפי בחברת  12.9.16ע"פ כתב התביעה, בתארי

 5  "ישראייר". 

 6בהגיע למונטנגרו התברר שמזוודתו של התובע לא הגיעה וכשפנה לנציגת "ישראייר" נאמר   

 7את לטיול, עזב את המקו לו שהמזוודה תגיע למחרת. מאחר והיה חייב לקחת את הג'יפ ולצ

 8  בקשר ע הנתבעת תו
 שהוא רוכש ציוד ובגדי.  והיה

   
 9. לדברי התובע הוצע לו פיצוי ע"ס 19.9ע"פ כתב התביעה, המזוודה הגיעה אליו רק בתארי

 10  פיצוי אותו דחה.   100$

 11  .) 10,000התובע העמיד את סכו התביעה על   

  12 

 13נוע של רשות שדות מאשרת כי המזוודה אכ� לא הגיעה עקב טעות בשי ,בכתב ההגנה, הנתבעת  .2

 14התעופה, כאשר המזוודה אכ� נשלחה לקייב. כ� נטע� כי הנתבעת אינה אחראית לשינוע 

 15  המזוודה למקו הנכו� ומכל מקו, היא ממליצה על ביטוח כבודה לכל נוסע.

  16 

 17בהמש
 כתב ההגנה נטע� כי התובע יכול היה להקטי� את נזקיו ע"י רכישת נעליי מתאימות.   

 18  נדחתה. הא
 הצעת 200$וצע לתובע פיצוי בס
 של לטענת הנתבעת ה

 19  אינה מידתית ומוגזמת. ) 10,000כ� נטע� כי דרישת התובע לפיצוי בסכו של   

  20 

 21במהל
 הדיו� שהתקיי בפניי, מעלה התובע טענות רבות כלפי הנתבעת והתנהגותה ומדגיש   .3

 22  כי לא הופעל הביטוח שרכש.

 23כל אשר יכלו לעשות לגבי איתור המזוודה וכי הוצע  טוענת שנעשה ,בדיו� שהתקיי ,הנתבעת  

 24  דולר. 200לתובע פיצוי בסכו של 

  25 
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 1לחוק התובלה האווירית קובע את עקרו� ייחוד העילה לפיו אחריות המוביל תהא  10סעי*   .4

  2לאמנת מונטריאול מטיל על המוביל את האחריות  19לפי כל די� אחר. סעי* אחרות במקו

 3צעי למניעת הנזק או שנקיטת אלא א כ� נקט המוביל בכל האמ ,כבודהבגי� איחור בהגעת ה

 4  האמצעי כאמור היתה בלתי אפשרית. 

  5 

 6במקרה זה, הכבודה לא הועלתה כלל למטוס אלא נשלחה למקו אחר (קייב). הטענה שרשות   

 7  שדות התעופה היא הממונה על השינוע ועל כ� הנתבעת אינה אחראית, דינה להידחות.

 8  נקבע במפורש בפסקי די� שלמוביל אחריות רחבה מרגע מסירת הכבודה לנציגי המוביל.   

 9ג הטענה כי הנוסע יכול היה לבטח את הכבודה, דינה להידחות, שכ� התובע אינו חייב   

  10  .)16-03-13208ת"ק (פתח תקווה) ברכישת ביטוח (ר' לענייני האמורי

  11 

 12 ) 5,250 -זכות משיכה מיוחדת לנוסע (כ 1000 –ע"פ האמנה מגבלת הפיצוי עומדת על כ   .5

 13יורו. והשאלה היא הא התובע זכאי לפיצוי בגי�  52לנוסע). אי� מחלוקת שהוצגו קבלות על 

 14  עגמת נפש.

  15 

 16  שנית� לפצות נוסע ג בגי� עוגמת נפש ע"פ אמנת מונטריאול. בעברנפסק   

 17וד ח כאשר זמ� הקניות ביג בהגיע התובע לטיול ללא ציוד אישי ו/אובנסיבות מקרה זה,   

 18  היה מוגבל, אכ� היה זכאי לפיצוי כאמור.

  19 

 20 ) 3,000אכ� סבור אני שבנסיבות מקרה זה יש להעמיד את הפיצוי בגי� עגמת נפש על ס
 של   .6

 
 21  יורו והוצאות נוספות. 52כולל הפיצוי בגי� רכישת ציוד בס

  22 

3,000 של אשר על כ�, אני מחייב את הנתבעת לשל לתובע את הסכו   (  
 23יו  45וזאת תו

  24מהיו שא לא כ� ישא הסכו ריבית והצמדה כחוק מיו הגשת התביעה ועד התשלו

 25  בפועל.

  26 

  . 27  העתק פסק הדי� יישלח לצדדי

  28 

  , 29  , בהעדר הצדדי.2018ספטמבר  12, ג' תשרי תשע"טנית� היו

                   30 

 31 
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