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  זהבה (קאודרס) בנר  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תובעי!

  
 שחר זיגרו�.1

 תומר זיגרו�.2

 דור אמיר.3

 סתיו מסיקה.4

  
  נגד

 

  
 נתבעת

  
 קשר רנט א קאר בע"מ

  
 

 פסק די�

  1 

 2  , לפי הפירוט שלהל�:� 10,000לחיוב הנתבעת בתשלו� ס
 של בפני תביעה 

 3  ,� 2,500ס
 של  –פיצוי בגי� חוסר תו"ל והפרת חוזה 

 4  לכל תובע, � 1,500ס
 של  –פיצוי על  פגיעה הנפשית 

 5  , � 210ס
 של  $הוצאות הנסיעה במונית   

 6  ,� 175ס
 של  –עלות הדלק 

 7  . � 1,100ס
 של   –הוצאות משפט   

  8 

 9  הצריכות לעניי� ובדותהעא.  

 10חתמו התובעי� אצל הנתבעת על טופס של הנתבעת להזמנת רכב והשכרתו  8/8/17ביו�   .1

 11ועד  10:00שעות ,משעה  24, למש
 9/9/17ועד ליו�  8/9/17במיאמי מחברת הר*, מיו� 

 12.   עבור הזמנת הרכב והטיפול  Cלמחרת.  התובעי� הזמינו רכב מקבוצת   10:00לשעה 

 13  . � 244.62שילמו התובעי� ס
 של בהזמנה 

  14 

 15יצאו התובעי� להפלגת נופש לאיי� הקריביי�. במהל
 ההפלגה נודע כי  סופת  4/9/17ביו�   .2

 16ההוריק� "אירמה" מתקרבת לחופי מיאמי. עקב הצפיות לנזקי� והרס מהסופה, קוצרה 

 17  הפלגת התובעי� ביו� אחד. 

 18הקדימו התובעי� את תארי
 הזמנת הרכב להשכרה  6/9/17לנוכח הסופה המתקרבת, ביו� 

 19 16:00עד לשעה  16:00ושינו את שעות ההשכרה משעה  7/9/17ביו� אחד, כלומר ליו� 

 20  למחרת. 

  21 
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 1התובעי� היו קשובי� לחדשות שהפצירו לעזב את מיאמי בהקד�. בהתא� לכ
 שמרו   .3

 2תבעת על מנת לוודא שהסני. ממנו עליה� לשכור את הרכב, התובעי� על קשר רצי. ע� הנ

 3אכ� יהיה פתוח בהגעת�. התובעי� שוחחו ע� נציגי הנתבעת ארבע פעמי�. במהל
 שיחות 

 4אלה נאמר לה� על ידי נציגי הנתבעת כי סני. ההשכרה ממנו ה� עתידי� לשכור את הרכב, 

 5  . 7/9/17יהיה פתוח ביו� 

 6ק במיאמי, הוסיפו התובעי�, באמצעות הוריה� ותמורת בעקבות הידיעות על מחסור בדל

 7  תשלו� נוס., תנאי נוס. לפיו ה� ישכרו במיאמי רכב ע� מיכל דלק מלא, וישיבו אותו ריק. 

 8לציי� כי על פי תנאי ההשכרה, אי� התחייבות של חברת ההשכרה להמציא את הרכב ע� 

 9  שקיבלו אותו. מיכל מלא, ועל השוכרי� להחזיר את מיכל הדלק באותו מצב 

  10 

 11. התובעי� מצייני� כי בשלב זה 14:00ירדו התובעי� בנמל במיאמי בשעה  7/9/17ביו�   .4

 12  הדיווח בחדשות היה כי מיאמי מתנהלת כעיר רפאי�. 

 13כדי להגיע אל הסני. שנקבע  31.12$מונית בעלות של    $2ו 1לקחו תובעי�  16:08בשעה 

 14ני. סגור, אטו� בקרשי� כנגד הסופה. על בהזמנת ההשכרה. להוות�, כשהגיעו, ראו ס

 15  . 12/9/17החלו� היתה מודבקת מודעה המכריזה שעקב הסופה הסני. יהיה סגור עד ליו� 

 16על מנת לעדכ� אות� במצב.  $4ו 3לתובעות  $2ו 1במצב חוסר אוני� זה התקשרו תובעי� 

 17יחו למצא שאטל כי בעזרתו של ישראלי אמריקאי הצל $2ו 1הודיעו לתובעי�  $4ו 3תובעות 

 18 $2ו 1תובעי�  17:06של הר* מהנמל, אל סני. אחר להשכרה, שיכול ויהיה פתוח. בשעה 

 19  אל הסני. האחר.  24.55$לקחו מונית נוספת בעלות של 

 20בעזרת הישראלי האמריקאי, הצליחו למצא  בסני.  17:15, בשעה $4ו 3בנתיי� תובעות 

 21,  א
 ע� מעט  4Bפנוי להשכרה, מקבוצת הנוס., זמ� מועט מאד לפני סגירת הסני., רכב 

 22מאד דלק. התובעי� החליטו ליסע לסני. המרכזי של הר* מתו
 ידיעה כי בסני. זה יש 

 23תחנת דלק. אול� ג� ש� לא היה דלק. בהתייעצות ע� אנשי תחנת הדלק נאמר כי נסיעה 

 24  לאורלנדו, מתו
 תקוה שימצאו דלק בדר
, היא סיכו� גבוה מדי. 

 25יר המזל לתובעי� ואשה מקומית סיפרה לה� על תחנת דלק לא ידועה, ש� מכל מקו�, הא

 26  תדלקו את הרכב שברשות�. 

 27ויצאו לאורלנדו רק בשעה  19:00בסופו של יו� יצאו התובעי� מסני. זה של הנתבעת בשעה 

20:00 .  28 

 29התובעי� בררו את שעת החזרת הרכב ונאמר לה� כי הסני. אליו עליה� להחזיר את הרכב, 

 30, לא היה נציג של חברת 16:00. אול� כאשר הגיעו אל הסני. בשעה 17:00בשעה נסגר 

 31ההשכרה להחזיר לו את הרכב. בסופו של דבר, ועל פי הנוהג , הותירו את הרכב במקו�, 

 32  ואת המפתחות הותירו לשומר המלו�. 

  33 

 34  לאחר חזרת� לאר*, ניסו התובעי� להסדיר את טענותיה� למול הנתבעת, ללא הצלחה. 
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 1  הסברי! משפטיי! לעניי� נטל ההוכחה במשפט האזרחי ב.

 2נטל השכנוע במשפט האזרחי, כמו ג� במשפט הפלילי מורכב משני נדבכי�: נטל השכנוע   .5

 3  ונטל הבאת הראיה. 

  4 

 5"נטל השכנוע" (או "חובת השכנוע") מבטא את החובה להוכיח בראיות קיומה של "עובדה"   .6

 6הוודאות המוטלת על פי הדי� על הצד הנושא בחובה זו. (עובדה פיזית או הל
 נפש), ברמת 

 7משמעותה של החובה הינה שעל הצד הנושא בה, לשכנע את בית המשפט בדבר קיומה של 

 $8עובדה השנויה במחלוקת, והצריכה על כ� הוכחה (י' קדמי, על הראיות (דיונו�, תשס"ד

 9  (להל�: "קדמי")). 1439), חלק שלישי, עמ' 2003

  10 

 11רחי, נטל השכנוע מוטל באופ� עקרוני ע� חריגי� מסוימי� על התובע, אשר במשפט האז  .7

 12נושא על גבו את החובה להוכיח את טענותיו בפני בית המשפט ברמה של הטיית מאז� 

 13ההסתברויות, כלומר עליו להוכיח לבית המשפט, באמצעות הבאת ראיות מספיקות, 

 14יותר מהתקיימותה של גרסת  שהתקיימותה של גרסתו שלו למערכת ההתרחשויות סבירה

 15החובה המוטלת על התובע  –הנתבע (בשפה מתמטית נית� להסביר זאת באמצעות אחוזי� 

 16, בעוד שסבירות נכונות 51%היא להוכיח כי הסבירות כי גרסתו היא הנכונה עומדת על 

 17  לכל היותר). זהו נטל ההוכחה האזרחי. 40%גרסת הנתבע להתרחשויות עומדת על 

  18 

 19ת הראיות הוא החובה המשנית והנלווית לנטל השכנוע. על בעל הדי� להביא ראיות נטל הבא  .8

 20מספיקות על מנת לעמוד בנטל השכנוע, ואילו על בעל הדי� שכנגד להביא ראיות השומטות 

 21דרוקמ� נ'  99/6160"א ; ע1505$1506את הבסיס תחת ראיות שהובאו לחובתו (קדמי, בעמ' 

 22המג� חברה לביטוח נ' שלו! גרשו�  78/04; ע"א 124, 117 )3בית החולי! לניאדו, פ"ד נה(

 23  )).05/10/2006, פורס! בנבו (הובלות בע"מ

  24 

 25השלב שבו בוח� בית המשפט א� התביעה עמדה בנטל השכנוע, הוא שלב פסק הדי�, קרי,   .9

 26לאחר שמיעת הראיות כול�, ותו
 שקילת שיקולי מהימנות, משקל ראייתי, ובדיקת דרישת 

 27). בשלב זה יבח� בית המשפט הא� עמד התובע בחובה 1445ות (קדמי, בעמ' דיות הראי

 28שהוטלה עליו והביא די ראיות בכדי לעמוד בהטיית מאז� ההסתברויות, או, א� נחזור 

 29כי גרסתו שלו היא הנכונה, בעוד  51%למטאפורה המתמטית, הא� הוכיח, בסבירות שמעל 

 30  לכל היותר.  49%דת על שסבירות נכונות גרסת הנתבע להתרחשויות עומ

  31 

 32הא� הצליח התובע להוכיח  –פסק דינו של בית המשפט מושתת ונקבע על פי השאלה   .10

 33תביעתו מעבר למאז� ההסתברויות, הרי שההחלטה שתינת� על ידי בית המשפט תהיה לצדו, 

 34ואול� בא� לא הצליח התובע לעמוד בחובת ההוכחה שהוטלה עליו, הרי שתביעתו עתידה 
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 1ת, ייתכ� שהלכה למעשה גרסתו של התובע למערכת ההתרחשויות היא המתארת להידחו

 2את המציאות בצורה האמיתית והקרובה ביותר, א
 בעניי� זה, כבולות ידיו של בית 

 3המשפט, ועליו להכריע בהסתמ
 על העובדות שהוכחו בפניו ולהתעל� מכל מה שלא הוכח, 

 4  הדי� או בדיו�. $ג� א� נטע� בכתבי בי

  5 

 6אול�, במקו� בו ראיות הצדדי� ורמת הוודאות של שתי גרסאות סותרות שמעלי� התובע ו  .11

 7והנתבע הינ� שקולות, היינו, מקרה של "ספק שקול" או "תיקו ראייתי", יפעל הספק לחובת 

 8, (הדפסה שביעית) 200$201, וכ� 187$193התובע (אליהו ארנו�, דיני ראיות, חלק ראשו� 

 9משרד  –בלאושטיי� בניי� והשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל  .י.ח 2076/09ע"א ; 1987

 10  ותביעתו תידחה. (לא פורס!)) הבינוי והשיכו�

  11 

  12 

 13  טענות הצדדי! ג.

 14לטענת התובעי�, התנהלות הנתבעת הינה רשלנית ונגועה בחוסר תו� לב. הנתבעת הודתה   .12

 15כי לא ידעה בזמ� אמת את המציאות במיאמי. לטענת�, מוטל היה עליה לברר ע� חברת 

 16ההשכרה המקומית את האפשרות לקיו� ההתחייבות לספק לה� רכב, ואת האפשרות 

 17ופ� מיוחד על הדלק. לדבריה�, הנתבעת לקבל רכב מתודלק כאשר ה� ששילמו מראש בא

 18  התנהלה בחוסר תו� לב כאשר הונתה את התובעי� כאילו היא משיבה מתו
 מידע שבררה. 

 19בנוס. טועני� התובעי� כי הנתבעת הפרה את החוזה בכ
 שלא דאגה שיסופק דלק 

 �20 לתובעי�, עליו שילמו במיוחד מראש. לטענת� אילו היו  יודעי� שהדלק לא יסופק, יתכ

 21  והיו מבטלי� את החוזה בניה� ובי� הנתבעת. 

 22התובעי� דוחי� את טענת הנתבעת לפיה מדובר בכח עליו�, שאי� לה שליטה עליו. לטענת� 

 23הסופה היא מכח עליו�, אבל נית� היה לברר מה קורה בפועל והא� נית� לקיי� את ההסכ� 

 24  א� לאו. 

 25לטענת התובעי� ה� נקלעו לסיטואציה קשה, ולחוסר אוני�, ודאגה וחשש גדול לגורל�, 

 26שמא חלילה היו נותרי� במיאמי ללא קורת גג לראש� במצב של סופת הוריק� קשה. 

 27לטענת� ה� היו נתוני� במש
 שעות לדאגות ולח* עצו� שהגיע א. לבכי. ג� לאחר שהשיגו 

 28גדולה.  רק המזל שהאיר לה� פני� והתושייה שגילו,  רכב, משלא היה בו דלק, היו בחרדה

 29  הציל אות� מגורל קשה.  

 30  התובעי� מדגישי� כי כשהתחילו את ההפלגה כלל לא ידעו שעומדת להיות סופת הוריק�. 

 31בהתייחס לטענות הנתבעת לסילוק על הס., באשר לטענת לחוסר סמכות מקומית מפני� 

 32ר כי חברות בי� לאומיות הפונות אל הקהל התובעי� להנחיית היוע* המשפטי בה נאמ

 33הישראלי, מוסיפות תנאי שיפוט המקשות על הצרכני� להגיש תביעות ולשמור על 

 34  זכויותיה�. 
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 1התובעי� דוחי� ג� את טענת הנתבעת כי יש לסלק על הס. את התביעה בגי� היעדר יריבות. 

 2פה לשמור על כל השירות והפניות מבוצעות מולה עד להשכרה עצמה. הנתבעת העדי

 3  ההזמנה במקו� להודות שאי� באפשרותה לבצעה ולבטלה. 

 4כ
 ג� אי�, לטענת�, לקבל את הטענה שהתביעה קנטרנית וטרדנית. שאר החברות החזירו 

 5  לה� את הכס., מלבד הנתבעת. 

  6 

 7מנגד לטענת הנתבעת, יש לסלק על הס. את התביעה, מחמת חוסר סמכות מקומית, היעדר   .13

 8  ת התביעה קנטרנית וטורדנית. יריבות, והיו

 9באשר לסמכות המקומית טוענת הנתבעת כי על פי ההסכ� סמכות השיפוט בהתייחס לכל 

 10עניי� הנוגע להסכ� השכירות או הנובע ממנה נתונה לביהמ"ש המקומי של חברת ההשכרה 

 11  המקומית. בהתא� לכ
 הסמכות המקומית נתונה לביהמ"ש במיאמי. 

 12ריבות בינה לבי� התובעי� לנוכח כ
 שכל האירועי� הנטעני� הנתבעת, טוענת להיעדר י

 13נוגעי� לאירועי� שבמהות� ה� ביחסי� שבי� התובעי� לזכיינית המקומית. אחריות 

 14הנתבעת  מתמצית בהעברת ההזמנה לחברה המשכירה. חוזה ההשכרה עצמו נחת� בי� 

 15  המזמי� לבי� החברה המשכירה בחו"ל בלבד, במועד מסירת הרכב. 

 16של אמנת  9פה של תביעה טוענת הנתבעת כי עומדת לה הגנת כח עליו� ה� על פי סעי. לגו

 17(מכר טובי�  חוק המכרהאו"� למכר טובי� בינלאומי שנקלטה בישראל באמצעות 

 18(תרופות בשל הפרת חוזה), חוק החוזי� ל 18, וה� על  פי סעי. $2000בינלאומי), התש"ס

 19  .$1970התשל"א


 20שהתובעי� בחרו לקחת סיכו� ועלו על הפלגה. ההפלגה עצמה  הנתבעת אינה אחראית לכ

 21קוצרה בעקבות הסופה וההנחיות היו שיש להתפנות ממיאמי עוד קוד� לתארי
 ההשכרה. 

 22לטענתה אי� קשר בי� המציאות והקשיי� שהיו לתובעי� להיות הסני. סגור עקב כח עליו�. 

 23ת באחריות למצבי מזג אויר לטענת הנתבעת, ג� היא וג� החברה המשכירה אינ� נושאו

 24קיצוניי� ולהוראות לסגירת אזורי� על ידי הרשויות. בעת הזמנת הרכב סני. ההשכרה של 

 25  החברה המשכירה היה פתוח ורק לאחר מכ� נסגר בהוראת הרשויות. 

 26לטענתה היא פעלה על מנת שלתובעי� יהיה רכב, על א. שכבר יו� קוד� לפני מועד 

 27  רפאי�. הגשת תביעה זו היא השבת רעה תחת טובה.  ההשכרה העיר התנהלה כעיר

 28זאת ועוד טוענת הנתבעת, אילו טענו הנתבעת והמשכירה שאי� אפשרות להקדי� את 

 29  ההשכרה התביעה שלפנינו כלל לא היתה באה לעול�. 

 30דקות מאוחר יותר. לטענת  8נוס. לכ
 התובעי� לא הגיעו במועד שנקבע להשכרה, אלא 

 31מיועד היה מספר טלפו� לפניה לעזרה, וככל שידוע לנתבעת לא נעשתה הנתבעת, על הסני. ה

 32  פניה למספר זה. 
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 1, התובעי� לקחו 17:00באשר למועד החזרת הרכב, ג� א� הסני. היה אמור להיסגר בשעה 

 2, ובכל מקרה, 17:15ועל כ� ג� היו צריכי� להחזיר אותו בשעה  17:15את הרכב בשעה 

 3  . 16:00בשעה בסופו של יו� החזירו את הרכב 

 4עוד טוענת הנתבעת כי למעשה לא נגר� כל נזק לתובעי�. התובעי� קיבלו את הרכב באיחור 

 5קבוצות ועל כ
 לא חויבו. באשר  4של כשעה בלבד וא. קיבלו רכב משודרג בשידרוג של 

 6  לעניי� הדלק טוענת הנתבעת כי מדובר במצב קיצו� ולא בהתנהלות שבשגרה. 

 7עבור החזר המונית  47.12$די� הציעה לתובעי� לפצות� בס
 של לטענתה, לפני� משורת ה

 8  לסני. ההשכרה והחזר הדלק, אול� התובעי� סרבו להצעה. 

  9 

 10  דיו�ד. 

 11  מר אלי לוי. –ונציג הנתבעת  $4ו 1, נכחו תובעות 13/19/18בדיו� שהתקיי� ביו�   .14

 
 12ביהמ"ש  הציע לצדדי� לנסות להגיע להסכמות מסויימות, על מנת לייעל את ההלי

 13  המשפטי. 

 14  ההסכמות אליה� הגיעו הצדדי� ה� כדלקמ�:

 15התובעי� התקשרו ע� הנתבעת באותו בוקר. נציג הנתבעת מצהיר כי הוא מאמי�   .1"

 16  לתובעי�. 

 17עקבות זאת שעת סניפי� של הר* וב 3הוסכ�  שהתובעי� ביקרו באותו יו� ב   .2

 18  היציאה שלנו עוכבה. יצאנו בסו. עקב כ
 בשעה רבע לשמונה. 

3.   .
 19  קבלנו רק מיכל דלק שהיה מלא רק בשמינית והנציג מאמי� לכ

 20  קטגוריות. " 4דהיינו  B4ל   Cהרכב שבסופו של דבר קבלנו שודרג מ   .4

  21 

 22, וניתנה קתלסיו� המחלו לצדדי� הצעה בכתבמלי* לאחר שביהמ"ש שמע את הצדדי� ה

 23לביהמ"ש בפקס, כיצד ה� מגיבי� להצעת ביהמ"ש, או יעבירו תגובת� החלטה כי הצדדי� 

 24  שהגיעו להסכמה שונה. 

 25  התובעות שנכחו בדיו� הגישו את סיכומי התובעי� בכתב, כבר במעמד הדיו�. 

 26הנתבעת הגישה תשובתה לביהמ"ש כבר באותו יו�. בתשובתה הודיעה הנתבעת כי היא 

 27ימה להצעת ביהמ"ש, וכי לא נית� לה יומה בביהמ"ש. על כ� היא מבקשת קיו� אינה מסכ

 28דיו�  על מנת שתוכל להציג את טענותיה, ולחקור את התובעי�. ככל שלא יתאפשר לה 

 29  להעלות את טענותיה ולחקור את התובעי�, היא מבקשת קבלת פסק די� מנומק. 

  30 

 31  הכרעהה. 

 32  .תחילה אדו� בטענות המקדמיות של הנתבעת

  33 

 34  טענות מקדמיות
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 1באשר לטענותיה המקדמיות של הנתבעת לסילוק על הס., בכל הנוגע לטענת חוסר סמכות   .15

 2אי� בידי לקבל טענה זו. הנתבעת עצמה אומרת כי הדיו� הסכ� השכירות נתו�  $מקומית

 3לביהמ"ש המקומי, אול� עניינה של תביעה זו כלל לא עוסק בהסכ� השכירות, ולא בחברה 

 4  חוזה הזמנת השירות. הספק המקומי, אלא ב –המשכירה 

 5כ
 ג� אי� לקבל את טענת הנתבעת להיעדר יריבות, אחריות הנתבעת אינה מסתכמת 

 6בהעברת ההזמנה לספק, כפי שיבואר להל� בהרחבה. יש חוזה בינה ובי� התובעי�. התביעה 

 7נסובה על השאלה הא� הנתבעת קיימה את החוזה בי� הצדדי� כדי�. משכ
 הנתבעת היא 

 8  צד לתביעה. 

 9כל הנוגע לטענה שהתביעה קנטרנית וטורדנית, טענה זו נדחית מכל וכל, לנוכח הנסיבות ב

 10  המיוחדות של תביעה זו. 

 11  אשר על כ�, טענותיה המקדמיות של הנתבעת, נדחות. 

  12 

 13לאחר שעיינתי בטענות הצדדי� ובכתבי טענותיה� אני קובעת כי די� לגופה של תביעה,   .16

 14  התביעה להתקבל .

  15 

 16סומכת את עיקר טענותיה על כח עליו�. בעניי� זה יש לחלק בי� אחריות הנתבעת  הנתבעת  .17

 17  לאחריות הר*. 

  18 

 19השאלה מה� גבולות האחריות של סוכנות נסיעות ומה� גבולות האחריות של ספק 

 20  השירותי� נידונה רבות בפסיקה. 

 21היוע. המשפטי ) בע"מ נ' 1979דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (  804/07!) �בחא (י

 22עניי� דיזנהויז), ד� בית הדי� לחוזי�  –(להל�  ),13/10/09(פסק הדי� מיו!   לממשלה

 23  אחידי� בשאלת מעמדה המשפטי של סוכנת נסיעות וקבע כי:

 24"אכ�, כפי שטענו המשיבי!, סוכנות נסיעות איננה יכולה לטעו� כי מעמדה מוגבל למת� 

 25ד, שכ� פעולות רבות שהיא מבצעת חורגות שירותי "תיוו/" או למעמד של "שלוח" בלב

 26מגדר מאפייניו הידועי! של מוסד התיוו/ או של יחסי שליחות. המבקשת נוטלת חלק 

 27פעיל ביצירת העסקאות, כאשר היא זו המחתימה את הלקוחות על חוזי! (הנערכי! מולה 

 28י! ולא אל מול הספקי!), גובה מהלקוחות את הכספי! ומתחייבת לספק לה! את השירות

 29המוצעי!. בנסיבות אלה, אי� מקו! לראות אותה כמתווכת, תפקיד המתמצה בהפגשת 

 30הצדדי! בלבד ולא ביצירת ההתחייבות המשפטית עצמה, או כשלוח, היוצר אומנ! 

 31  התחייבות משפטית, א/ אינו מהווה צד לה. 

.......................  32 

 33מצד שני, אי� אנו סבורי! (ולמעשה א0 המשיבי! לא טענו זאת) כי נית� לקבוע שדינה של 

 34המבקשת הוא כשל קבל� המספק את שירותי התיירות שהזמי� הלקוח, ונושא באחריות 
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 1מלאה לכ/ שהלקוח יקבל את שהזמי�. המבקשת איננה מעונינת ליטול על עצמה אחריות 

 2שליטתה (כגו� רמת האוכל שתוגש במלו� או  לנושאי! רבי! המצויי! מחו. לתחו!

 3יציאתה של טיסה במועד שנקבע), וכנגזר מכ/ איננה מתמחרת את שירותיה באופ� 

 4המפצה אותה על העלות הגבוהה הכרוכה ביצירת אחריות שכזו. במילי! אחרות, המודל 

 5! העיסקי שאומ. על ידי המבקשת אומנ! חורג מגדר "תיוו/" או "שליחות" גרידא, אול

 6  אי� הוא עולה לכדי נכונות להפו/ לספק השירותי!. "

  7 

 8כעולה מ� ההסכ� בי� הצדדי�, עניינה של הנתבעת מבחינה משפטית הוא כשל סוכנת   .18

 9  נסיעות.

 10בית הדי� לחוזי� בעניי� דיזנהויז בח� את אחריות סוכנת הנסיעות על פי שלושה שלבי� של 

 11  ביצוע ההסכ�.  

 12עלת כשלוחה של ספקי השירותי�, ואינה מנהלת את המשא בשלב המו"מ המבקשת אינה פו

 13ומת� מטעמ�. היא עומדת איפוא באופ� עצמאי כנות� שירותי יעו* מול הלקוח ולפיכ
 ג� 

.
 14  אמורה לשאת באחריות הנגזרת מכ

 15באשר לכריתת חוזה ההזמנה, החוזה מסדיר את מערכת היחסי� המשפטית שבי� המבקשת 

 �16 שבי� ספק השירותי� ללקוח. במצב דברי� זה, אי� כל ללקוח, ולא את מערכת היחסי

 17אפשרות לקבל את טענת המבקשת כי היא פועלת כשלוחה של ספקי השירות לעניי� 

 18  ההתקשרות בחוזה ע� הלקוח. 

 19לביצוע חוזה ההזמנה שני מהלכי� עיקריי�. המהל
 הראשו� הוא הקניית הזכות לקבלת 

 20נוצרת התחייבות משפטית של ספק השירותי�  השירות מספק השירותי�. בעקבות פעולה זו

 21להעניק את השירות ללקוח כנגד התמורה שמעבירה לו המבקשת. הקונסטרוקציה 

 22המשפטית הנראית הולמת את מרבית המצבי� היא של חוזה לטובת אד� שלישי, על פיו 

 23ספק השירותי� מחויב ה� כלפי סוכנות הנסיעות (שהתחייבה לשל� לו) וה� כלפי הלקוח. 

 24אי� לומר כי המבקשת יוצאת מהתמונה מרגע שהיא יוצרת את החבות המשפטית של ספק 

 25השירות כלפי הלקוח, אלא רק שבכ
 היא מממשת חבות מרכזית שלה על פי הסכ� 

 26  ההזמנה.

 27  אמר בית הדי�:  ,מת� השירות על ידי הספק –בהתייחס לשלב של ביצוע ההזמנה 

 28הערת הח"מ) יוצאת מהתמונה מרגע שהיא  –"אי� לומר כי המבקשת (סוכנות הנסיעות 

 29יוצרת את החבות המשפטית של ספק השירות כלפי הלקוח, אלא רק שבכ/ היא מממשת 

 30חבות מרכזית שלה על פי הסכ! ההזמנה. המהל/ השני בביצוע ההזמנה הוא מת� השירות 

 31בשלב זה תפקידה של המבקשת הוא אמנ! משני, אול! לא ללקוח על ידי ספק השירות. 

 32סר נפקות משפטית. מחוייבויותיה ה� בעיקר בהעברת המידע ללקוח מספר השירותי! ח

 33. ודוק, התחייבותה המשפטית של ובטיפול בתלונות שיש ללקוח אל מול ספק השירותי!

 34המבקשת היא להקנות ללקוח זכות משפטית לקבלת השירות מספר השירותי! ולהבטיח 
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 1ל עצמה אחריות לאיכותו של השירות האמור, כי שירות כזה אכ� יינת�. אי� היא נוטלת ע

 2וא0 לא לליקויי! העלולי! ליפול בו (למעט כאלה בה! נית� לייחס לה אש!)..." 

 3  (ההדגשות הוספו. ז.ב.).

  4 

 5  לאור האמור בעניי� דיזנהויז , אי� לקבל את טענתה כי היא רק מתווכת או שליחה של הר*.   .19

 6תתעורר שירות  מסוכנות וכאשר טענה זו אינה מתקבלת על הדעת. לא סביר שתובע ירכוש   

 7בטענה כי היא אינה ספקית השירות  תדחה על הס. את התביעההסוכנות  תמשמעותי בעיה

 8  בפועל. 

 9על הנתבעת מוטלת החובה להבטיח כי הלקוח יקבל את השירות שנרכש עבור הלקוח, 

 10לגבי שינויי� שנוצרו לאחר חתימת החוזה. כחלק מחובה זו, על ולהיות אחראית כלפיו ג� 

 11הנתבעת היתה מוטלת החובה ליידע את התובעי�, בשינויי� שנוצרו כתוצאה מהסופה. 

 12  חובה זו קיימת ג� בשלב ההזמנה של הלקוח מהספק. 


 13אצל הספק עבור התובעי�, ולא  לברר את המידעמה שנדרש מהנתבעת הוא  ,לנוכח כ

 14או חלילה הרע. טענת הנתבעת לכ
 שהיא לא ידעה בזמ� אמת   ,ת למזל� הטובלהשאיר זא

 15מה היה מצב הספק במיאמי, היא הודאת בעל די� לרשלנותה בקיו� החוזה בינה ובי� 

 16  התובעי�. 

 17טענת כח עליו� בעת התרחשותה של הסופה  לנוכח חלוקת האחריות בי� הנתבעת להר*, 

 18לחברת הר*, ולעצ�  $ הגנה לאיכות השירות של הספקטענת במקרה שלפנינו, יכולה להיות 

 19, לספק מידעיכולתו לספק את השירות המוזמ�. אול� אי� לכ
 כל השלכה לחובת הנתבעת 

 20   על כ�, אי� הנתבעת יכולה לחסות תחת הגנת כח עליו�.  כמבואר לעיל.

  21 

 22א� הספק אכ�  באופ� פעולתה לבירור השאלהעוד יש לציי� כי הנתבעת התרשלה לא רק   .20

 23ג� בעניי� הספקת מיכל אלא יכול לספק את ההזמנה בנסיבות המיוחדות במצב של סופה. 

 24  הדלק שהוזמ� במיוחד.

 25לאחר שכבר ידעו הצדדי� על הסופה ועל קשיי� באספקת דברי� רבי� במיאמי,  הנתבעת 

 26  �. קיבלה תשלו� מיוחד נוס. על הספקת רכב ע� מיכל מלא דלק, בנוס. על האמור בהסכ

 27באשר לבקשות מיוחדות הבהיר בית הדי� לחוזי� בעניי� דיזנהויז כי על הסוכנות מוטלת 

 28  החובה לברר את עצ� האפשרות לספק את הבקשה המיוחדת:

 29"הדרישה כי הסוכנות תעביר בקשות מיוחדות לידיעת ספק השירותי! נראית הכרחית 

 30ימצה לעצמה, היא ביחס לכל סוגי הבקשות, שהרי המבקשת, לפי דפוס הפעולה שא

 31שעומדת בקשר ע! ספקי השירותי!, ומבצעת את ההזמנה אצל! עבור הלקוח. לפיכ/ אנו 

 32סבורי! שראוי להוסי0 דרישה זו בכל אחד מהמקומות עליה! הצביעו המשיבות. לעומת 

 33זאת, הנטל הנוס0 לבדוק אצל הספק א! הוא מסוגל לספק דרישות מיוחדות החשובות 

 34/ בעלות יותר משמעותית, וביחס לדרישות מסויימות לגביה� ספקי ללקוח עלול להיות כרו
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 1שירותי! אינ! נוהגי! להתחייב, א0 להיתפס כסזיפי. משו! כ/, ראוי להטיל נטל זה רק 

 2ודוק, כל ביחס לבקשות מיוחדות הנוגעות לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיי!. 

 3. א/ ברור הוא כי � לקיי! את הבקשהשנדרש מהמבקשת במקרי! אלה הוא לבדוק א! נית

 4במצב דברי! שבו בירור ע! הספק יעלה כי האחרו� מודיע מראש כי אי� באפשרותו לספק 

 5 את הבקשה המיוחדת החיונית ללקוח או שאי� הוא יכול להתחייב לגביה, יש חשיבות

 6מהותית לתניה המבוקשת ביחס לשירותי! מסוג זה. אדרבה, במקרה שכזה, אי הבירור 

 7  לחוק הגנת הצרכ�: 2ל ידי הסוכנות עלול להיחשב כהטעיה אסורה לפי סעי0 ע

 8במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דר/ אחרת לרבות  –"(א) לא יעשה עוסק דבר 

 9  העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה." –לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

  10 

 11  לחוק הגנת הצרכ� הקובע: 4וכ� לפי סעי0 

 12   –עוסק חייב לגלות לצרכ� "(א) 

 13כל פג! או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי! לו, המפחיתי! באופ� משמעותי 

 14  מערכו של הנכס;

...  15 

 16יש להדגיש כי אי� מדובר בהטלת אחריות על המבקשת להתחייב לבקשה המיוחדת של 

 17כל שנדרש ממנה הוא להעביר את הבקשה לספק השירותי! (ביחס לכל בקשה הלקוח. 

 18מיוחדת) ולבדוק עבור הלקוח א! הספק יכול לספק את דרישתו המיוחדת כשהיא חיונית 

 19. כמו כ� חשוב לציי� כי אי� ללקוח בשל צרכיו היחודיי!, ולהביא בפניו את תוצאות בדיקתה

 20בקביעתנו זו כדי למנוע מהלקוח מלהציב דרישה מיוחדת מסויימת כתנאי לביצוע ההזמנה 

 21  ה ז.ב.)הוספ ות(ההדגשעל ידו." 

  22 

 23א. התובעי� לא טענו כלפי הנתבעת לטיב השירות על ידי הספק, אלא לאי מסירת מידע. ה� 

 24  ביחס לסני. הסגור וה� ביחס לדלק שהוזמ�. 

 25הנתבעת כלל לא טענה, אפילו ,שניסתה לברר את המצב ולהשיג מידע, על מנת למנע 

 26של הר*. כל שכ� שהנתבעת סניפי�  3מהתובעי� להתרוצ* ,במצב של סופה וסכנת חיי�, בי� 

 27לא הוכיחה שהיא עשתה את כל אשר ביכולתה על מנת לקיי� את מחויבותה כלפי התובעי� 

 28  ליידע אות� בנתוני� של אפשרות הספק לבצע את ההזמנה. 

  29 

 30על הנתבעת מוטל נטל השכנוע להוכיח את טענות ההגנה. על הנתבעת היה מוטל להוכיח   .21

 31שלא מחמת רשלנותה לא יידעה בזמ� אמת את סגירת הסני. ממנו, על פי ההסכ�, היה על 

 32התובעי� לקחת מהספק המקומי את הרכב שהוזמ�. א. במצב של כוח עליו� מוטלת על 

 33ביכולתה, על מנת לקיי� את החוזה בי� הצדדי� הנתבעת החובה להוכיח שעשתה כל מה ש

 34  ולמנע מהתובעי� נזק ועגמת נפש. 
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 1זאת ועוד. על פי המוסכמות בי� הצדדי�, אי� חולק שהתובעי� שוחחו ע� נציג של הנתבעת 

 2. הנתבעת לא הביאה לעדות את האד� ששוחח ע� התובעי�, כדי להעיד מה 7/9/17ביו� 

 3  נאמר לתובעי�. 

 4לחובת הנתבעת. כבר נקבע כי אי הבאת עד שיכול לשפו
 אור על העובדות, עובדה זו פועלת 

 5  . תובעי�היתה עדותו תומכת בטענות ה מעידה כי אילו היה מעיד

 6ג� א� בסופו של דבר התובעי� שכרו רכב מהר*, לא היה זה בגי� השתדלותה של הנתבעת. 

 7כל שזה היה תלוי התובעי� בכח עצמ� מצאו סני. אחר של הר* על מנת לשכור רכב. כ

 8ללא מקו� לשהות במצב של סכנת ו , ללא רכב, בנתבעת התובעי� היו נותרי� במיאמי

 9  חיי�. 

  10 

 11באשר לטענת הנתבעת לפיה התובעי� סיכנו את עצמ� בכ
 שעלו על ההפלגה, א. א� טענה   .22

 12  זו נכונה אי� בכ
 בכדי לאיי� את אחריות הנתבעת. 

 13עה זו ג� אי� לטעו� שיש לתובעי� אש� תור�. יתרה מזאת. בנסיבות המיוחדות בתבי

 14, היו� בו החלה ההפלגה של 4/9/17בכתבה שהנתבעת עצמה צרפה לסיכומיה, מיו� 

 15"הסופה עשויה להגיע לחו0 המזרחי של ארה"ב, א/ עדיי� מוקד! התובעי�, נכתב כי 

 16ה יוצאת לא סביר בעיני כי אילו היה חשש ממשי וברור, ההפלגה הית לקבע זאת בוודאות. "

  .
 17  על כ�, יציאת התובעי� להפלגה היתה סבירה בנסיבות. לדר

  18 

 19לנוכח כל האמור במצטבר, אני קובעת כי הנתבעת לא פעלה בהתא� לחובותיה  ולא פעלה   .23

 20כפי שסוכ� סביר היה פועל באות� נסיבות. הנתבעת  הפרה את חובתה החוזית, והתרשלה 

 21, להיות מאויימי� בסכנת חיי�, חוסר אוני� בקיו� חובה זו. הנתבעת גרמה לתובעי� 

 22  בתנאי� קשי�,  שגרמו לה� ה� נזק כספי וה�  סבל ועגמת נפש .

 23  על כ� התובעי� זכאי� לפיצוי. 

  24 

 25  שיעור הפיצויו. 

 26הנתבעת טענה כי התובעי� הגיעו באיחור (של שמונה דקות!) לסני. שהיה סגור. טענה זו של   .24

 27הנתבעת היא יותר מתמוהה. מצד אחד היא טוענת לכח עליו�, אול� כאשר ה"כח העליו�" 

 
 28הוא סיבה להתנהלות התובעי� היא מדקדקת בדקויות בלתי אפשריות. ויותר מכ
. אי

 29ל הגעה באיחור לסני., כאשר כלל לא נית� היה לשכור רכב יכולה להיות לנתבעת טענה ע

 30  בסני. זה ושמחמת רשלנותה התובעי� כלל לא ידעו שהוא סגור. 

 31. הרי באחריותה של הנתבעת היה שאי� לקבלהג� הטענה שקיבלו רכב משודרג, היא טענה 

 32ג ו. הנתבעת כלל לא מילאה את חובתה לדא cג שהספק ישכיר לתובעי� רכב מסוג ולדא

 33שיסופק לתובעי� רכב. התובעי� ביוזמת� ובמזל�, מצאו רכב כל שהוא . בנתוני� אלה 
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 1לטעו� כי קיבלו רכב טוב יותר ממה שהזמינו, היא טענה שאי� לה מקו�. כ
 ג� ביחס ליתר 

 2  טענות הנתבעת על שעת החזרת הרכב. 

  3 

 4ה� בגי�  $ככל שנגרמו ללקוח של סוכ� נזקי� בגינו של הסוכ�, זכאי הלקוח לתבוע פיצוי   .25

 5 13נזקיו הישירי� (פיצויי� בגי� נזקי ממו�) וה� בגי� נזקי� לא ממוניי�, כאמור בסעי. 

 6,כל זאת, בהתא� לשיקול דעת  $1970לחוק החוזי� (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א

 7  יראה לו בנסיבות העניי�". בית המשפט ו"בשיעור שי

 8בעסקאות שעניינ� שירותי הנאה (להבדיל מעסקאות מסחריות) מרכיב הנזק שאינו ממוני 

 9עשוי להיות משמעותי. לעיתי� עשוי להיות הנזק הלא ממוני להיות גבוה משיעור הנזק 

 10הממוני או א. משיעור העסקה, שכ�, למשל, קניית שירותי תיירות נעשית לש� שירותי 

 11  ה, בשונה משירותי� מסחריי� אחרי�.הנא

 12 14החובה לפעול להקטנת נזקיו, כאמור בהוראת סעי.  –הנפגע  –מנגד, מוטלת על הלקוח 

 13נוספי! נ' כספי  �367אביגזר מאיר ו  1286/08ר' ת"א (מחוזי ת"א) לחוק התרופות [

 14   )].17.5.2011(פסק הדי� מיו!  הפלגות קרוז בע"מ

 15ככל יכולת� להקטנת הנזק על מנת למצא רכב חלופי ולממש  במקרה שלנו, התובעי� פעלו

 16  את ההזמנה.

  17 

 18  נזק לא ממוני. , וכ� בגי� בעי� פיצוי עקב נזקאור האמור, התובעי� זכאי� לל  .26

 19בגי� הנסיעה במונית ועלות הדלק שנאלצו לשל� בשנית, לאחר הוא  שנגר� לה� הנזק בעי� 

 20. בהתא� � 385הוא ס
 של של הדלק והמוניות  שכבר שילמו את עלותו לנתבעת. הנזק בעי� 

 21  . � 96לכ
 כל תובע זכאי לפיצוי כספי בשל ההוצאות בס
 של 

 22  לכל תובע.  � 2,000פיצוי בגי� הפרת החוזה ועגמת נפש אני מעמידה על ס
 של את ה

 23  .�   500בנוס.  תשל� הנתבעת לכל תובע הוצאות משפט בס
 של 

 
 24  . � 10,400ובסה"כ לכל התובעי� ס
 של  � 2,600של סה"כ תשל� הנתבעת לכל תובע ס

  25 

 
 26יו� מהיו�, שא� לא כ�, יישאו הפרשי ריבית  30הסכומי� הנ"ל ישולמו לתובעי� תו

 27  והצמדה כחוק עד למועד התשלו� בפועל.  

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 

 33  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  31, כ"ב חשוו� תשע"טנית� היו�,  

                   34 
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