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בתי המשפט
תק 001863/03

בית משפט לתביעות קטנות ת"א
בפני:

תארי 02/02/2004 :

כב' השופט הראל יחזקאל

בעניי :

שיינזינגר צבי

התובע

נ ג ד
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

הנתבעת

פסק די
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת ,חברה בע"מ המשמשת כחברת תעופה ,וזאת בגי שבר שנגר
ימי במהל טיסה.

לטענתו לזרת

ביו  ,27.10.02טס התובע בטיסת הנתבעת מבנקוק לתל אביב .
במהל הטיסה פנה התובע לדיילת ומסר לה כי בעת שדחפה את העגלה במעבר בי המושבי פגעה העגלה בזרת
ימי .
התובע ביקש מאותה דיילת פלסטר שכ נגר לו שפשו קל באצבע.
הדיילת סיפקה לתובע את הפלסטר ודיווחה על האירוע לממוני עליה.
זמ מה לאחר מכ פנה התובע לנתבעת בדרישה לפיצוי וטע כי נגר לו שבר בזרת ימי .
התובע צר לפנייתו רישו מגיליו אחות המלמד כי ביו  ,31.10.02נחבשה זרת ימי בשל תלונת התובע על כאב
בזרת .אוסי ואציי כי המסמ הרפואי הנ"ל )גיליו האחות( צור ע"י הנתבעת.
במסמ זה אי כל אזכור לטענת התובע כי נגר לו שבר בזרת.
למרות זאת  ,שלחה הנתבעת לתובע המחאה ע"ס  $ 300כפיצוי  ,א זו הושבה ע"י התובע .
בכתב התביעה הצהיר התובע כי יצר  ,במהל הדיו  ,את כל המסמכי התומכי בטענתו לשבר שנגר  ,לאובד
ימי עבודה ,סבל ועוגמת הנפש שנגרמו לו.
בישיבת יו  15.9.03לא המציא התובע את המסמכי הנ"ל ועל כ אפשרתי לו להמציא עד ליו .1.11.03
עד למועד מת פסק דיני זה לא המציא התובע מסמכי התומכי בטענותיו .בשל העיצומי שהיו במזכירות בית
המשפט המתנתי עד היו להמצאת המסמכי  ,א לשווא.
שוכנעתי כי הנתבעת אחראית לפגיעה שנגרמה בזרת ימי של התובע.
התובע הגיש תביעה על ס 17,000

אשר כאמור לא זכתה בכל תימוכי שהוא .

אני פוסק לתובע פיצוי בס של  100בגי הכאב וסבל שנגר לו באירוע הנ"ל.
מאחר והתובע הגיש תביעה מופרזת ובזבז מזמנה של הנתבעת אשר הייתה נכונה לשל לו ס של  $ 300וא
עשתה זאת מיוזמתה מיד לאחר קבלת פנייתו הראשונה אני מחייב את התובע בהוצאות הנתבעת בס של 500
 .הנתבעת רשאית לקזז את הס של  100מסכו ההוצאות שנפסק לטובתה.
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הסכומי הנ"ל צמודי למדד ונושאי ריבית כחוק מהיו ועד התשלו המלא בפועל.
בפסיקת הוצאות זו הנני מביע את מחאתי על דר התנהלותו של התובע ועל הטרחה המיותרת שגר לנתבעת
באופ ניהול תביעתו .
התובע ,חר אורכת הזמ שנתנה לו להוכחת תביעתו באמצעות הגשת מסמכי לא צרפ .
אי לעודד הגשת תביעות המשתרעות על פני מספר שורות בודדות והעותרות לפסיקת פיצוי בס של 17,000
בלא כל תימוכי .
פסק הדי ישלח לצדדי בדואר.
רשות ערעור תו  15יו לביהמ"ש המחוזי.
נית היו þי"ב שבט תשס"ד 4þ ,פברואר 2004 ,בהעדר הצדדי
________________
הראל יחזקאל  ,שופט
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