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מבוא ותמצית טענות הצדדי
 .1התובעי בני משפחה אחת רכשו באמצעות הנתבעת מס'  2סוכנות נסיעות ,חבילת תיור
כהגדרתה בחוק )והמכונה בשפת הע "חבילת נופש"( המאורגנת ע"י הנתבעת מס' .1
חבילת התיור כללה בי השאר טיסה מישראל לטורקיה ובחזרה.
 .2לאחר עלית התובעי

למטוס בדרכ

חזרה לישראל ,פנתה הדיילת לתובעת מס' 2

וביקשה ממנה לרדת מהמטוס בשל היותה בהריו  .קב"ט המטוס בקש לראות אישור
רפואי המתיר לתובעת מס'  2לטוס ומשלא הוצג לו אישור כאמור נאלצו התובעי לרדת
מהמטוס.
 .3התובעת מס'  2פנתה לבית חולי מקומי הצטיידה באישור רפואי וחזרה לישראל ע בני
משפחתה לאחר רכישת כרטיסי בחברת .TURKISH AIRLINES
 .4התובעי תובעי פיצוי בס  40,000ש"ח מתוכו  $934בגי הכרטיסי שרכשו במיוחד,
 $80בגי הבדיקה הרפואית $ 50 ,עבור הוצאות נסיעה והיתרה בגי עוגמת נפש.
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 .5הנתבעת מס'  1מארגנת חבילת התיור בקשה לדחות התביעה בשל התיישנות א בדיו
המקדמי חזרה בה מטענתה .הנתבעת מס'  1בקשה לדחות התביעה בשל העדר יריבות
שכ לטענתה היא פעלה לפי המידע שנית לה ע"י הנתבעת מס'  2שלא כלל כל מידע בדבר
מצב הריונה של התובעת והנתבעת מס'  1טוענת כי סיפקה את השירות המבקש בהתא
להזמנה לרבות כרטיסי טיסה מתאימי  .הנתבעת מס'  1העלתה שאלות נוספות בהגנתה
ובי השאר טענה כי התובעי מסתירי מבית המשפט באיזה חודש להריונה היתה
התובעת .הנתבעת מס'  1שלחה הודעת צד ג' כנגד הנתבעת מס' .2
 .6הנתבעת מס'  2סוכנת הנסיעות מבקשת לראותה כמתווכת בלבד .בהגנתה טענה כי
התובעי קבלו את השרות הטוב ביותר וכי אי לנתבעת מס'  2שליטה על הנוהלי
הקיימי במטוס ובמיוחד לא יכלה לעשות דבר כאשר התובעי לא יידעו את הנתבעת
מס'  2בדבר הריונה של התובעת מס' .2
 .7בישיבת קד המשפט הודיע ב"כ התובעי "אנו לא טענו שמישהו מהנתבעות ידע על
העובדה כי התובעת היתה בהריו  .האחריות מקורה בזהירות כללית" .בעקבות הצהרתו
זו הסכימו הצדדי כי יינת פסק הדי מנומק בהתא לסיכומי בכתב שיוגשו על יד
וכ נעשה.
דיו והכרעה
 .8לאחר עיו בכתבי הטענות ובסיכומי הצדדי

הנני סבור כי די התביעה להדחות.

 .9אקדי ואומר כי הארוע שבגינו הוגשה התביעה הורדת התובעת ממטוס לפני הטיסה
ולאחר שהיא כבר ישבה בו ,יוצר חזית ישירה בי התובעת לבי המוביל האווירי.
התובעי בחרו משו מה שלא לתבוע את המוביל אלא את סוכ הנסיעות ומארג חבילת
התיור ,בבחינת "חיפוש האבידה מתחת לפנס" אלא שכידוע הפתרו הקל אינו בהכרח
הפתרו הנכו  .בדר פעולה זו השמיטה התובעת את הבסיס העיקרי לתביעתה
ולתלונותיה וכל שנשאר לבחו הא סוכ הנסיעות שתפקידו להיות מתוו להספקת
שרותי או מארג חבילת התיור חרגו מהחובות המוטלות עליה .
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 .10התובעי הסכימו כבסיס לקביעת חובת הזהירות כי הנתבעי לא ידעו כי התובעת
בהריו  .משבחרה התובעי בדר דיונית של סיכומי בכתב כאשר כתב התביעה הינו
נעדר פרטי בנושא הרי שג לא נית לקבוע כי הנתבעי או מי מה היה צרי לדעת על
עובדת התובעת בהריו  .אי בכתב התביעה פרטי כגו  :מי יצר הקשר ע סוכנות
הנסיעות ,הא התובעת היתה נוכחת באופ פיזי בעת הזמנת חבילת הנופש ,באיזה חודש
להריונה היתה התובעת ,הא נית היה להבחי בכ בהתבוננות של צופה מהצד ,מה
נקבע באישור הרפואי אותו קבלה התובעת בטורקיה ואשר בגינו תובעי  ,$80הא בעת
שחזרה התובעת לישראל ע חברת התעופה הטורקית הותר לה לעלות למטוס רק כנגד
הצגת האישור.
 .11אוסי ואומר ,דרישה של מוביל אווירי לפיה על אשה בהריו בשלב מתקד להריונה
לטוס רק לאחר קבלת אישור רפואי הינה דרישה סבירה וראויה ולמעשה התובעי אינ
מליני כנגד כ  .לפי הנתוני שהציגה הנתבעת מס'  2בסיכומיה על פי אמנת ורשה
הדרישה היא מידתית ועל נוסעת הנמצאת בחודש התשיעי להריונה )מעל  36שבועות(
להציג אישור רפואי מתאי .
 .12אי ספק כי קיימת חובת זהירות מושגית בי נות ומספק שרותי לבי מקבל אלא
שחובת הזהירות הזו אינה יוצרת אחריות מוחלטת.
 .13כשמאשרת התובעת כי לא יידעה את הנתבעות בדבר היותה בהריו  ,הרי שקיומה של
חובת זהירות ספציפית תקבע בהתא לשאלה על מי החובה לספק את המידע .הא על
הנוסעת אשר נמצאת בהריו ליידע את נות השרות על כ או שמא חובה על נות השרות
כבעני שבשגרה ליידע כל נוסעת בדבר הצור בהשגת אישור רפואי למקרה שבו יתברר כי
הנוסעת בהריו )מעל  36שבועות(.
 .14נית ללמוד על היק ומהות המידע שעל סוכנות הנסיעות לספק מעיו בתקנות שירותי
תיירות )חובת גילוי נאות( ,התשס"ג  .2003תקנה  3לתקנות קובעת את "פרטי המידע
שחובה על סוכנות נסיעות לגלות " .נתוני כגו )" :א( מקומות הלינה ,שמותיה  ,וכ
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דירוג או רמת  ,מעניה וכ מספרי הטלפו שלה ; )ב( מסלולי טיול ואתרי ביקור; )ג(
אמצעי תחבורה בישראל ובחו לאר  ,לרבות טיסות פני ואמצעי תחבורה יבשתיי או
ימיי  ,וכ זהות המוביל או המארג בטיסות לרבות טיסות שכר;)ד( מספר הארוחות בכל
יו ; )ה( התנאי והמועדי שבה רשאית סוכנות הנסיעות לבטל את חבילת התיור" וכ
נתוני בדבר המחיר ותנאי התשלו .
 .15לדעתי חובה על נוסעת הנזקקת לשרותי טיסה ליידע את נות השרות באמצעותו נרכש
כרטיס הטיסה על עובדת היותה בהריו בחודש מתקד  .הנני סבור כי בשל העובדה כי
מדובר בטיסה אוירית אשר טומנת בחובה סיכו לנוסעת ולפרי בטנה בהתקיי תנאי
מסוימי הרי שיש לראות חובה זו כדומה לחובת מבוטח שחייב לידע את המבטח בדבר
סיכו אפשרי .חובה זו תועבר לכתפי נות השרות רק ע במהל ההתקשרות היה עליו
לדעת על ההריו  ,כגו בשל אמירות או מצגי שנעשו בטר ההזמנה .משבחרו התובעי
להסתיר את עובדת ההריו ג א בתו לב הרי שאי לתובעת אלא להלי כנגד עצמה
בשל העובדה כי נאלצה לקיי את דרישות המוביל האוירי ,דהיינו להמציא אישור רפואי.
 .16הנתוני הספציפי לא הוצגו כאמור בתיק זה ,לכ לא נית לדעת מדוע בטיסה מישראל
לא הבחינו נציגי המוביל במצב הריונה של התובעת )או שמא הבחינו ולא ייחסו לכ
חשיבות( ואי ג מידע מה גר להעלאת הנושא ע"י הדיילת בעת הטיסה בחזרה עד כדי
הורדת התובעת מהמטוס .לא הוצגו ראיות בשאלה הא הדיילת דרשה אישור סתמי ,מה
אמרה בדיוק התובעת לעני מצב הריונה לאנשי צוות המטוס.
 .17לראשונה בסיכומיו בחר ב"כ התובעי לספק נתוני עובדתי שלא היוו חלק מהתביעה
ולאור עמדת הנתבעי בסיכומיה לא אתיר הרחבת חזית ולא אקבע מימצא על פיה .
למעלה מ הצור אוסי כי ב"כ התובעי מציי בסיכומיו כי התובעת מס'  2היתה בחודש
השישי להריונה מבלי שיוצג מסמ כלשהי לתמיכה בכ ) ,האישור הרפואי שנית לתובעת
בטורקיה צור לראשונה לסיכומי אלא שהוא כתוב בשפה הטורקית .מאחר והנתבעת
מס'  2בסיכומיה מצטטת בסיכומיה את הסעי המתאי מאמנת ורשה  1929לפיו עד תו
החודש השמיני )שבוע  (36אי צור באישור מיוחד כ שג מסיבה זו לא הוכחה אחריות
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כנגד הנתבעי וא העובדות הנטענות בסיכומי נכונות הכתובת לטענות התובעת היא
המוביל האוירי.
 .18ב"כ התובעי בסיכומיו מנסה לטעו לקיומה של חובת ספציפית בי השאר מניתוח
סטיסטי לפיו קיימת סבירות של  50%כי לקוחות הנתבעת ה נשי והסבירות שחלק
מה בהריו הינה "סבירות בלתי מבוטלת" .השאלה בתיק זה אינה שאלה של סבירות
סטיסטית שא היא נטענה באופ כללי אלא שאלה של חובה משפטית וחובה כזו לא
קיימת.
סיכו
 .19התובעת היתה חייבת ליידע את סוכ הנסיעות בטר הזמנת כרטיסי הטיסה כי היא
נמצאת בהריו בחודש מתקד  ,קל וחומר שהיה עליה לעשות כ כשהזמנת הכרטיס
נעשתה לא על ידה ושלא בנוכחותה.
 .20לא מצאתי כל אחריות על סוכנות הנסיעות הנתבעת מס'  2או של משווקת חבילת התיור
הנתבעת מס' .1
 .21הנני דוחה התביעה ומחייב התובעת לשל לכל אחד מהנתבעי שכ"ט בס  2,500ש"ח
בצרו מע"מ ובצרו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיו ועד ליו התשלו בפועל.
 .22בנסיבות אלו תמחק ההודעה לצד ג' ללא צו להוצאות.
נית היו כ"ה באייר ,תשס"ד ) 16במאי (2004
המזכירות תמציא העתקי לב"כ הצדדי
_________________
אליקי אברה  ,שופט

