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בעניין:

 .1אובר אבישי
 .2חנן אורן
 .3שלום שי
התובעים
נ ג ד
אופיר טורס
הנתבעת

פסק דין
הואיל ומדובר במסכת עובדתית אחת לגבי כל התיקים שבכותרת ,והואיל והדיון אוחד ,ינתן פסק הדין בהתיחס
לשלוש התביעות שבתיקים שבכותרת.
התובעים הגישו תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו להם במהלך חופשה שהוזמנה אצל הנתבעת.
לטענת התובעים ,החופשה כללה  5ימים של שהייה באי ו 5 -ימים על היאכטה.
לטענת התובעים ,האי היה תחת שיפוצים וביצוע עבודות במשך כל שעות היום והיאכטה שקיבלו היתה ברמה
ירודה ביותר כאשר השירותים מקולקלים והמיזוג לא עבד ,והיא היתה לא בטיחותית.
הנתבעת טענה כי היאכטה היתה תקינה ,והיא נמכרת לנופשים על בסיס מידע שמקבלים באינטרנט וכי לגבי
השיפוצים באי ,טענה הנתבעת שלא ידעה על כך ,ואילו ידעה לא היתה מעלה על דעתה לשלוח לאי נופשים )עמ' 2
לפרוטוקול בתיק .(8498/04
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי במסמכים ,וכן עיינתי בתמונות שצרפו התובעים מהאי והיאכטה ,אני
קובעת כי התובעים הוכיחו את טענותיהם.
עיון בתמונות שצרפו התובעים מגלה כי אכן בוצעו עבודות שיפוצים ותשתית נרחבות באי ,והתמונות מלמדות
שהמקום במצב כפי שצולם איננו מתאים לנופש.
הנתבעת טענה כי לא ידעה שבאי נערכים שיפוצים ,אולם החובה עליה לברר ולבדוק את המצב העדכני והדבר
מתחייב מחובת הזהירות הקיימת כלפי לקוחותיה ,דהיינו ,התובעים.
הנתבעת טענה שמכרה את היאכטה על בסיס נתונים שקיבלה באינטרנט ,אולם אין מקום שהנתבעת תסתפק
בנתוני האינטרנט ,ועליה לבצע בדיקות נוספות עצמיות במקום ,ובבחינה עצמאית של היאכטה לפני שהיא שולחת
אליה נופשים.
התמונות שצרפו התובעים מהיאכטה מלמדות כי אכן השירותים היו במהלך שיפוץ ואני מקבלת את טענתם שלא
פעלו.
לפיכך ,על הנתבעת לפצות את התובעים בגין הליקויים האמורים לעיל ואשר הוכחו על ידם ,ואני מעריכה את
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הפיצוי לכל אחד מהם בסכום שעומד על .₪ 5,000
הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים סך של  ₪ 5,000בצירוף  ₪ 500הוצאות משפט וכן הפרשי הצמדה וריבית
כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך  15יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום י"ב בכסלו ,תשס"ה ) 25בנובמבר  (2004בהעדר הצדדים

גזית איילה ,שופטת
בימ"ש שלום ,ת"א
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