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 פסק דין
  

כנגד  חברת  הת עופ ה  אייר  פרנס  וזאת  בשל  נ זקי ם₪    17,800הגיש  תביעה  על   סך  ,  מר  של מה  ו רמוס,  התובע                  .1
שארעו  לו  לטענתו  כ תוצאה  מכך  שהכסא  בו  הושב  בזמן  הטיסה  היה   ש בור  ו המ זון  הדיאבט י  ש סו פק  לו  לו 

 .לא היה אכיל
  

כמו  כן  אין  מחלוקת  כ י.  אין  מ חל וקת  כי  התובע   רכש  כ רטיס  במח לק ת  עסקים  לטיס ה  מ תל  אביב  ל בוסטון                  .2
אין  מחלוקת   כי  הזמין  מרא ש  או כל  מיוחד.  הכיסא  בו  הו שב  הק טע  הט יסה  מפ ריז  לבוס טון  לא   היה   ת קין

 .התלונן במהלך הטיסה לגבי האוכל שהוגש לו  דיאבטי וכי
  

וחולה  85בשל  היותו  בן  ,  רכש  את  הכרטיס  במחלקת  עסקים  שעלותו  קרובה  לאלפיים  דולר,  לדברי  התובע                .  3
 .דיאבטי וזאת על מנת להקל עליו בטיסה

  
ניסיונות  הדייל ים.  התברר  ל תו בע  מ יד  ל אחר  ההמראה  כי  הכיסא  ש לו  שבור,  בקטע  ה טיסה   מפ ריז  ל בוסטו ן                        

 .לתקן את הכסא לא צלחו
  
 .מבלי אפשרות לשנות את התנוחה, נאלץ לשהות במצב שבין ישיבה לשכיבה, לדבריו            
  
כאשר  הגיע ה  הדייל ת  עם  מגש  הא וכל  הדיא בטי,  לדבריו.  מראש  א כל  דיאבטי   מיוחד    ,כאמור,  התובע  הזמין                        

הדיילת  לקח ה,  לדבריו.  אף  הדיי לת  ניס תה   ל תקו ע  באו כל  מ זלג   אך  לא  הצליחה.  התברר  כי  האוכל   ק פוא

 .את המגש ולא הביאה לו אוכל אחר ולכן לא אכל כל הדרך לבוסטון
  
התובע  העיד  בפ ני  כי  כא שר   הגיע  לבוסטון  מצבו  היה   כה   לא  ט וב  עד  כי  ל א  זיה ה  את   המ זוודה   ש לו  ופנ ה                        

 .ואז הראו לו כי המזוודה נמצאת לנגד עיניו, להתלונן על כך שלא הגיעה
  

 .הנתבעת איננה מכחישה כי הכיסא היה לא תקין        . 4
  
נרשם  כי  הת לונה  של  הת ובע   ל א,  הנתבעת  טו ענת  כי  לפי   ה רישום  של   ה דיילי ם  בתום  הטיסה,  באשר  ל מזון                         

עוד  טענה  נצ יגת  הנתבע ת  בדיון  בפני  כי  בהמשך  הוצעה  לו .  היתה  כי  האוכל  א יננו  אכיל  אלא   כי  איננו  ט עים

1
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.השיב  התובע  כי  כא שר   עברו  עם   האר וחה  הב אה  כבר  לא   היה   במצב  שאיפשר  לו  לא כול ,  לענין  זה.  הארוחה  הבא ה

עדותו  של  הת וב ע  היתה  אמי נה  על י  והת רשמתי   כי  ל א  נעשה  כל  מאמץ  לספק   לו   מ זון  שיו כל   לא כול  ע ד

 .למועד הארוחה הבאה
  
'בהתבסס  על  ה וראות  ס,  הנתבעת  מפ נה  להוראות  אמנת   ורשה  וטוענת  כי  דין  תביעת ו  של   ה תו בע  להידחות                        

 :לאמנת ורשה שזו לשונו) 1(20
  

משמשיו  ו סו כני ו  נקט ו  בכל  האמצעים  הדרו שי ם  למ ניעת,  לא  י שא   ה מובי ל  באח ריות  אם  יוכיח   שהוא"                        

 ".הנזק או שלא היתה בידיו או בידיהם כל אפשרות לנקוט בהם
  

לא  ש וכנעתי  כלל  ועיק ר  כי  הנתבעת  נק טה  בכל,  לאחר  שמיעת  התובע  ונ ציגת  הנ תבע ת  וע יון  בחומר  שהו גש                .  5
הנתבעת  לא  הוכיח ה.  זאת  הן  ביחס  לכסא  והן  בקשר  למזון,  האמצעים  ה דרושים  על   מנת  ל מנו ע  את  הנזק

וכי  א ף  לא   יכלה   לפתור  את,  כי  לא  יכל ה  לו ודא  מ ראש  את  תקי נות  ה כיסא  וכי  האוכל   י גיע  במצב  אכיל

אני  מוצאת  כי,  לפיכך.  הנתבעת  לא  הביאה  כל  הו כחות  לענ יין  זה,  למעשה.  הבעיות  בשעת  שהתעוררו

 .לאמנת ורשה) 1(20הנתבעת איננה יכולה להנות מהגנת סעיף 
  

על  מנת  להק ל  $,  2,000  -יש  להב יא   בחשבו ן  כי   ה תו בע  רכש  כרטיס  יקר  במחיר  ש ל  כ,  באשר  לגובה  ה נזק                  .6
 .בהתחשב בגילו ובמצבו הבריאותי, עליו את נסיעתו

  
וללא  א וכל,  נאלץ  ל חצות  את  ה אוקיינ וס  בעודו  שרוע  בכיסא  ש בור  ממנו  הת קשה  ל קו ם,  סופו  של  דבר                        

 .סבל הן במהלך הטיסה והן במהלך חופשתו מכאבים וחולשה, לדבריו. המתאים למצבו הבריאותי
  
 .₪ 9,000אני אומדת את הנזק שנגרם לתובע בסך של , בנסיבות אלו            
  
בצירוף  הפרשי₪    9,000יום  מה יום  סך  של    30אני  מחי יבת  את  ה נתבעת  לשלם  לתובע  ת וך  ,  לנוכח  האמור                        

בצירוף  הפרשי₪    450הצמדה  וריב ית   מהיום  ועד   התשלום  ה מל א  בפ ועל   ובצירוף  הו צאות  מ שפט  בס ך  
 .הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל

  
 בהעדר הצדדים) 2006באוקטובר  5(ז "תשס, ג בתשרי"ניתן היום י            
 . המזכירות תמציא העתקים לצדדים            
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