
  
     

  בתי המשפט

  

  

  

 פסק דין
  

התובע  הג יש  תביעה  לפיצוי  בגין   הוצאות  צער  וע וגמ ת  נפש   שנ גרמ ו  לו  ל טענת ו  בנסי עתו  לסיור  לסנט                  .1

הזמין  אצ ל  הנתבע ת  כרטיסי  טי סה   וויזה  לנסיע ה  שהייתה  אמ ורה   3.9.03לטענת  הת ובע  ביום   .  פטרבורג

בעת  קבל ת  כרטיס י  הט יס ה  הת ובע  וסוכנת  הנס יע ות..  22.10.03ועד  ליו ם    30.9.03להיות  בין  התאריכים  

הויזה  א שר  הונפקה  לו  היית ה  בתוקף,  קרי.  17.10.03מטעם  ה נתבעת   גילו  כי  הויזה  ה ונפק ה  רק  עד  ליום   
 .רק עד חמשה ימים לפני מועד חזרתו המיועד ארצה

  
וסוכנת  הנ סי עות   מט עם  הנתב עת  אף  ה עידה  כך  כי  נא מר  לו  כי   ל א  צפויה  להיו ת  כל  בע יה,  התובע  טוען                .  2

 .להאריך את הויזה בסנט פטרבורג
 :בחקירתה הנגדית העידה

אני.  הוא  שאל  מה  א פשר  ל עשו ת.  17  -לא  הסתרתי   ממנ ו  ש הויזה   עד  ה,  ראינו  ביחד  עם  הלקוח "
אני  עוד  לא   סגרתי.  הבחורה  ענתה  ו הלקוח  היה  לידי  ושמע  את  השיח ה,  חייגתי  לשטיח  המעו פף

את  ה טל פון  א מרת י  לו  באון  ל יי ן  עם   הסוכנת  ש מתעסקת  בויזות  ש יש  לו   אפשרו ת  להאריך  את

 )17-20שורות  11' פרוטוקול עמ(." אני מוסרת לו את זה וסוגרת את הטלפון. הויזה בכל מקום
 –כמו כן העידה 

שנה  זה  מ קרה  י חי ד  ואח רון  שבן  אדם  לא   הצל יח   ל הא ריך  17  -רוסיה  ז ו  ל א  מדינ ה  רגילה  וב"...
קיימים.  ויזה  במיו חד  כאש ר  ה לקו ח  אמר  שהוא  פנ ה  למ שרדי ם  שכן  מתעסקי ם  עם   הא רכו ת  ויזה

זה  מה  שניסיתי  להבין.  מה  הסיבה  שדווקא  לו   לא  האריכו  ויז ה.  משרדים  כאלה  וזו  עובדה

נכון  שמדובר  במדי נה   לא   פשוטה   כי  כל   יו ם  הם  מש נים,  דבר  נוסף.  מההורים  ולא  קיבל תי  תשו בה

אני  מיל אתי  טופס  בי חד  איתו ,  אני  לא   שיק רתי.  חוקים  מבלי  ל יי דע  את   א ף  אחד  ובמי וח ד  ל קוחות

 ).7-13שורות  11' פרוטוקול עמ(." לגבי מועדי הויזה שאנו מבקשים
מעדותה  של  הסוכנת  נית ן  ללמ וד  כי  על  סמך  ידיעותיה  אכן  לא  הייתה  צריכה   להיו ת  בע יה  להאריך  א ת

לא  ה וס יפה   ו אמרה  ל תובע  את  אשר  מצ אה  לנכון,  אולם.  הויזה  בסנט   פטרבורג  וה יא   א מרה  זאת  ל תובע 

לפיכך  ה נני  מו צאת  ל נכון  לק בוע  כי  ל א  נמסר.  שמדובר  במד ינה   בה  ה כל  יכול  ל השתנות,  לומר  בעד ות ה

לתובע  כל  המידע   אש ר  ה יה  ברשות  הנתבעת  באש ר  לסיכוי  והסיכון  אשר  הוא  נוט ל  על   עצ מו  כא שר  הוא

לא  נ יתן  להתעלם  מכך  כי  ג ם  התובע  בחר,  אולם.  נוסע  עם  ויזה  אשר  תוקפה  קצ ר  ממשך  נס יעתו  המתוכננת

 . ליטול על עצמו סיכון שתקופת נסיעתו תקוצר
  

 . עדותו זו לא נסתרה. התובע העיד באשר לנסיונות שנעשו על ידו להאריך את הויזה וכשלונם        . 3
הרבה.  הגעתי  ל לשכה  ש לו ש  פ עמים,  אני  כמה   פעמי ם  הגעתי   ללשכה  ש מנפ יק ה  וי זו ת  לאזרחי ם"
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דרכם  י צרתי  ק שר  עם,  שיחות  התקש רתי  לא רץ  ול הורי ם  שלי  שה יו  מ ודא גים   מהמ צב  שלי

התקשרתי.  נסעתי  לשדה  ה תעופה  ניסי ת  ל דבר  עם   הק ונ סו ל,  התקשרתי  לשדה  התעופה.  החברה

 )5-9שורות  6' פרוטוקול עמ(." לשגרירות ישראל ברוסיה ואמרו לי שאין אפשרות
  

.על  מנת  לשוב  ארצה  בטרם  יפקע   ת וקפה,  משלא  ה וא רכה  הויזה   נדרש  ה תו בע  לה קדים   את  טי סתו  ארצה                .  4
מעדותו  ש ל  התב וע   ני תן  ללמוד  כי.  באשר  לנסי ונות  להש יג  כרטיס   טיסה  מ וקדם  יות ר  העידו  התובע   ואבי ו

נדרש  לנסוע  ל שדה  התעופה  הממוקם  בקצה  הש ני  של  הע יר  הג דולה  וכל   נסי עה  אשר  כזו  גזלה  ממנו   שע ות

הסוכנת  העידה  על  שיח ות טל פון  רבות  שהיו  לה  עם  הורי  הת וב ע    .על  חשבון  ימ י  הט יול  א שר  נות רו  לו,  רבות

דולר  בלבד  ליום  100בתוספת  ת של ום  של  ,  בהם  ניס תה  למצוא   פיתרון  וא כן  קיבלה   איש ור  לכרטיס  ט יס ה  

.על  פי  עדותה  יכל  התובע  להגיע  ביום  הטיסה   החדש  המיועד  לשדה  ה תע ופה  ולקבל  את  כר טיסו.  15.10.03
התובע  העיד  כי   אכן  הג יע  ל שדה  התע ופה  אול ם  ה סוכנת  ש ל  אל  על   ה כחישה .  לדבריה  מידע  זה  נמס ר  להו רי ו

הוא  ח זר  הת קש ר  ל הוריו  אשר  התקשרו  לנת בעת  ול מחר ת  נדר ש  שו ב  לנסוע  לש דה,  קיומו  של   סי כו ם  כזה

התובע  העיד  כי   נ אמר  לו  של לא   תשלום  יו כל   לטוס  רק  דרך.  ושם  שוב  ק יב ל  ת שובה  של ילית,  התעופה

לשאלה  מדוע   בח ר  לבטל  את  כרטיס  הטיסה  ולא   להשתמ ש    בתשובה    .רצה  לעשות  כןמוסקווה  והוא   ל א  

 .השיב כי כבר היה מוכרח לצאת מרוסיה, באופציה המסורה לו על ידי הנתבעת
  

אודה  כי   ל א  ה בנתי   לחלוטי ן  את  כל  המס כת  עליה   העיד  התובע   באשר  להחל פת  כרטיס   הטיסה  ואי  מימוש                  .5
ברי  ל י  כי  הת קש ורת  בין  הנתב עת  לת ובע  הת נהל ה  בדרך,  אולם.  האופציה  אשר  נ מס רה  לו  על  ידי  ה נתבעת 

אביו  של .  לא  ה תנהלו   שיחות  ישירות   בין  התובע  ל נת בעת,  "טלפון  שבור"לא  תקינה   או  שני תן  לכ נותה  

כאשר  על  מ נת  ל השיג  את  הסוכנת,  התובע  הסביר  זא ת  במחיר  הגבוה  של   שיחה   מ סנט  פ טרבורג  לי שראל

 הסוכנת  הסבי רה   מדוע   לא  דיברה  ישירות  עם  ה תובע  ב כך  כי.  דקות  על  הקו  20  -אצל  הנתבעת  יש  לחכות  כ
הבינותי מ עדות  האב ומע דות הס וכ נת  כי  התק שורת , יתרה מכך. אין לה  אפשרות  לב צע שיח ות בין ל או מיו ת

 . ביניהם הייתה באוירה מאוד לא נעימה ויש להם טענות הדדיות לעניין זה
  

לא  ה תקבל   כל     שכן,  הנני  מוצא ת  את  הנתבע ת  כאחראית  ל פח ות  באופ ן  חלקי  לקשר  הק לוקל  עם  ה תובע                  .6
יתכן  והנת בעת  פט רה  את.  ל"הסבר  כיצד  תוכל  לפתור  בעי ות  מ מין  זה  ללא  יכו לת  ליצ ור  קשר  ט לפ וני  לח ו

הסבר  מדויק  לא  נית נו    והיכולת  ל קבל,  המידע  המדוייק  על  כך,  אולם,  סוגיית  חזרתו  של  התובע   ארצ ה

 .לתובע עצמו
  

נזקיו  ש ל  התובע  אינם.  לאור  האמו ר  ל עיל   הנני  מוצא ת  את  הנתבעת  אחר אית  לפצות   את  התובע  בג ין  נזקיו                .  7
 .אך ברי הוא כי אלו היו קיימות, מה עוד התובע לא שמר קבלות בגין הוצאותיו, ניתנים לחיזוב אריטמטי

  
וכן₪    5,000    פיצוי  בסך  של    לאחר  ששקלתי  את  כל   טע נות  הצדדים  ה נני  פוסקת  כי  הנתבעת  תשל ם  לתובע                .  8

 .מ"בתוספת מע₪  1,000בסך   ד"ט עו"וכן הוצאות שכ₪  400הוצאות משפט בסך של 
  

 .בהעדר) 2007באוקטובר  28(ח "תשס, ז בחשון"ניתן היום ט
 . כ הצדדים"המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב

_____________________
שופטת, כהן-שושנה פיינסוד
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