
 

 

 

 לקוחות נכבדים, 

 בתחום התעופה. ה מרכזיתבנוגע לפסיקברצוננו לעדכן אתכם 

 Inc. sDelta Air Lineהכהן נ'  15-12-47374ת.צ. 

בבקשה  .Delta Air Lines Incהרינו שמחים לעדכן כי משרדנו ייצג בהצלחה את חברת התעופה 

מרכז, לפני כבוד השופט, פרופ' לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה נגדה בבית המשפט המחוזי 

, ואשר נמחקה, בהסכמת הצדדים ובאישורו של בית "(הבקשה לאישורע' גרוסקופף )להלן: "

 המשפט הנכבד. 

אשר כלול בתנאי התובלה ( No Showעניינה של הבקשה לאישור בתנאי "אי ההתייצבות" )

ממקטעי הטיסה בכרטיס  דלתא איירליינס, לפיו נוסע אשר לא התייצב לאחד הבינלאומיים של

הטיסה שרכש מבלי להודיע על כך מראש לדלתא, יבוטלו מקטעי טיסות ההמשך בכרטיס הטיסה. 

בגדר הבקשה לאישור, נטען, בין היתר, כי תנאי אי ההתייצבות הוא "תנאי מקפח" בחוזה אחיד 

תנאי התובלה ומהווה התעשרות שלא כדין מצד חברת התעופה, ועל כן דינו בטלות באופן שימחק מ

 הגלולבליים של דלתא. 

במסגרת תגובת דלתא איירליינס לבקשה לאישור, אשר נתמכה בחוות דעתו של הכלכלן, מר מנחם 

 פרלמן, נטען, בין היתר:

המבקשים הם שהפרו את החובות המוטלות עליהם מכוח החוזה בין הצדדים, כשנמנעו  .1

 דר המקורי ובמועד המתוכנן. מלהתייצב לטיסה ולעשות שימוש בכל מקטעי הטיסה בס

בהתאם למדיניות דלתא, כאשר נוסע לא מתייצב לטיסה במועד, מקטעי ההמשך שהזמין  .2

 אמנם מבוטלים אולם הוא זכאי לקבל זיכוי מלא בגין המקטעים שלא נוצלו על ידו.

תנאי אי ההתייצבות הינו תנאי אינהרנטי למודל העסקי של דלתא איירליינס וכן, החלתו של  .3

, באמצעות של דלתא איירליינס נאי מאפשרת לבלום נסיונות לעקיפת שיטת התמחורהת

, פרקטיקות עוקפות. על כן, דלתא איירליינס מחזיקה באינטרס לגיטימי להחלת התנאי

 חוזה אחיד.ומשכך אין לראות בו תנאי מקפח ב

חית הנוכ רהחלת תנאי אי ההתייצבות מגדילה את הרווחה המצרפית, שכן שיטת התמחו .4

מאפשרת לדלתא להציע מגוון רחב של מחירים לכרטיסי הטיסה, בהתאם למאפייני הנוסעים 

והשווקים. בהיעדר תנאי אי ההתייצבות שיטת התמחור תיפגע ודלתא תידרש להעלות 

 מחירים.

ולאחר שהעדים שנתנו תצהירים וחוות דעת כלכליות בתיק על רקע טענות אלו ואחרות, 

לפיה התביעה נגד דלתא מהבקשה לאישור, בקשה להסתלקות הגיש החליט להמבקש נחקרו, 

בקשת ההסתלקות  במסגרתתדחה.  –איירליינס תמחק והתביעה האישית של המבקשים 

כי דלתא איירליינס תנקוט בפעולות צופות פני עתיד  הוגשה בהסכמת הצדדים, הוסכם אשר 

וזאת, לפנים  א כלפי נוסעיה;של דלת יידוע בדבר תנאי אי ההתייצבותשמטרתן לטייב את ה

 משורת הדין ומבלי להודות בכל טענה הכלולה בבקשה לאישור. 
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תנאי אי ההתייצבות לרבות ביטול חשוב להדגיש, כי במסגרת בקשת ההסתלקות, נקבע כי 

וגביית תשלום נוסף בגין כך, ישאר על כנו ולא יחול שינוי כלשהו  יתר מקטעי הטיסה בכרטיס

 .דלתא איירליינס בתנאי התובלה של

 צוות המשרד שטיפל בתיק: עו"ד ד"ר גיל אוריון; עו"ד שירלי קציר ועו"ד אמיר ורון. 

 מחלקת תעופה
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 שירלי קציר* כותב עדכון זה: עו"ד 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים נואלמידע נוסף 

 

 skazir@fbclawyers.com 03-6941348 שירלי קציר
............................................................................................................................... 

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

  fbclawyers.comnews@להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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