
 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים חשובים בתחום התעופה והתובלה.

אח' )פורסם בנבו,  2 -אוקראינה אינטרנשיונל אירליינס בע"מ נ' אורן מירוז ו 18-12-12149רת"ק )מחוזי ת"א( 

18.12.2018) 

 Ukraine International Airlinesעם יפו דחה את בקשת רשות הערעור שהוגשה מט-בית המשפט המחוזי בתל אביב

אוקראינה אינטרנשיונל אירליינס בע"מ נ'  12149-12-18)כב' השופטת אביגיל כהן( במסגרת הליך רת"ק )מחוזי ת"א( 

 (. 18.12.2018אח' )פורסם בנבו,  2 -אורן מירוז ו

האם מזג אוויר חריג  –סוגיה בקשת רשות הערעור דנא הוגשה על מספר תביעות שנדונו במאוחד, במסגרתן נבחנה ה

. במסגרת פסקי הדין של בית שעות 8-פוטר את חברת התעופה ממתן פיצוי, מקום בו הטיסה התעכבה למעלה מ

משפט קמא נקבע כי חרף העובדה שהתקיימו נסיבות חריגות בדמות מזג אוויר סוער, ועל אף שהוכח כי העיכוב 

ן היה לצפותם מראש, חברת התעופה לא עמדה בנטל ההוכחה ביחס בהמראת הטיסה נבע מתנאי מזג אוויר שלא נית

 לחובתה לעשות "כל אשר ביכולתה" על מנת למנוע את העיכוב בהמראת כלי הטיס. 

( לחוק שירותי תעופה 1)ה( )6בית המשפט המחוזי קבע כי חרף התקיימות שני התנאים הראשונים הקבועים בסעיף 

: הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת 2012-תשע"ב שינוי בתנאיה(,)פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או 

המוביל האווירי, אין חברת התעופה עמדה ברף ההוכחה הנדרש להוכחת העובדה כי גם אם הייתה עושה כל אשר 

בירור וירי להציג ביכולתה, לא היה בידה למנוע את ביטולה של הטיסה. עוד הוסיף בית המשפט וקבע כי על המוביל האו

במערך טיסותיו למניעת העיכוב בטיסה. לטענת בית המשפט, בירור כאמור לא נעשה  שנערך ביחס לשינוי בלוח הזמנים

מחמת שיקולים כלכליים, ואשר לגיטימיים ככל שיהיו, אין בהם כדי לקבוע כי המוביל האווירי עשה כל שביכולתי למניעת 

 ביטול הטיסה.

-( )ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל(, התשע"ח58רכן )תיקון מס' תיקון חוק הגנת הצ

2017 

, חוק הגנת הצרכן תוקן באופן שעם כניסת תיקון החוק לתוקפו, עוסק יהא 2018בהמשך לעדכוננו בחודש נובמבר 

 2019ינואר                         תעופהמעו"דכן 
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 גי עסקאות , כדלקמן:רשאי להציע לצרכן, ביחס לשירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, שני סו

עסקה בה לצרכן עומדת זכות ביטול ביחס לשירות בהתאם להסדר הקבוע בהוראות חוק הגנת הצרכן,  .1

ימים שאינם  7-יום לאחר מועד ביצוע ההזמנה ולא פחות מ 14, ביחס למכר מרחוק )קרי, 1981-התשמ"א

 לפי הנמוך; וכן₪,  100סקה או משווי הע 5%מנוחה קודם למתן השירות( בניכוי דמי ביטול בשיעור של 

(, קרי, עסקה למתן שירות זהה לזה שיינתן non-refundableעסקה בתנאים "שאינם ניתנים לביטול" ) .2

בחלופה הראשונה, שתנאי הביטול בה זהים למדיניות הביטול של ספק השירות, לרבות עסקה שאינה 

 המוחלת.ניתנת להחזר, ובכלל זאת חובת גילוי בדבר מדיניות הביטול 

עוסק המציע לצרכן להתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל, שבה מוצעות שתי חלופות 

כאמור, יהא מחוייב למסור לצרכן בעת השיווק, וטרם ההתקשרות, מידע אודות מדיניות הביטול של נותן השירות, ובכלל 

 ה. זה אם ישנה זכות ביטול, ופרטים אודות זכות הביטול, ככל וישנ

 dtLseuussa fnIהפניקס חברה לביטוח בע"מ נ'  18-03-23416ת"א 

התובענה עסקה בתשלום תגמולי ביטוח בין מבטחת למבטחת משנה ובהיתר המצאה מחוץ לתחום. בית המשפט קבע 

לפיה יש להחיל תקופת  dtLseuussa fnIשיש לדון בתובענה בישראל; עוד נקבע כי דין טענת מבטחת המשנה 

-ת מקוצרת )שלוש שנים( על תביעת הפניקס לקבלת תגמולי ביטוח, בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"אהתיישנו

 להידחות.  – 1981

, מערכות יחסים בין מבטחות לבין מבטחות משנה 72 בסעיףהחריג מפורשות  חוק חוזה הביטוחבית המשפט קבע כי 

 כאמור.  לא חלה תקופת ההתיישנות המקוצרתועל כן 

 דין למשרד עורכי דין עבור חברה זרה -דחייה של ניסיון המצאת כתי בי

משרדנו ייצג בהצלחה חברה גדולה זרה מתחום התיירות, אשר הינה חברה זרה ללא נציגות בישראל, והצליח לדחות 

דין עבור החברה בישראל. בבקשה להמצאת המסמכים נטען כי משרדנו משמש כ"עו"ד קבוע" -ניסיון להמצאת כתבי בי

עבור אותה חברה ולחלופין כי משרדנו הינו "מורשה בניהול עסקים" עבור אותה חברה. בית המשפט המחוזי בלוד דחה 

דין אינו יכול לשמש "מורשה -ח העובדה שמשרד עורכיאת שתי הבקשות על ידי ייפוי כח מוגבל שניתן למשרדנו ולנוכ

 בניהול עסקים" עבור לקוח. 

 2012-תשע"ב עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(,

ים פורסמה הודעה מטעם המנהל הכללי של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכ 10.1.2019ביום 

, יהיו 2018בדבר עדכון הסכומים הקבועים בחוק שירותי תעופה, לפיה עקב שיעור עליית המדד שפורסם בנובמבר 

 הסכומים הקבועים במסגרת החוק, כדלקמן:

  10,390)א( יהיה 11הסכום הנקוב בסעיף  ₪ 

 :הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה 

http://www.nevo.co.il/law/71902
http://www.nevo.co.il/law/71902/72
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 הסכום )בשקלים חדשים( מרחק הטיסה )בק"מ(

 1,300  2,000עד 

 2,080  4,500עד 

 3,120 4,500מעל 

 :הסכומים הנקובים בתוספת השלישית 

 מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ( 

 4,500מעל  4,500עד  2,000עד  

 מחיר )בשקלים חדשים( סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

 2,600 1,560 780 טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים 

 6,490 3,640 2,080 קת עסקיםטיסה סדירה במחל

 12,980 7,270 4,160 טיסה סדירה במחלקה ראשונה

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

 skazir@fbclawyers.com 03-6941348  עו"ד שירלי קציר
............................................................................................................................... 

או להסרה מרשימת התפוצה:   להירשם למייל זה 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.

news@fbclawyers.com 

 

mailto:news@fbclawyers.com
mailto:news@fbclawyers.com

