
 

 
 

 נכבדים, וידידים לקוחות 

 ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון חשוב בתחום התעופה. 

 כרטיס הטיסה לנוסע אחר העברת  / זכות הסבת 

 דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ-ליפשיץ ואח' נ' סאן  20-02-24292 תא"מ

בהתאם לדין  נידונה השאלה, האם  , אשר במרכזה  דור-כנגד חברת סאן  בתביעה שהוגשה דן    ים-השלום בבתבית משפט  

? זאת ועוד, בית משפט אחראדם  את זכות הטיסה שלו ל  ו/או להסב  זכאי אדם הרוכש כרטיס טיסה להעביר  הישראלי,

ודן בשאלה   הוסיף  גם אם הסכהשלום  לאותו אדם  עומדת  זו  זכות  בעת הרכישה, שהעברההאם  כזו    הסבה/ים מראש, 

 .  בהתאם להוראות חברת התעופה אינה אפשרית

הדין,   פסק  עובדות  טיסהלפי  כרטיסי  זוג  רכשו  התעופה.  התובעים  ביקשו  מחברת  המתוכנן,  הטיסה  מועד  לפני    כשבוע 

של התובע. חברת התעופה    פתאומיתעל רקע מגבלה בריאותית  וזאת  להעביר הכרטיסים על שם בתם ובן זוגה,    התובעים

 סירבה להעברת / הסבת הכרטיס. 

טענו ש  , התובעים  ובכרטיסי הטיסה  בהזמנה  צוין  לא  התעופה  הכרטיסים  כי  ואילו חברת  לאחר,  להעברה  ניתנים  אינם 

בן   מקוצר  מסמך  הרלוונטיים,  השירותים  במפרט  וכן  החברה  של  התובלה  בתנאיי  לכתוב  בהתאם  כי  עמודים    3טענה 

 אין אפשרות להעביר את כרטיסי הטיסה לאחר. נכתב כישמוסרת החברה ללקוחותיה, 

  של זכות נוסע להסבת כרטיס טיסה  ה ישראליים המתייחסים לסוגיה כי לא קיים חיקוק או פסיקהשלום קבע, בית משפט  

ל הפנייה  מתבקשת  תשמ"גולכן  האחידים,  החוזים  קבע1982-חוק  לפיכך,  את    .  השולל  הסכמי  תנאי  כי  המשפט  בית 

תנאי זה אינו תקף    , לכן  ;תנאי מקפח שדינו בטלות  הוא אחר  נוסע  זכות הטיסה של התובעים ל  הסבת/אפשרות העברת

 ל מקרה והנתבעת אינה רשאית להנות ממנו.  בכ

הוכחו שלא  לכך  המשפט  בית  התייחס  התעופה  בנימוקיו,  חברת  ידי  תעופתיים    על  או  כלכליים  ביטחוניים,  אינטרסים 

העברת אפשרות  את  לשלול  יש  ל הכרטיס    הסבת/שבגינם  שלילת  נוסע  טיסה  כי  המשפט  בית  ציין  כן,  כמו  אחר. 

אחר אינה נובעת ממעמסה טכנית או לוגיסטית על חברת התעופה, והדבר מהווה פגם  וסע נל  הטיסה  כרטיס הסבת/העברת

 כרטיסי הטיסה.  רוכשיערכי, חברתי וצרכני הפוגע קשות בציבור 

הייתה חייבת לאפשר לתובעים לממש את זכותם להעברת זכות הטיסה לאחר ומשלא עשתה   חברת התעופה בנסיבות אלו,  

 לתובעים את עלות כרטיסי הטיסה ששולמו.  כן, מחויבת הנתבעת להשיב  
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להוכחת טענה כי המסמכים קובעים  בחן בפירוט את המסמכים עליהם נשענה חברת התעופה  השלום  בית משפט  כמו כן,  

ומצא כי אינם כוללים תנאי מפורש וברור לפיו לתובעים אין זכות  איסור על העברת/הסבת כרטיס הטיסה לנוסע אחר,  

 :כרטיסי הטיסה שרכשו לאחרים, וזאת מן הטעמים הבאיםלהסב את 

"כרטיס אינו ניתן להסבה אלא אם הונפק כחלק מחבילה עליה  בתנאיי התובלה של החברה מופיע סעיף הקובע כי   •

של הנחיה  ה. בית המשפט סבר כי משום ששל האיחוד האירופי ומתקיימים התנאים הבאים"  09/314חלה הנחיה  

 פורטה, הרי שניתן להסיק ממנה כי ישנה אפשרות עקרונית להסב את הכרטיסים לאחר. לא   האיחוד האירופי

מוזלים  • כרטיסים  על  שמדובר  משום  היתר,  בין  לאחר,  הכרטיסים  את  להסב  ניתן  לא  כי  טענה  התעופה  חברת 

ל שאינם כוללים אפשרות זו. בית המשפט שלל טענה זו, שכן לא מצא כל התייחסות להגבלת אפשרות ההסבה ש 

 כרטיסים מוזלים בפרק העוסק בכרטיסים אלו בתנאיי ההובלה של החברה. 

,  "לא ניתן לשנות את שם הנוסע בכרטיס הטיסה"במסמך המקוצר שנמסר לתובעים, אמנם הופיעה תניה לפיה   •

העובדה   לנוכח  במיוחד  לעיל,  כמפורט  התובלה,  תנאיי  עם  מתיישבת  אינה  זו  תניה  כי  סבר  המשפט  בית  אך 

ה " שהמסמך  לפיה  כלל הבהרה,  סופיים, מקוצר  לתנאים  כפופים  יהיו  הרלוונטי  של הכרטיס  המלאים  התנאים 

 . כמפורט באתר"

בית המשפט הגיע למסקנה כי התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה אינם ברורים, ואינם עקביים בכל  •

אים בעת ביצוע ההזמנה אינה  הכללית של התובעים לתנתם  הנוגע לאפשרות הסבת כרטיסי הטיסה, כך שהסכמ

 .  םצריכה לפעול לחובת

"חוק  • לפי  אסורה  טיסה  כרטיסי  הסבת  כי  הנציג  מסר  הנתבעת,  נציג  עם  התובע  של  מוקלטת  בשיחה  ועוד, 

וטענה כי הנציג טעה בלשונו, אך בית המשפט לא קיבל   זו בדיעבד  בינלאומי". אמנם החברה הסתייגה מאמרה 

וציין כי לו הי  זו  ה האיסור על הסבת כרטיסי טיסה מעוגן בתנאי התובלה של החברה, ברי כי הנציג הסתייגות 

היה מציין זאת בשיחה, אך הדבר לא קרה. מכך גזר בית המשפט כי אף לעמדת הנתבעת מקור האיסור בהסבת 

 כרטיסי הטיסה אינו בתנאיי התובלה שלה או בתוכן הסכם ההזמנה הקונקרטי.

 

את כרטיס הטיסה שלו על שם    להסב/להעביר/ דין הקיים ביחס לאפשרות הנוסע להמחותבמהותי    חידושפסיקה זו מהווה  

 . לפסיקה תוקף מחייב או מנחה ואין, אולם מדובר בפסק דין שניתן על ידי בית משפט שלום אדם אחר

 בהתאם. אנו נמשיך לעקוב אחר התפתחויות הפסיקה בסוגיה זו ונעדכן אתכם 

 

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