
 

 
 

 נכבדים, לקוחות

 ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון חשוב בתחום התעופה. 

 קוריאן איירליינס   בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדאישר הסדר פשרה בית המשפט 

 ינס קו. לימיטד יקוריאן איירלסמויליץ' נ'  18-05-30633 .צ.ת

,  הבבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד  ינס קו. לימיטדי קוריאן איירל  משרדנו ייצג בהצלחה את חברת התעופה 

כרטיסי  עשו שימוש במיסי נמל לנוסעים שלא  מחויבת בתשלום מיליון שקלים בגין אי השבה יזומה של  בטענה כי החברה  

 הטיסה שרכשו. 

במסגרת הבקשה לאישור, התבקש בית המשפט ליתן צו המחייב את קוריאן איירליינס להשיב באופן אוטומטי מיסי נמל  

   בגין כרטיסי טיסה שלא נעשה בהם שימוש, וכן לשלם פיצוי כספי עבור אי ההשבה כאמור בסכומים ניכרים.  

לאישור   לבקשה  תשובה  ובמסגרת  החברה  את  ייצג  השבה  משרדנו  על  להורות  אין  לפיהן,  הגנה  טענות  נכללו  שהוגשה, 

הנוסע, לבין  התעופה  חברת  בין  החוזה  להוראות  בהתאם  וממילא  נמל,  מיסי  של  לזכות    אוטומטית  ביחס  יידוע  קיים 

   לקבלת השבה בגין מיסי נמל ואופן העברת הפניה לקבלת ההשבה בהתאם. 

 אמצעות חוות דעת מומחה כנדרש, על אף שדבר נדרש בנסיבות העניין. כמו כן, נטען לעניין היעדר הוכחת הדין הזר ב

דומה   בעניין  המתנהל  אחר  בהליך  שניתנה  להחלטה  לב  ובשים  כאמור  התגובה  הגשת  על    ןבי לאחר  אל  התעופה  חברת 

נו הצדדים  (, נפ10.9.2019)פורסם בנבו,  יר לישראל בע"מ  ואסף כהן נ' אל על נתיבי או  15049-01-15בת"צ )מחוזי מרכז(  

לפיו   להסדר  הגיעו  במסגרתו  גרסטל,  הילה  בדימוס  השופטת  המגשרת  כב'  בפני  גישור  על  להליך  תוטל  קוריאן  לא 

שעות לפני הטיסה, הודעת דואר אלקטרוני    24  -קוריאן תשלח לנוסעים, כאיירליינס חובה לביצוע השבה אוטומטית, כי  

של  םבדבר אפשרות  םהמיידעת אות אליה במקרה  זכאות  לפנות  ניצול כרטיס הטיסה לצורך בחינת  להשבת מיסי    םאי 

התובענות    הנמל חוק  לפי  כספים  וחלוקת  לניהול  לקרן  ייתרם  קוריאן  ידי  על  לנוסעים  הושב  שטרם  מהסכום  וחלק 

 .  הייצוגיות

היועמ"ש עמדת  שהוגשה  את    ,לאחר  המשפט  בית  אישר  הפשרה,  להסכם  ביחס  עמדה  להביע  לנכון  מצא  לא  הוא  לפיה 

 .  הינו ראוי והוגן סדר הפשרה לאחר שמצא כי ההסדר המוצע ה
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, שכן בית ביחס לסוגיית השבת מיסי הנמל  בעלת השלכות רוחביותות  משמעותי  ,חשובהפסק דין זה מהווה אבן דרך  

בכל פעם שנוסע אינו    את , וזהמשפט דחה את החובה להורות לחברת התעופה לבצע השבה אוטומטית של מיסי הנמל

הטיסה,   בכרטיס  שימוש  בדבר  הסתפקתוך  עושה  לנוסעים  דוא"ל  הודעת  ושליחת  החברה  באתר  היידוע  בשיפור  ות 

 זכויותיהם לפני הטיסה )בלבד(. 

 

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

 

 בברכה,

 ( .FBC & Co)פישר 
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