
 

 2022יוני                                                                                                       תעופה   מעו"דכן 

 ,יקרים לקוחות

המשנה לנשיאה ע'  הנשיאה א' חיות,  )כב'    עליון בית המשפט ה התקדימי של  פסק הדין  עיקרי  ב   נכםאנו שמחים לעדכ 

  20-5089  ע"א )  משרדנו ייצג את חברת התעופה איזיג'ט הליך בו  ב  2.6.2022ניתן ביום  , אשר  (פוגלמן והשופטת י' וילנר

 . (easyJet plcנ'  בשן

הדין   העליון  פסק  המשפט  בית  בשל  מיום  עניין  ניתן  )מרכז(  המחוזי  המשפט  בית  של  הדין  פסק  על  שהוגש  ערעור 

ייצוגית שהוגשה נגד איזיג'ט )כב' הש  8.6.2020 נדחתה תובענה  יוצגה על ידי משרדנו גם  ופט קינר(, במסגרתו  , אשר 

 . בהליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי

הטענה  ובפרט    , איזיג'ט מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן הישראלילפיה    במרכז התובענה הייצוגית עמדה הטענה 

-ג)ג( ו14בהתאם למדיניות הביטול וההשבה הקבועה בסעיפים    אליםמבצעת השבה לנוסעיה הישראינה  כי איזיג'ט  

 מיליוני דולרים. של בסך וערך הנזק הפוטנציאלי הנתבע בתובענה הייצוגית ה)ה( לחוק הגנת הצרכן. 14

)התובענה הייצוגית העלתה   על  ( שאלת תחולתן של ה1שתי סוגיות תקדימיות:  חוק הגנת הצרכן  זרה וראות  חברה 

בישראלה אולם  פועלת  בישראל,  נציגות  לה  )אין  זרה  ה   (2;  חברה  של  שימוש  בתנאי  הכלולה  דין  ברירת  תניית  אם 

או שמא תנייה כזו תיחשב כתנאי מקפח בחוזה אחיד. זאת, בשים לב לכך ,  חוק הגנת הצרכןהוראות  יכולה לגבור על  

 וגנטי )כלומר, חוק שלא ניתן להתנות על הוראותיו(.  ק  הגנת הצרכן הוא חוקחוק ש

טענות ההגנה שבית המשפט המחוזי  כאמור,   כל  התקבלו  הדין  ובפסק  הייצוגית  התובענה  ידינודחה את  על  .  נטענו 

, כמו  בהתאם להוראות הדין  חברת התעופה בישראל  מטעםהנציג הממונה  בכלל זאת, בית המשפט המחוזי קבע, כי  

שירות חברת  הקרקע  גם  התעופה,  י  בנמל  מחויבים  שירותים  התעופה  חברת  של  לנוסעיה  צדדים המעניקה  הם 

כנציג  לשמש  יכולים  ואינם  מוגבלות  הרשאות  בעלי  הצרכן   ה חברהמטעם    ותשלישיים  הגנת  דיני  החלת  לצורך 

הדין  קפחת ומשכך  אינה משל איזיג'ט, המחילה את הוראות הדין האנגלי,  הישראלים. כן נקבע, כי תניית ברירת הדין  

 . םהישראלילקוחותיה  של איזיג'ט עם   ההתקשרותהאנגלי הוא הדין החל על 

התקבלו כל  התקיים דיון בערעור במסגרתו    2.6.2022על פסק הדין האמור הוגש ערעור לבית המשפט העליון, וביום  

שררו הקביעות בפסק הדין של בית המשפט המחוזי.  ווא   בכללותן  דחו טענות המערערטענותינו בשמה של איזיג'ט, נ

 . ניתן פסק דין הדוחה את הערעורנעשה. בהתאם, למערער למשוך את הערעור וכך  צוהמלישופטי בית המשפט העליון 

 : במסגרת הדיון בערעורבית המשפט העליון להלן תובא התייחסות תמציתית לקביעותיהם של שופטי 

 חוק הגנת הצרכן. להוראות  אינה כפופהבישראל היא  אין נציגותכאשר לחברת התעופה  .1

נעשה לשם קבלת רישיון לפעולה  ח הוראות חוק רישוי שירותי תעופה  ו מכמינוי הנציג מטעם איזיג'ט בישראל   .2

החוקומכנציג  הבישראל.   הקרקע  ח  שירותי  חברת  גם  כמו  סמכויות  ,  בעלי  הם  התקשרה,  איזיג'ט  עמה 

ניתן לראות בהם  א  למוגדרות ומוגבלות ואינם מוסמכים למכור כרטיסי טיסה של איזיג'ט בישראל. משכך,  

 רכישת כרטיס טיסה. שעניינה בעסקה על לצורך החלת הוראות חוק הגנת הצרכן  נציגותכ



2 

 

הופכת את חברת    אינההאפשרות שנוסע ישראלי יכול לרכוש שירותים נלווים לטיסה בנמל התעופה בישראל   .3

הקרקע   שירותי  חברת  התעופה.  חברת  מטעם  לנציגות  אלה  שירותים  נרכשים  באמצעותה  הקרקע  שירותי 

 טיסה ואינה כתובת לעניינים הנוגעים להליך זה.  יכרטיסבמכירת אינה מוסמכת לעסוק 

לעסקה זו    העסקה לרכישת כרטיס הטיסה של איזיג'ט נעשתה במרחב הווירטואלי ובשפה האנגלית. על כן, .4

 הוא ישראלי.  הטיסה   אין שום קשר למדינת ישראל, זולת העובדה שהנוסע שרכש את כרטיס

נציגות מטעם החברה בישראל, לא היה בכך כדי להוציא  חברת שירותי הקרקע כ אם ניתן היה לראות ב  אף .5

 נגלי.  את תחולתה של תניית ברירת הדין המפורשת בתנאי השימוש, אשר מחילה את הוראות הדין הא 

עת קבעה    (הישראלי  שר עם הכניסה לשוקק)לרבות באיזיג'ט היא חברה היושבת באנגליה וכלכלה את צעדיה   .6

ניתן לשנות  תניית ברירת דין המחילה את הדין האנגלי. הדבר קבוע במפורש בחוזה שהנוסע חתם עליו ולא  

 לי טוב יותר עבורו.  את תחולתו של הדין האנגלי רק משום שהצרכן הישראלי סבור שהדין הישרא

בכל הנוגע לשיקולי מדיניות, שופטי בית המשפט העליון עמדו על כך שהחלת הדין הישראלי על חברות זרות   .7

 דוגמת איזיג'ט עלול להרתיע חברות זרות מלפעול בישראל ובכך לפגוע ברווחת הציבור במדינת ישראל.  

 

 

 בהליך:  easyJetעורכי הדין ממשרדנו שייצגו את 

 gorion@fbclawyers.com 03-6944142  עו"ד ד"ר גיל אוריון 

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

 avaron@fbclawyers.com 03-5266919   ורון עו"ד אמיר 

 בברכה,

 ( .FBC & Co)פישר 

............................................................................................................................... 
עליו. להסתמך  ואין  משפטי  ייעוץ  או  משפטית  דעת  חוות  אינו  הוא  בלבד,  כללי  מידע  הוא  זו  מידע  באגרת  לפישר    הכלול  שמורות  הזכויות  התפוצה:   .(.FBC & Co)כל  מרשימת  להסרה  או  זה  למייל  להירשם 

news@fbclawyers.com 
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