



בית משפט לתביעות קטנות בירושלים


ת"ק 1625-08-11 בן הר ואח' נ' לישראל בע"מ



בפני 
כב' השופטת  חנה מרים לומפ


תובעים

1.יהודה יעקב בן הר
2.יעל בן הר

נגד


נתבעים

אל-על נתיבי אוי לישראל בע"מ


פסק דין

1.	התובעים הגישו תביעה קטנה זו לחייב את הנתבעת, חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, לשלם להם פיצוי בסך של 25,000 ₪, וזאת – בשל עיכוב ביציאת טיסה מתל-אביב לקייב במשך כ-4 שעות, שלא לצורך.  
2.	התובעים אמורים היו לטוס, ביחד עם חמשת ילדיהם, בטיסת "אל על" מס' 657 מנמל התעופה בן-גוריון לקייב. הטיסה אמורה היתה להמריא מנתב"ג ביום 6.5.2011, בבוקר יום שישי, בשעה 05:00 לפנות בוקר, ולטענת התובעים, אמורה היתה לארוך לכל היותר כ-3 שעות. מקייב התכוונו התובעים להמשיך בנסיעה לעיר אומן, שבה התכוונו לשהות במהלך השבת, ולצורך זה הזמינו התובעים חדרים באכסניה באומן.
3.	כעולה מכתבי הטענות, מספר שעות לפני המראת הטיסה, בשעה 23:00 לערך, נשלחה אל נוסעי טיסה 657 הודעה על הקדמת טיסתם לשעה 3:30 באותו לילה. בהתאם לכך, הקדימו התובעים  את הגעתם לנמל התעופה, ולפי טענתם, בשעה 3:30 ישבו כל נוסעי הטיסה במקומותיהם. אף על פי כן, במשך כ-4 שעות, עד לשעה 7:30 בבוקר, עמד המטוס ללא ניע, כאשר במהלך כל אותן שעות לא הוגשו לנוסעים מזון או שתיה חמה ולא הוסברה להם סיבת העיכוב. 
4.	לטענת התובעים, לאחר המתנה ארוכה ומורטת עצבים בתוך המטוס, הועלו נוסעים נוספים למטוס, מבלי שניתן להם הסבר על המתרחש. רק בשעה 6:00 בבוקר, הודיע קברניט המטוס לנוסעים, כי טיסתם אוחדה עם טיסה אחרת, שאמורה היתה להמריא בשעות הערב של יום 5.5.2011. קברניט המטוס הודיע לנוסעים, כי הטיסה מתעכבת גם בשל העובדה שמספר נוסעים סירבו לעלות לטיסה ועל כן יש צורך להוריד את מזוודותיהם מהמטוס. עוד הודיע הקברניט לנוסעים, כי חל שינוי במסלול הטיסה, וכי בשל מצוקת דלק חריפה ובלתי צפויה, יהיה עליהם לעצור לצורך תדלוק בלרנקה, קפריסין, משם תמשיך הטיסה לכיוון קייב. רק בשעה 7:30, כאמור, המריאה הטיסה לכיוון לרנקה. בלרנקה התעכבה הטיסה כשעה וחצי נוספות, שלאחריהן המריא המטוס לקייב. 
עוד לטענת התובעים, המטוס נחת בקייב בשעת צהרים, וכתוצאה מהעיכוב הניכר, הם יצאו מנמל התעופה בקייב בשעה 13:00 לערך, והגיעו לאומן רק בשעה 17:00, סמוך לכניסת השבת. לנוכח האיחור הרב, נמסרו החדרים שהזמינו התובעים לאורחים אחרים, ואילו התובעים, שהנם אנשים שומרי תורה ומצוות, נאלצו מחוסר ברירה, נוכח השבת הקרבה, ללון באכסניה אחרת, שם העמידו לרשותם חדרים מאיכות ירודה.
התובעים טוענים, כי כתוצאה מתלאות הדרך שנכפו עליהם ובשל מחסור בשעות שינה שנגרם בשל הקדמת הטיסה מחד, ובשל עיכוב הטיסה בנמל התעופה שלא לצורך מאידך, נרדמו כל בני המשפחה לפני סעודת השבת, והוא נותר לשבת לבדו בחדר האוכל של האכסניה. זאת בשעה, שסעודת השבת המשפחתית, באווירת השבת המיוחדת באומן, אמורה היתה להיות אחד מרגעי השיא של החופשה המשפחתית. למותר לציין את עוגמת הנפש הרבה שנגרמה למשפחת התובעים כתוצאה מכך.
התובעים הגישו, אפוא, את תביעתם בעיקר בגין נזקים שאינם ממוניים, שנגרמו להם עקב העיכוב ביציאת הטיסה ועקב השהות הממושכת במטוס, ללא תנאים מתאימים. התביעה הוגשה, כאמור, על סך של 25,000 ₪.
5.	הנתבעת הגישה כתב הגנה ארוך ומפורט. טענה העיקרית היא, כי העיכוב נבע בשל התערבות "כח עליון", וכי בנסיבות העניין עשתה את כל הנדרש להקטנת הנזק ולמזעור הפגיעה בנוסעים.
6.	ואכן, אין חולק על העובדה, כי בשעות הצהרים של יום 5.5.2011, התגלה זיהום בדלק שסופק למטוסים, שכתוצאה ממנו החליטה הנהלת נמל התעופה לעצור את כל הטיסות שהיו מתוכננות להמריא באותו זמן ולשאוב את הדלק מן המטוסים. עקב כך, נוצרה מצוקה אמיתית הן במערך רשות שדות התעופה בישראל והן במערך חברות התעופה. 
כמו כן, נראה שהצדדים מסכימים, כי האחריות לזיהום הדלק איננה של הנתבעת, אלא, ככל הנראה, של גורמים חיצוניים שהיו אמונים על הספקת הדלק למטוסיה של הנתבעת.   
7.	הנתבעת אישרה את מרבית טענות התובעים לעניין העיכוב, תוך שהעלתה מספר טענות ברמה העובדתית, טענות שיש בהן, לטעמה, כדי להסביר את האיחור ביציאת הטיסה וכדי להביא לדחיית התביעה:
הנתבעת הסבירה, כי בשל זיהום הדלק האמור בוטלו טיסות רבות שאמורות היו להמריא בסוף השבוע המדובר, והיא נצרכה למצוא פתרון הולם עבור למעלה מ-1,900 נוסעים שנמצאו בשדה התעופה והמתינו לטיסותיהם. מדובר במצב חירום, שהצריך אותה לנקוט פעולות מיידיות להפחתת הנזק הכולל לכדי מינימום, וכל זאת – במגבלות זמן ובתנאים של מחסור חריף בכח האדם ובצוותי האוויר.    
לטענתה, מטעם זה היא נאלצה לאחד בין טיסה 651, שאמורה היתה להמריא באותו ערב אך בוטלה בשל מצב החירום, לבין טיסה 657, שבה נמצאו, כאמור, התובעים.
הנתבעת אישרה, כי העלאת הנוסעים הנוספים למטוס ארכה זמן רב מהרגיל - כשעתיים, והיא נימקה זאת בכך שהנוסעים הובאו למטוס ב-6 אוטובוסים שונים, וכן בכך שהמטוס ניצב באותו זמן בעמדה מרוחקת, עובדה שהקשתה מאוד על יצירת קשר עם צוות המטוס. 
כן מתברר, כי עיכוב נוסף נגרם בשל העובדה ש-5 נוסעים סירבו לעלות לטיסה המאוחדת, שעל כן התעורר צורך להוריד את כבודתם מהמטוס, עניין שארך גם כן זמן רב.
8.	בסיכום דבריה טענה הנתבעת, כי למן הרגע שהתגלו לה ממדי הזיהום ועד להמראת המטוס, עשתה כל מאמץ אפשרי כדי לאפשר את הטיסה. הנתבעת צירפה לכתב הגנתה מסמכים רבים התומכים את גרסתה והמספקים תמונה ברורה ומפורטת אודות ההתרחשויות בנמל התעופה באותו זמן . 
9.	המסגרת הנורמטיבית בענייננו מושתתת על חוק התובלה האווירית, התש"מ-1980, שקובע בסעיף 10 ייחוד עילה לגבי אחריות לנזקים נטענים בקשר לתובלה אווירית.
בתאריך 20.3.2011 נכנסה לתוקף בישראל אמנת מונטריאול, וסעיף 3א לחוק התובלה האווירית אימץ את הוראות האמנה ונתן להן תוקף מחייב. בענייננו, נראה שאין מחלוקת על כך שישראל ואוקראינה הנן צדדים לאמנת מונטריאול.
10.	סעיף 19 לאמנת מונטריאול מורה כך:
"המוביל אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה האווירית של הנוסעים, כבודה או מטען. אף על פי כן, המוביל לא יהיה אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור אם יוכיח שהוא ועובדיו ושליחיו נקטו בכל האמצעים שהיו עשויים להידרש באופן סביר כדי למנוע את הנזק או שנקיטה באמצעים כאמור היתה בלתי אפשרית מבחינתו או מבחינתם". 
11.	איחור בתובלה האווירית הוא עניין שבגינו מוטלת על המוביל אחריות ברורה ומפורשת לפיצוי הניזוק, אלא אם הוכיח המוביל שנקט בכל האמצעים האפשריים הסבירים כדי למנוע את הנזק או להקטינו. לטעמי, אין ספק שזיהום של הדלק בנמל התעופה הינו מסוג התרחישים שלחברת התעופה אין שליטה עליו, היא לא יכולה לצפותו ולא יכולה למנעו, והנסיבות במקרה זה אינן שונות מנזק נשגרם בשל התערבות כח עליון. 
12.	הנתבעת טענה, כי עם היוודע לה היקף זיהום הדלק, הוציאו רשות שדות התעופה ומנהלת נמל התעופה הוראה חד-משמעית לעצור את כל הטיסות שהיו מתוכננות להמריא באותו זמן, ולשאוב את הדלק מן המטוסים. טענה זו לא נסתרה. במקרה כזה אין לצפות מחברת תעופה לעמוד בלוחות הזמנים שקבעה או להעדיף להוציא טיסות מסוימות על פני אחרות. 
הרושם שמתקבל במקרה זה הוא שבעקבות זיהום הדלק שררה בשדה התעופה אנדרלמוסיה מוחלטת. מסקנה זו נתמכת בדוחות שצירפה הנתבעת לכתב הגנתה, מהם עולה, כאמור, כי הנתבעת אכן עשתה כל מאמץ אפשרי כדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הנוסעים בכל הטיסות, ונקטה בכל אמצעי סביר כדי להוציא מספר רב ככל האפשר של טיסות שאמורות היו לצאת במהלך אותן שעות.
בנסיבות אלה, כאשר טיסות רבות בוטלו לגמרי, וכאשר נמל התעופה הומה נוסעים מאוכזבים ונרגזים שטיסותיהם בוטלו, מובן שלא היתה לנתבעת חובה להוציא את הטיסה לקייב בשעה שהתחייבה לה לפני גילוי המשבר.
13.	כמו כן, אני סבורה, כי אין לבוא אל הנתבעת בתלונות על הקדמת שעת הטיסה, ונאמנה עלי טענתה, כי צעד זה נבע מניסיונות שביצעה למצוא פתרון למשבר ולהוציא מספר רב ככל האפשר של טיסות, בהינתן המצב המשברי. באופן דומה, מקובלת עלי טענתה, לפיה גם האיחור בהמראת הטיסה נבע משיקולים דומים ולאחר שננקטו אמצעים שונים להפחית את הנזק הכללי ולמצוא פתרון עבור כלל הנוסעים.
14.	יתירה מזו, בכרטיס הטיסה קיימת פניה לתנאי ההובלה של הנתבעת, לפיהם המוביל האווירי, קרי – הנתבעת, לא יהא אחראי לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים. הכל מסכימים, כי התובעים היו מודעים למשבר זיהום הדלק, קיבלו הודעה מוקדמת על שינוי בלוחות הזמנים בעקבות המשבר, ולכן – מטבע הדברים, היו גם מודעים להיתכנות של שינוי שעת ההמראה המיועדת ומסלול הטיסה לצורך תדלוק נוסף.
15.	אני מסכימה לטענת התובעים, שעיכוב הטיסה במשך שעות גרע בצורה משמעותית מהנאתם מן החופשה. אין ספק בעיני כי ההמתנה במטוס היתה מורטת עצבים ומכעיסה, אך, כאמור, העיכוב עצמו לא נבע מרשלנותה של הנתבעת, שכן כעולה מטענות שהובאו מכתב ההגנה – אשר לא נסתרו – הנתבעת ונציגיה עשו מאמצים רבים לקדם את הטיסה על מנת שהנוסעים יגיעו ליעדם לפני כניסת השבת ולמנוע עיכובים נוספים, אלא שמצב החרום שנגרם, נוכח ביטולן של טיסות רבות והלחץ שנוצר בשדה התעופה והצורך במציאת פתרון הולם עבור יתר הנוסעים, מנעו מהם להוציא את הטיסה בשעה היעודה.
16.	לעומת זאת, אני מוצאת שיש ממש בטענת התובעים בנוגע להתנהגות הנתבעת ולמחדליה בזמן ההמתנה במטוס. לטענת התובעים, הם עלו למטוס מהשעה 3:00 לפנות בוקר, מתוך הנחה שהמטוס ימריא ליעדו בשעה 3:30. בפועל נותר המטוס על הקרקע עד לשעה 7:30, כאשר במשך כל אותן שעות לא הותר לנוסעים לרדת מהמטוס ולא סופקו להם ארוחה קלה או שתיה חמה, ובנוסף – במשך כ-3 שעות לא איש מצוות המטוס או מנציגי הנתבעת לא טרח לפנות לנוסעים ולהסביר להם את פשר האיחור ואת הצעדים שננקטו באותו זמן כדי למנוע נזק גדול יותר. בעניין זה, למרות הקושי הרב להוציא טיסות, בשל המחסור בדלק, מצופה היה מהנתבעת להעדיף את האינטרס של הנוסעים, להבין את מצוקתם ואת תחושת חוסר האונים בה היו מצויים, ולתת את השירות הטוב ביותר בנסיבות העניין. הסבריה של הנתבעת, ככל שהם מניחים את הדעת ביחס לטענות התובעים בדבר העיכוב, אינם מניחים את הדעת בנוגע ליחס המזלזל שניתן לנוסעים שנאלצו לבלות שעות ארוכות ומורטות עצבים במטוס, שעמד על הקרקע ללא ניע, מבלי שניתן להם הסבר על המתרחש בחוץ ומבלי שסופקו להם מנות מזון. 
17.	על יסוד כל האמור, אני דוחה את התביעה ככל שהיא מתייחסת לנזק שנגרם להם בגין העיכוב עצמו ובגין הפסד ההנאה מהחופשה באומן. יחד עם זאת, מצאתי לנכון לפסוק לתובעים פיצוי מסוים, וזאת – להדגיש – אך ורק ביחס לעוגמת הנפש שנגרמה להם בזמן ההמתנה בבטן המטוס, בשל התרשלותה של הנתבעת ובהתחשב בכך שמדובר במשפחה המונה שבע נפשות.
לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, בתוך 30 יום מהיום, פיצוי בסך 2,450 ₪. אם לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה ורבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. 
יתרת סכום התביעה נדחית מחוסר הוכחה ולאור הנימוקים שפורטו לעיל.
בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.
הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.
ניתן היום,  ג' סיון תשע"ב, 24 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

             







