
 שלושים שם ״היו גדי. אמר לי,״ חסר זה
 השניים שלי.״ הבגדים וכל דולר אלף
 באולם־הנוסעים, שהיה החברה לנציג פנו

ה המיזוודה את שוב חיפשו זנימו ויחד
אבודה.

ובי טופס, החברה עובד שלף לבסוף
 כרטיס את הציג גדי ימלאו. שגדי קש

 עם הספח ואת שבידיו למטוס העלית
 על־ידו. שנשלחו המיזוודות על הפרטים

 הייתה הירוקה המיזוודה כי הצהיר הוא
 ואבדה קילוגרם 13 שקלה מסויים, בגודל
לוד. לנמל־התעופה בדרך
 כמד, לו -להגיד הסתודדו. וצביקה גדי

גדי. שאל ז״ בפנים היה כסף
 יעזור -זה צביקה. שאל ?״ מה ״בשביל

 לחפש. להם ״תו ו המתוודה את למצוא
 כמר, אחרי מיזוודות מוצאים כלל בדרך
 ושם אחר טופס תמלא לא, ואם ימים,

הפרטים.״ כל את בדיוק תכתוב
 המתוודה. נמצאה לא שבוע כעבור גם

 במיזוד כי והצהיר נוסף, טופס מילא גדי
חלי במזומן׳ דולר אלף 30 היו שאבדה דה
ארבע שחורות, נעליים זוג כחולה, פה

 מכנסי זוג טניס, חולצות שתי כותנות,
 לילדים. ומתנות תחתונים בגדים טניס,
 אלף 33 — האבידד, של הכולל הערך
דולר.

 ״צוחקים
בפרצוף״ לי

 צ׳ק מצורף היה אליו מחברת־ד,תעופה. • י מיכתב שהגיע עד עכרו ודשיים דן
 הסבירה במיכתב דולר. 400 של סכום על

 והפרוטוקול וורשה אמנת לפי כי החברה,
מוגב עליהם, חתמה שישראל האג, של
של לסכום אווירי מוביל של אחריותו לת
 נזק של במיקרה קילוגרם, לכל דולר 20
 הייתה שאבדה המתוודה אמנם אבה. או
 המוצהר ומישקלה שתיים, מתוך אחת רק

 מן יוצא באופן אך קילוגרם, 13 היד,
 אבדו כאילו לראותה החברה סוכנה הכלל

 לקחת רשאי שהנוסע ד,קילוגרם עשרים כל
שול רצון־טוב, של כמחווה ולכן, אייתו.

 כל על כפיצוי דולר, 400 החברה לו חת
לו. שנגרם הנזק

 גדי אמר בפרצוף,״ לי צוחקים ״הם
 מד, דולר, אלף 33 מבקש ״אני לצביקה.

 לי, להחזיר מוכנים והם במיזוודה, שהיה
דולר.״ 400 רצון־טוב, של כמחווה
צביקה. הציע לעורך־דין,״ ניגש ״בוא
 ב־ לי כתבו שהם ורשה, אמנת זה ״מה

 הסביר לעורך־הדין גדי. שאל מיכתבז״
ה התעופה חוקי הוסדרו 1929ב־ כי לו,

שנחת בינלאומית באמנה בעולם אווירית
 ועודכנה תוקנה זו אמנה בוורשה. מה
 האמנה את אימצה ישראל בהאג. 1955ב־

האווי התובלה בחוק האג פרוטוקול ואת
.1962 משנית — רית

 בית־ של אחד תקדים אף אמנם ״אין
 אמר כאלה,״ בעניינים העליון המישפט

 החב- לכם, שהסברתי כמו ״כי הפרקליט,
 בזמן דווקא אבל להתפשר. משתדלות רות

 בבית־ מאוד מעניין פסק־דין יצא האחרון
ה קבע שם בירושלים, המחוזי המישפט

 מתרשלת החברי, אם כי בזק, יעקב שופט
ו למטוס בדרך המיזוודות, על בשמירה

 — מתרשלת? לא חברה ואיזו — ממנו
 ואם הניזוק. את לפצות חייבת היא אז

 יראו הרי הנוסע, מצד גם רשלנות היתד,
 בחלק ישא והוא ׳תורמת, רשלנות בה

 מישלוזז בית־המישפט דעת לפי מהנזק.
 או לבטחן, בלי במיזוודות, מזומן כסף

 בגדר הוא המיוחדת, התכולה על להצהיר
 באותו חולקה ולכן מסויימת. רשלנות
ו חברת־ד,תעופה בין הרשלנות פסק-דין

 של בשיעור רק פיצוי קיבל והוא האזרח,
 מהנזק.״ שני־שלישים

 בתבי־ ״תמשיך גדי, לו אמר קיי,״ ״או
 זה לי שמגיע ממד, שני־שלישים גם עה.

 לי. שלחו שהם הדולר 400מ־ יותר הרבה
 מאשר ברולטה לזכות קל שיותר רואה אני

 שאבדה.״ מיזוודה על פיצוי לקבל
ל ״עליו עורך־הדין, אמר כך,״ ״אם
 מהם, שקיבלת הצ׳ק את להם החזיר
בתביעה.״ נמשיך ואנחנו

ט■3מדש !■תוח
 ל- ונזק אבדן על בישראל החל החוק

האווי התובלה חוק הוא אווירי מיטען
אמ את מאמץ החוק .1962—תשכ״ב רית,

האג. ופרוטוקול ורשה נת
 186/80 ירושלים — תל־אביב בפסק־הדין

השו קבע פורסם), טרם ,1980 (מדצמבר
 הוא מיוחד, חוק שזהו כיוון כי בזק פט

 !תובלה בענייני ■תביעות על יחול בילבד
הרגיל. הנזיקין חוק ולא אווירית,
 את מאיראן עולים הביאו מיקרה באותו

 הם כפולות־דופן. במיזוודות רכושם כל
 מזומן. וכסף זהב מטבעות שם החביאו

 גמל-ד,תעופה בין אבדה המיזווח׳ת אחת
ה בלוד. ונמל־ד,תעופה באתונה באתונה

 אולימפיק חברת עובדי כי טענה, נוסעת
 על שומרת שהיא ראו ביוון, איירוויס
 שלחו בכוונה, אותה הטעו ולכן המתוודה

ה המועד לפני רב זמן למטוס אותה
ו- לחזור יכולה היתה לא וכך דרוש.
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למיזוודה שיקוו
בעלי את לאתר כדי עושה

 במודעת סוויס״אייר, בחברת המומחה עושה
 שהיא במאמצים גאה החברה בניחוויק. פירסומת

כזו? אבירה על הפיצוי מהו אבל האבודות. המתחזות

בירישלים: המחוזי המשפט בית 0

 לנזק אחראית תעופה חבות
מתווה מאובדן הנובע

 מזוודה, לבעלת דולר אלף 15 לשלם חויבה ״אולימפיק״
ת היו במזוודה * כפולות דפנות בעלת דולארים רבבו

 כפולת במתוודה כספה את הסתירה מאיראן עולה בישראל. גסקדה זה
 בנמל־התעופה אך עינה. בבת כעל עליה ושמרה תחתית,

בשמירה. רשלנותה בגלל בפיצוי חוייבה חברת־התעופה המתוודה. נעלמה באתונה

 היו ׳תצהירד, לסי המיזוודות. על לשמור
 אלף 45 בסך וכסף מטבעות במיזוודד,

דולר.
 היח אמנם כי האמין בית־המישפט

הסכום כי קבע אך במיזוודה, מזומן כסף

 הוא בילבד. דולר אלף 15 הוא הנכון
 ובדק נעלמה, אמנם חמיזוודד, כי קבע גם
 חברת־ של רשלנות בגלל נגרם הנזק אם

ועובדיה. התעופה
עובדי כי הטענה את קיבל לא השופט

 כדי בזדון, הנוסעת את ד,יטעו החברה
ה כי מצא אולם המתוודה. את לגנוב
 מיזוודות להניח חברת־ד,תעופה של נוהג

 שמירה בלא תתמלא, שזו עד עגלה, על
 רשלנות- ומהווה לגינוי ראוי קפדנית,

רבתי.

ש בכך רשלנות גם ראה בית־המישפט
 כספים לתוכה הכניסה המיזוודד, בעלת

ה את הוציאה ולא איותה, שביטחה בלי
 כדי הראשונה, בהזדמנות הללו כספים
הת ראה השופט גופה. על אותם לשים

 הושב לא המתוודה שעל בכך, גם רשלות
 ה־ בעלת של וכתובתה שמה עם פתק

ה הערך על הצהירה לא והיא מתוודה,
חברת־התעופה. בפני בה הטמון מיוחד

 אחראית החברה כי קבע ביית־המישפט
רשלנו אחוז זהו וכי מהנזק, לשני־׳שליש

 בשליש רק התרשלו הבעלים ואילו תה,
 ועל ביניהם, האחריות חולקה כך מהנזק.
דולר. אלפים 10 להם לשלם הוטל החברה

נוס תביעה הוגשה זה, !תקדים בעיקבות
 ב־ השלום בית־המישפט בפני בנושא פת

 עורד־הדין דורש זו בתביעה תל-אביב.
 עורך־ בא־כוחו על־ידי אלקיים, עמנואל

 דולר 4100כ־ של סכום לאלו, יצחק הדין
 מתוודה אבדן על אייר, סוויס מחברת
 600ו־ רגילים, וחפצים בגדים שהכילה

ה אחת בכים שהוטמנו במזומן, דולר
חליפות.

 כי עולה, בזק השופט של מפסק־הדין
 ולאבדן לנזק אחראיות חברות־ד,תעופה

 לסכומים אמנם המוגבלת באחריות כבודד,
 20כ־ כלומר לאמנה, 22 בסעיף הנקובים

לקילוגרם. דולר
 ערך על הנוסע מצהיר כאשד )1( אך
 תהיה לא המישלוח, לפני יותר גבוה

 הדולר, לעשרים מוגבלת החברה אחריות
כאמור.

 או החברה כי הנוסע יוכיח אם )2( או
 מתוך או במתכוון, הנזק את גרמו עובדיה

 החברה על תחול לא אז גם לא־איכפתיות,
ל אחראית תהיד, יוד,יא האחריות הגבלות

הנזק. מלוא
 את להוביל חברות־התעופד, של בנוהג

 ללא ולהשאירן עגלות, על המיזוודות
 מסתובבים שבו במקום קפדנית שמירה
 מוכסים נוסעים, סבלים, — שונים אנשים

 של קטנה לא מידה השופט מצא — ועוד
 להטיל יש כי קבע, כן על אי־איכפתיות.

ה לנזקים האחריות מלוא את החברה על
מכך. נובעים

ירד־ ,2909/73 תל־אביב — בתל־אביב
 ),404 ]21 תשל״ה (פס״מ טי.וו.איי נגד ניה

 (בתפקידו בייסקי משה השופט גם קבע
 מיטענים לגבי גם כי !מחוזי), כשופט דאז

 ערך בעלי הם כי הנוסע הצהיר עליהם
 זהירות. ביתר ההברה שמרד, לא מיוחד,

 על מלא פיצוי בתשלום אותה חייב לכן
 קיבל ולא במטוס, ששוגרו זהב תכשיטי

 לקילו־ דיולר 20ל־ האחריות הגבלת את
ורשה. אמנת לפי גרם,
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