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  BOOKING  COM  .B.VBOOKING  COM  .B.VBOOKING  COM  .B.VBOOKING  COM  .B.V    תתתתמערערמערערמערערמערער

    עופר קוב!'עופר קוב!'עופר קוב!'עופר קוב!'ועו"ד ועו"ד ועו"ד ועו"ד ד"ר אס� רנצלר ד"ר אס� רנצלר ד"ר אס� רנצלר ד"ר אס� רנצלר     ע"י ב"כ עו"ד

    נגדנגדנגדנגד

  דניאל שפיראדניאל שפיראדניאל שפיראדניאל שפירא    משיבמשיבמשיבמשיב

    יונת$ רפפורט עו"ד אד% לוי$ ועו"ד רועי ביטו$יונת$ רפפורט עו"ד אד% לוי$ ועו"ד רועי ביטו$יונת$ רפפורט עו"ד אד% לוי$ ועו"ד רועי ביטו$יונת$ רפפורט עו"ד אד% לוי$ ועו"ד רועי ביטו$    ע"י ב"כ עו"ד

  

 פסק די�

 1בת"צ  16.5.18הערעור הנדו$ הוגש על החלטת כבוד השופט נפתלי שילה (בתפקידו כרש%) מיו% 

 2, ונקבע כי קיימת עילת לביטול היתר המצאה המערערת, במסגרתה נדחתה בקשת 8295/10/17

 3  ). התקנותהתקנותהתקנותהתקנות(להל$:  1984/האזרחי התשמ"דסדר הדי$ לתקנות ) 7(500המצאה לפי תקנה 

 4        רקע ותמצית ההחלטה מושא הערעוררקע ותמצית ההחלטה מושא הערעוררקע ותמצית ההחלטה מושא הערעוררקע ותמצית ההחלטה מושא הערעור

 5  .כתובענה ייצוגית) בוקינגבוקינגבוקינגבוקינגשהגיש נגד המערערת (להל$: המשיב הגיש בקשה להכיר בתובענה  .1

 6 אפליקציה (יישומו$)כ$ מפעילה מפעילה אתר אינטרנט וה ,הרשומה בהולנד ,חברההיא  בוקינג .2

 7למקומות אירוח מרחבי העול%, לפרס% עצמ% בפני משתמשי% מכל  ת, המאפשרלטלפו$ הנייד

 8  העול% ולמכור לה% שירותי%. 

 9טר% ביצוע  ,אינה מיידעת את המשתמשי% באפליקציה שלה בוקינגכי  ,המשיב טע$ בתביעתו .3

 10הסופי אותו ישלמו. לטענתו, רק לאחר ביצוע העסקה מגלי% לקוחות המחיר  מהו ,ההזמנה

 11בי% ג% בתשלו% נוס� של "עמלת מטבע חו!" שנגבית מכרטיס האשראי , כי ה% מחויבוקינג

 12כי בניגוד למצג החסר  ,ומתווספת למחיר הסופי כביכול, שהוצג ללקוחות. עוד טע$ המשיב
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 1שמציגה בוקינג באפליקציה שלה, דווקא באתר האינטרנט שלה היא מציינת בטר%  ,והמטעה

 2ח אינו "סופי", וכי הוא עשוי להשתנות במידה ביצוע ההזמנה, כי הסכו% שישול% על ידי הלקו

 3  שחברת האשראי של הלקוח תגבה עמלת מטבע חו!.

 4ג(א) לחוק 14/(א) ו2 סעיפי% מהווה הפרה של הוראות המערערתע$ כי התנהלות המשיב ט

 5התנהלות מטעה וחסרת תו% לב כלפי לקוחותיה במהל7 שלב וכ$  ,1981/, תשמ"אהגנת הצרכ$

 6  שקד% לכריתת העסקה.    שא ומת$המ

 7בקשה להיתר המצאה  משיבע% הגשת התביעה והבקשה להכיר בתובענה כייצוגית, הגיש ה .4

 8) לתקנות סדר 7(500/) ו4(500מחו! לתחו% השיפוט לבוקינג, במעמד צד אחד, מכוח תקנות 

 9  ). התקנותהתקנותהתקנותהתקנות(להל$:  1984/הדי$ האזרחי, תשמ"ד

 10התקבלה הבקשה ונקבע כי נראה שקיימת עילת תביעה ראויה לטיעו$, מתקיימת  3.10.17ביו%  .5

 11לתקנות ולכאורה הפורו% הישראלי הוא הפורו% הנאות  500לפחות חלופה אחת של תקנה 

 12 .בהולנד התביעה הומצאה לבוקינגלבירור התובענה. 

 13) 7(500תחו%, וטענה כי תקנה הגישה בקשה לביטול היתר ההמצאה מחו! ל בוקינג 5.3.18ביו%  .6

 14אינה עושה דבר מישראל,  בוקינגאו המחדל לא התקיימו בישראל,  המעשהשכ$  ,אינה מתקיימת

 15ו% ) יש לבחו$ היכ$ נעשה הפרס7(500וכל פעילותה נעשית מחו! לישראל. לטענתה על פי תקנה 

 16  ו ישראל אינו המקו% בו בוצע הפרסו%. נובעניינ ,ולא היכ$ מצוי מי שצפה בפרסו%

 17למשיב נכרת מחו!  בוקינג) אינה מתקיימת שכ$ החוזה בי$ 4(500כי ג% תקנה  ,בוקינגעוד טענה 

 18ה של בהוא מקו% כריתת החוזה, וכי החוזה נכרת במקו% מוש הקיבוללישראל, שכ$ מקו% 

 19  מחו! לתחומי ישראל.  בוקינג

 20שכ$ עמלת מטבע  ,מתקיי% ושל עילת תביעה רצינית אינא� התנאי של קיומה  ,בוקינגלטענת 

 21לא מוטלת עליה החובה  $לכ ,החו! כלל אינה נגבית על ידי בוקינג אלא על ידי חברות האשראי

 22לידע את המשתמשי% כי צדדי% שלישיי% עשויי% לגבות מה% עמלה. מדובר בנושא הקשור 

 23למערכת היחסי% בי$ הלקוח למנפיקת כרטיס האשראי שלו ובהסדר ספציפי שהוסכ% ביניה%. 

 24 ב ה% מקומות האירוח ולא בוקינג. לכ$ ככלכי מי שגבה את התשלו% מהמשי ,לעניי$ זה הוסיפה

 25כי באתר  העובדהשקיימת חובת יידוע היא מוטלת על מקומות האירוח ולא על בוקינג. עצ% 

 26כי יפורס%  ,לגבות דמי המרה אינה מחייבת הכרטיס האשראי עשוי תכי מנפיק ,של בוקינג מצוי$
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 1משפט דומה בפלטפורמת האפליקציה, המיועדת למסכי טלפו$ קטני%, ולא נית$ לכלול בה את 

 2  רט באתר. כל המידע המפו

 3י הדי$ הישראלי אינו חל נוכח תניית "ברירת הדי$" המפנה לדי$ ההולנדי, כ ,עוד טענה בוקינג

 4  וכ$ כי מירב הזיקות מצביעות כי הפורו% הנאות הוא הפורו% ההולנדי. 

 5והותיר  בוקינגבטענות הצדדי%, דחה את בקשת  שעיי$לאחר , (כתוארו אז) כבוד הרש% שילה .7

 6  את ההחלטה להיתר המצאה אל מחו! לתחו%. על כנה 

 7כי עת המדובר בפרסו% חובק עול% ובאפליקציה המותאמת  ,) קבע7(500ס לתקנה בהתייח .8

 8  ) על המקרה דנ$. 7(500למשתמש בישראל, מתקיימי% התנאי% להחלת תקנה 

 9 ,)4(500הצור7 בדיו$ בתקנה  התייתר) ציי$ בית המשפט כי 7(500כי חלה תקנה  ,נוכח קביעתו

 10) אינה חלה במקרי% בה% הקיבול לא נעשה 4(500עילת ההמצאה לפי תקנה  ,א7 לשיטתו

 11 ) אינה חלה על המקרה הנדו$. 4(500בישראל ולכ$ החוזה לא נכרת בישראל, לפיכ7 תקנה 

 12כי  ,ולא הוכח ,כי אי$ לדעת מהיכ$ בוצעה ההזמנה באמצעות האפליקציה ,בוקינג אשר לטענת .9

 13כי השימוש  ,כי מאחר והמשיב הצהיר ,נקבע ,ה בישראליהמשיב ביצע את ההזמנה בעת שה

 14באפליקציה נעשה על ידו בישראל, ולאחר שבוקינג ויתרה על חקירתו, יש לקבל את העובדות 

 15  המפורטות בתצהירו. 

 16לטיעו$, נקבע כי המדובר  העילת התובענה, והשאלה הא% המדובר בתביעה הראויבסוגיית  .10

 17 ,מהותית של הטענות הינאי$ המדובר בתביעת סרק, ויש מקו% לבח ,בתביעה הראויה לטיעו$

 18  מר כי המדובר בתביעה שהיא תביעה טורדנית או קנטרנית. וולא נית$ ל

 19שכ$ חברת האשראי היא זו הגובה  ,המשיבאי$ יריבות בינה לבי$ לפיה  ,אשר לטענתה של בוקינג .11

 20כי טענתו של המשיב אינה נגד עצ%  ,להסכ% בינה לבי$ הלקוח, נקבעבהתא%  ,הרההמ את דמי

 21אלא נגד אי חשיפת המידע אודות הסיכו$ כי עמלה זו תיגבה מהלקוח והצגת  ,החיוב בעמלה

 22מחיר הסופי הכולל. טענות אשר המקו% הראוי לדו$ בה$ הוא כהמחיר המוצג באפליקציה 

 23  במסגרת ניהול התביעה. 

 24אול% לא נית$  ,רהפורו% הז $ בתביעה נקבע כי ישנ% שיקולי% לטובתלפורו% הנאות לדואשר  .12

 25האפליקציה  $לומר כי מירב הזיקות נוטות בבירור ובאופ$ משמעותי לטובת הפורו% הזר. שכ
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 1מצויני% במטבע ישראלי ולכ$ מירב הזיקות נוטה דווקא לישראל  בעבריתבעברית והמחירי% 

 2  הפורו% הנאות. והפורו% הישראלי הוא 

 3כי יש לדחות את טענת בוקינג לפיה נוכח תניית  ,בהתייחס לציפיותיה% של הצדדי% נקבע .13

 4השיפוט הזר, הדי$ הישראלי לא חל כלל ויש לכבד את קיומה של תניית השיפוט וברירת הדי$ 

 5פסיקה הובאה בחוזה אחיד. לעניי$ זה הולנדית, שכ$ ייתכ$ בהחלט כי המדובר בתניה מקפחת ה

 6לפיה חברות בינלאומיות הפועלות ברחבי העול%, ומנהלות את עסקיה$ באינטרנט, צריכות 

 7  לצפות כי יתבעו במדינות בה$ ה$ פועלות. 

 8האמור, מתקשר למבח$ השלישי לנאותות הפורו%, והוא שיקולי% ציבוריי% ושיקולי  הרציונל

 9  נו המדובר בחברה גדולה למול אד% פרטי. נמדיניות, כאשר בעניי

 10        בערעורבערעורבערעורבערעור    בוקינגבוקינגבוקינגבוקינגטענות טענות טענות טענות עיקר עיקר עיקר עיקר 

 11) חלה משו% שמדובר בפרסו% חובק 7(500כי תקנה  ,שגה בית המשפט בקביעתו בוקינגלטענת  .14

 12) יש לבחו$ הא% המעשה 7(500פליקציה המותאמת למשתמש בישראל. על פי תקנה עול% ובא

 13מדינת ישראל ולא הא% קיי% קשר בי$ המעשה  ל עליו מבוססת התובענה בוצע בתחומיאו המחד

 14או המחדל לישראל. לכ$ שאלות כגו$ שפת הפרסו% והא% הוא מיועד לתושבי מדינת ישראל 

 15כי האפליקציה מותאמת למשתמש מישראל שגויה ג%  ה,אינ$ רלוונטיות, ובכל מקרה הקביע

 16  לגופה. 

 17משנה את  הנעשה בחו"ל אינהעובדה כי צרכ$ היושב בישראל נחש� לפרסו% ה בוקינגלטענת  .15

 18א7 היא אינה המקו% בו  ,מיקו% ביצוע העוולה, ישראל היא המקו% בו קלט בחושיו את הפרסו%

 19  בוצע הפרסו%. על בית המשפט לבחו$ היכ$ בוצע הפרסו% ולא היכ$ מי שצפה בפרסו%. 

 20 כי בית המשפט התעל% מההשלכות רחבות ההיק� של קביעה לפיה יש ,בוקינגעוד מוסיפה  .16

 21לראות בפרסו% באינטרנט כאילו בוצע בישראל רק מכיוו$ שנית$ לצפות בו בישראל, קביעה 

 22אשר תכפי� את כל האתרי% הזרי% והאפליקציות שלה% לסמכות% של בתי המשפט בישראל 

 23  ראלי. ובאותה נשימה תחיל עליה% ג% את הדי$ היש
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 1היא בדבר קיומה של עילת תביעה ראויה  ,נפלה בהחלטהלטענת בוקינג אשר  ,טעות נוספת .17

 2לדיו$, לעניי$ זה היא טוענת כי לא נקבע איזה די$ חל על התביעה, ועל כ$ היה על בית המשפט 

 3  לקבוע כי יחול הדי$ ההולנדי. 

 4בנוס�, התנאי בדבר קיומה של עילת תביעה ראויה לא מתקיי% ג% על פי הדי$ הישראלי, שכ$  .18

 5ע את משתמשיה אודות עמלות שצדדי% שלישיי% עשויי% לגבות לטענתה אי$ מקור חוקי לייד

 6מה% כתלות באמצעי התשלו% אותו יבחרו. הסכומי% בגינ% נגבתה העמלה שולמו למקומות 

 7  האירוח, לכ$ ככל שקיימת חובת יידוע היא חלה על מקומות האירוח. 

 8ה כספי% שלא כי המשיב עתר לפצות את חברי הקבוצה "מה% גבתה המשיב בוקינגעוד טוענת  .19

 9  מכיוו$ שהעמלה אינה נגבית על ידה, אי$ סיכוי כי תחויב בפיצוי.  . לטענתה,כדי$"

 10עוד שגה בית המשפט בכ7 שלא קבע כי התביעה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית  .20

 11  באשר היא מעוררת שאלות פרטניות מסובכות לבדיקה.

 12א הערעור היא בקביעה כי ישראל נפלה בהחלטה מוש בוקינגאשר לשיטת  ,הטעות השלישית .21

 13כי שגה בית המשפט בקביעתו כי  בוקינגהיא הפורו% הנאות לדו$ בתובענה, לעניי$ זה טוענת 

 14"האפליקציה בעברית והמחירי% מצויני% במטבע ישראלי ולכ$ מירב הזיקות נוטות דווקא 

 15  הפורו% הנאות".  אלישראל והפורו% הישראלי הו

 16כי כל משתמש יכול לבחור להשתמש באפליקציה באחת מעשרות  בוקינגלעניי$ זה טוענת 

 17בדה כי וא7 אי$ בכ7 לשנות את הע ,השפות שאליה$ היא מתורגמת מאנגלית לרבות לעברית

 18האפליקציה המחייבת בכל מקרה של סתירה היא האנגלית. מכא$ שאי$ לקבוע כי הפורו% 

 19ת ושנית, האפשרלעברית.  בישראל הוא הפורו% הנאות רק בגלל שאד% צפה בתרגו% שלה

 20למיועדת רק לתושבי ישראל, ואפילו  ההאפליקצילצפות במחיר בשקלי% אינה הופכת את 

 21המשיב לא טע$ זאת. שלישית, א% הנגשת האפליקציה לגולשי% דוברי עברית מהווה זיקה 

 22  לישראל, עדיי$ מדובר בזיקה אחת ויחידה, כאשר לצידה קיימות זיקות רבות לדי$ הזר. 

 23כי חברי הקבוצה בחרו להזמי$ לינה במקומות אירוח שכול% מצויי% בחו"ל  בוקינגמוסיפה עוד 

 24באמצעות אפליקציה המופעלת מחו"ל על ידי חברה זרה וקיבלו על עצמ% תנאי שימוש 

 25להתדיי$  הציפייהקובעי% כי הסמכות הייחודית היא לבתי המשפט בהולנד. לכ$ אי$ לה% 

 26  בישראל. 
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 18מתו�  6

 1מקו% שבית משפט ישראלי ידו$ בתביעה שבאופ$ של מדיניות אי$ עניי$ כעוד מציינת בוקינג כי  .22

 2הזמנת מקומות לינה בחו"ל באמצעות אפליקציה  –מובהק נעדרת זיקה למדינת ישראל 

 3 המופעלת מחו"ל על ידי חברה זרה. 

 4לפיה המשיב ביצע את ההזמנה בהחלטה מושא הערעור ונגד הקביעה  בנוס� מלינה בוקינג .23

 5  מישראל, קביעה שאי$ לה כל עיגו$ בבקשה או בתצהירו של המשיב. 

 6    בערעורבערעורבערעורבערעורטענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב עיקר עיקר עיקר עיקר 

 7 לטענת המשיב יש להורות על דחיית הערעור.  .24

 8בית המשפט קבע כי שעה שבוקינג פעלה להתאמת שירותיה לצרכ$ הישראלי, עת ברירת  .25

 9יש לראות את הפרסו% המטעה  ,והמטבע ישראלישפה העברית ההמחדל באפליקציה היא 

 10לטענת המשיב בוקינג יכלה להימנע מהתאמת שירותיה שביצעה בוקינג ככזה שבוצע בישראל. 

 11לתושבי מדינת ישראל. בניגוד לטענותיה בקשת האישור אינה גוררת לישראל בעל עסק זר, אשר 

 12אלא בענקית מסחר בינלאומית,  רי% בשפה זרה ומטבע זר,צאוחז באתר מקומי בו נית$ לרכוש מו

 13אשר החליטה מטעמי% כלכליי% ליטול חלק פעיל ויזו% בשוק הישראלי. במצב זה היתממותה 

 14 ציפיותיה או הנזק שנגר% לה אינה ראויה ונסתרת על פי הפסיקה.  ,של בוקינג בדבר כוונותיה

 15היחסי% בי$ שגה בית המשפט עת לא התייחס לדי$ החל על מערכת כי  ,בוקינגאשר לטענת  .26

 16הצדדי%, וכי הדי$ החל הוא הדי$ ההולנדי, ועל כ$ יש לקבוע כבר עתה כי המשיב לא הוכיח 

 17כי בוקינג מתעלמת מהפסיקה  ,טוע$ המשיב ,תביעתו, וכי למשיב אי$ עילת תביעה ראויה לטיעו$

 18ת אשר יש להורות על בטלות$ שכ$ ה$ מונעות א ,לפיה תניות ברירת די$ זר ה$ תניות מקפחות

 19נ' ב$ נ' ב$ נ' ב$ נ' ב$     FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK    INCINCINCINC 5860/16זכות הגישה לערכאות. לעניי$ זה מפנה המשיבה לרע"א 

 20), וטוע$ כי בהחלטה בעניי$ זה נקבע כי נוכח נסיבות עניי$ פייסבוקעניי$ פייסבוקעניי$ פייסבוקעניי$ פייסבוק) (להל$: 31.5.18( חמוחמוחמוחמו

 21המקרה והעובדה כי שיטת המשפט בקליפורניה היא בעלת סממני% דומי% לשיטת המשפט 

 22החוקי% ה% באנגלית ונגישי% לישראל לא ייקבע כי המדובר בתנאי בישראל ונוכח העובדה כי 

 23אשר ציי$ כי לא יינת$ תוק�  ,מקפח. לעניי$ זה מפנה המשיב להחלטת כבוד השופט מלצר

 24 לברירת די$ מקו% שבו עסקינ$ בדי$ קוגנטי כדוגמת חוק הגנת הצרכ$. 

 25ראלי יחול על חברות זרות, שהי $המשיב מוסי� כי מההחלטה בעניי$ פייסבוק נית$ ללמוד כי הדי

 26על א� קיומה של תניית די$ זר המצויה בהסכ%, כאשר מדובר בדי$ שאינו בשפה האנגלית, אינו 
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 18מתו�  7

 1עת בית משפט העליו$ קבע מפורשות נגיש לצרכ$, ואינו בעל מאפייני% דומי% לדי$ הישראלי. 

 2יש לצרכ$ הישראלי, ואינו כי ביחס לדי$ כדוגמת הדי$ הסינגפורי, שאינו בשפה האנגלית אינו נג

 3ידוע כמתקד% בתחו% התובענות הייצוגיות, לא תכובד תניית ברירת הדי$. לטענת המשיב בפי 

 4 בוקינג אי$ טענה אשר תביא לכיבוד התניה בהסכמיה. 

 5א זו בלבד שהוכח כי יש לו עילת תביעה אשר לטענה להיעדר עילת תביעה טוע$ המשיב כי ל .27

 6נו נדרש לר� משמעותי בשלב זה, אלא להוכיח כי לא מדובר בטענת אזי ובהתא% לפסיקה הוא אי

 7 סרק אלא בטענה הראויה לדיו$. 

 8כי יש לדחותה, וזאת  $עוד התייחס המשיב לטענה כי הפורו% בישראל אינו הפורו% הנאות וטע .28

 9 ,לעני$ זה הביא המשיב כדוגמא להוכחת טענותיוא� נוכח פסקי הדי$ הרבי% הקיימי% בנושא. 

 10ישראל, המוריד את אפליקצית בוקינג בעברית, והתרש% ממחירי% שהוצגו בפניו תושב 

 11בשקלי%, החשיפה הייתה כאשר הוא בישראל, התשלו% נעשה מביתו בישראל, וגילה אודות 

 12המצג המטעה כשהוא בישראל, כל אלו מטי% את הכ� לדחיית הולנד כפורו% המתאי% לדו$ 

 13 בתביעה. 

 14    דיו$ והכרעה דיו$ והכרעה דיו$ והכרעה דיו$ והכרעה 

 15    יביתיביתיביתיביתהמסגרת הנורמטהמסגרת הנורמטהמסגרת הנורמטהמסגרת הנורמט

 16לתקנות עליו  500די$ לפי תקנה /היתר להמצאת כתבי ביבוח$ בקשה לית$ בית המשפט עת  .29

 17הא% יש בידי התובע "תביעה הראויה לטיעו$". בשלב השני על בית המשפט  ,ראשית ,לבחו$

 18דובר בתובענה המלבחו$ את עילת התביעה לגופה ולהשתכנע כי המדובר בתביעה רצינית ואי$ 

 19לתקנות,  500י% הקבועי% בתקנה א� א% ייקבע כי התקיימו התנאטורדנית או תובענת סרק. 

 20עדיי$ מסור בידיו של בית המשפט שיקול דעת הא% להעניק היתר המצאה, כשהשיקול המרכזי 

 21אשבור$ אשבור$ אשבור$ אשבור$  9725/04או ע"א [רהוא הא% בית המשפט בישראל הוא הפורו% הנאות לדיו$ בתביעה 

 22פסק די$ פסק די$ פסק די$ פסק די$ , להל$: )CAE Electronics LtdCAE Electronics LtdCAE Electronics LtdCAE Electronics Ltd )4.9.2007סוכנויות ומסחר בע"מ נ' סוכנויות ומסחר בע"מ נ' סוכנויות ומסחר בע"מ נ' סוכנויות ומסחר בע"מ נ' חברה לחברה לחברה לחברה ל

 23 ]. אשבור$אשבור$אשבור$אשבור$

        24 

        25 
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 18מתו�  8

 1    ) על תביעת המשיב ) על תביעת המשיב ) על תביעת המשיב ) על תביעת המשיב 7777((((500500500500תחולת תקנה תחולת תקנה תחולת תקנה תחולת תקנה 

 2הקובעת כי ) לתקנות 7(500תקנה היא  לחו"ל מצאההלמשיב היתר ה אושרעל בסיסה התקנה  .30

 3 ה. המדינהתובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחו% יינת$ היתר המצאה עת 

 4 הכי העובדה שצרכ$ היושב בישראל נחש� לפרסו% הנעשה בחו"ל אינ ,כאמור ,בוקינג טוענת .31

 5על בית לטענתה משנה את מיקו% ביצוע העוולה, וכי ישראל אינה המקו% בו בוצע הפרסו%. 

 6 פה בפרסו%. וצנמצא ההמשפט לבחו$ היכ$ בוצע הפרסו% ולא היכ$ 

 7 לא מצאתי לקבל את טענותיה של בוקינג בעניי$ זה.  .32

 8בוקינג חותרת לפרשנות שמרנית לפיה מקו% הפרסו% הוא המקו% ממנו מבוצעת בפועל פעולת  .33

 9 הפרסו%, א� כי אי$ חולק כי זו מגיעה ללקוחותיה בישראל. 

 10לפיה ו ,פסיקהגישה, שגיבשה ההכי  ,את מסקנת כבוד השופט שילה אמצתלעניי$ זה אני מ .34

 11שהתבצע  ),7(500, כנדרש בתקנה "מעשה"פרסו% באינטרנט, בהיותו חשו� לעיני כל, מהווה 

 12במציאות הגלובלית הקיימת ולאור וכי לסמכות בינלאומית ג% בנוגע  ה"בכל מקו%", חל

 13למקו% מושבו של המפר ויש מקו%  "המעשה"התמורות הטכנולוגיות שחלו, אי$ לצמצ% את 

 14  .)7(500לתחולת תקנה 

 15החלטת בית המשפט  , בי$ היתר, עלבהחלטתו מושא הערעור הסתמ7 בית המשפטלעניי$ זה  .35

 16) 08.06.2014(נ' שאול דדו$ נ' שאול דדו$ נ' שאול דדו$ נ' שאול דדו$     OLIVIER CIAPPA 30847/12/13) יפו/ל אביבבת"א (מחוזי ת

 17פסק על , בוד השופטת יעקובובי! (בשבתה כרשמת)כ התמכבעניי$ דדו$ הס. )דדו$דדו$דדו$דדו$עניי$ עניי$ עניי$ עניי$ (להל$: 

 18, )28.03.2012( שמחה יעקובובי! נ' יוס� (ג'ו) אדוארד זיאסשמחה יעקובובי! נ' יוס� (ג'ו) אדוארד זיאסשמחה יעקובובי! נ' יוס� (ג'ו) אדוארד זיאסשמחה יעקובובי! נ' יוס� (ג'ו) אדוארד זיאס 530/12רע"א  הדי$ בעניי$

 19, פרסו% באינטרנט, הוא ) לתקנות)5(א)(3(תקנה  במסגרתו נקבע, כי בסוגיית הסמכות המקומית

 20יש להרחיב כי  ,קבעה, ו"בכל מקו%", וכל בית משפט באר! קונה סמכות מקומית לדו$ בתביעה

 21 : הכלל הזה א� בנוגע לסמכות הבינלאומית 

 22) לתקנות, אשר עניינה בהקניית ) לתקנות, אשר עניינה בהקניית ) לתקנות, אשר עניינה בהקניית ) לתקנות, אשר עניינה בהקניית 5555(א) ((א) ((א) ((א) (3333אמת, פסיקה זו התייחסה להוראות תקנה אמת, פסיקה זו התייחסה להוראות תקנה אמת, פסיקה זו התייחסה להוראות תקנה אמת, פסיקה זו התייחסה להוראות תקנה """"

 23סמכות שיפוט מקומית ("המעשה או המחדל שבשלו תובעי%"), א7 דומה עלי כי סמכות שיפוט מקומית ("המעשה או המחדל שבשלו תובעי%"), א7 דומה עלי כי סמכות שיפוט מקומית ("המעשה או המחדל שבשלו תובעי%"), א7 דומה עלי כי סמכות שיפוט מקומית ("המעשה או המחדל שבשלו תובעי%"), א7 דומה עלי כי 

 24על דר7 ההיקש וההקבלה מתחייבת החלתה א� ביחס לחלופות הרלוונטיות על דר7 ההיקש וההקבלה מתחייבת החלתה א� ביחס לחלופות הרלוונטיות על דר7 ההיקש וההקבלה מתחייבת החלתה א� ביחס לחלופות הרלוונטיות על דר7 ההיקש וההקבלה מתחייבת החלתה א� ביחס לחלופות הרלוונטיות 
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 1), אשר א� ), אשר א� ), אשר א� ), אשר א� 7777לתקנות, לרבות ובמיוחד החלופה שבסעי� משנה (לתקנות, לרבות ובמיוחד החלופה שבסעי� משנה (לתקנות, לרבות ובמיוחד החלופה שבסעי� משנה (לתקנות, לרבות ובמיוחד החלופה שבסעי� משנה (    500500500500    שבתקנהשבתקנהשבתקנהשבתקנה

 2        עניינה בתובענה המבוססת "על מעשה או על מחדל בתחו% המדינה" .עניינה בתובענה המבוססת "על מעשה או על מחדל בתחו% המדינה" .עניינה בתובענה המבוססת "על מעשה או על מחדל בתחו% המדינה" .עניינה בתובענה המבוססת "על מעשה או על מחדל בתחו% המדינה" .

 3    הרציונאל המונח בבסיס הפסיקה הנזכרת לעיל יפה ג% יפה בעני$ שלפני.הרציונאל המונח בבסיס הפסיקה הנזכרת לעיל יפה ג% יפה בעני$ שלפני.הרציונאל המונח בבסיס הפסיקה הנזכרת לעיל יפה ג% יפה בעני$ שלפני.הרציונאל המונח בבסיס הפסיקה הנזכרת לעיל יפה ג% יפה בעני$ שלפני.

 � 4"הפרסו% ברשת האינטרנט מעצ% טיבו וטבעו פור! גבולות טריטוריאליי%, חשו� "הפרסו% ברשת האינטרנט מעצ% טיבו וטבעו פור! גבולות טריטוריאליי%, חשו� "הפרסו% ברשת האינטרנט מעצ% טיבו וטבעו פור! גבולות טריטוריאליי%, חשו� "הפרסו% ברשת האינטרנט מעצ% טיבו וטבעו פור! גבולות טריטוריאליי%, חשו

 5כל משתמש ברשת האינטרנט ברחבי העול% כולו בכל זמ$ נתו$ ומשכ7 אי$ כל משתמש ברשת האינטרנט ברחבי העול% כולו בכל זמ$ נתו$ ומשכ7 אי$ כל משתמש ברשת האינטרנט ברחבי העול% כולו בכל זמ$ נתו$ ומשכ7 אי$ כל משתמש ברשת האינטרנט ברחבי העול% כולו בכל זמ$ נתו$ ומשכ7 אי$ לעיני לעיני לעיני לעיני 

 6 עוד, לדידי, מקו% לראיה מצמצמת התוחמת את המעשה למקו% מושבו של המפר.עוד, לדידי, מקו% לראיה מצמצמת התוחמת את המעשה למקו% מושבו של המפר.עוד, לדידי, מקו% לראיה מצמצמת התוחמת את המעשה למקו% מושבו של המפר.עוד, לדידי, מקו% לראיה מצמצמת התוחמת את המעשה למקו% מושבו של המפר.

 7המעשה המפר התבצע ומתבצע שעה, שעה, בכל מקו% בו קיי% חיבור לרשת המעשה המפר התבצע ומתבצע שעה, שעה, בכל מקו% בו קיי% חיבור לרשת המעשה המפר התבצע ומתבצע שעה, שעה, בכל מקו% בו קיי% חיבור לרשת המעשה המפר התבצע ומתבצע שעה, שעה, בכל מקו% בו קיי% חיבור לרשת 

 8ע כי ע כי ע כי ע כי , קרי;  בתחו% המדינה ומשכ7 להשקפתי יש לקבו, קרי;  בתחו% המדינה ומשכ7 להשקפתי יש לקבו, קרי;  בתחו% המדינה ומשכ7 להשקפתי יש לקבו, קרי;  בתחו% המדינה ומשכ7 להשקפתי יש לקבולרבות בישראללרבות בישראללרבות בישראללרבות בישראלהאינטרנט, האינטרנט, האינטרנט, האינטרנט, 

 9תובענה המבוססת על פרסו% מפר זכויות שנעשה ברשת האינטרנט באה בגדרה של תובענה המבוססת על פרסו% מפר זכויות שנעשה ברשת האינטרנט באה בגדרה של תובענה המבוססת על פרסו% מפר זכויות שנעשה ברשת האינטרנט באה בגדרה של תובענה המבוססת על פרסו% מפר זכויות שנעשה ברשת האינטרנט באה בגדרה של 

 10לתקנות ("התובענה מבוססת על מעשה ... בתחו% המדינה") וכל לתקנות ("התובענה מבוססת על מעשה ... בתחו% המדינה") וכל לתקנות ("התובענה מבוססת על מעשה ... בתחו% המדינה") וכל לתקנות ("התובענה מבוססת על מעשה ... בתחו% המדינה") וכל     ))))7777((((    500500500500תקנה תקנה תקנה תקנה 

 11תקנה תקנה תקנה תקנה     עוד לא הוסר הפרסו% מרשת האינטרנט הרי שהתובענה א� באה בגדרה שלעוד לא הוסר הפרסו% מרשת האינטרנט הרי שהתובענה א� באה בגדרה שלעוד לא הוסר הפרסו% מרשת האינטרנט הרי שהתובענה א� באה בגדרה שלעוד לא הוסר הפרסו% מרשת האינטרנט הרי שהתובענה א� באה בגדרה של

 12. . . . """"... בתחו% המדינה")... בתחו% המדינה")... בתחו% המדינה")... בתחו% המדינה")לתקנות ("מבקשי% צו מניעה לגבי דבר הנעשה לתקנות ("מבקשי% צו מניעה לגבי דבר הנעשה לתקנות ("מבקשי% צו מניעה לגבי דבר הנעשה לתקנות ("מבקשי% צו מניעה לגבי דבר הנעשה     ))))6666((((    500500500500

 13  ע.ר.).  /(ההדגשה במקור

 14נ' נ' נ' נ'     OLIVIER CIAPPA 58121/06/14ע"ר (מחוזי ת"א)  /נדחה זו ערעור שהוגש על החלטה 

 15  ). 2.2.15(דדו$ דדו$ דדו$ דדו$ 

 16 נ' סיליסנ' סיליסנ' סיליסנ' סיליס    Hotels.comHotels.comHotels.comHotels.com 23241/09/16ת"צ (ת"א) השופט שילה על החלטתו בכמו כ$ הסתמ7 

 17ה החשו� לעי$ שדברי% באינטרנט, בהיותו מעגישה לפיה פרסו% של הזר על , ש% ח)21.6.17(

 18כל, מהווה מעשה שהתבצע בכל מקו% וזאת א� בהתחשב במציאות הגלובלית ולאור התמורות 

 19   הטכנולוגיות.

 20ערעור שהוגש על החלטת השופט שילה בשבתו כרש% נדחה בפסק דינה של כב' השופטת דות$ 

 21כאשר בית ) ובהמש7 בקשת רשות ערעור נדחתה א� היא 7.11.17מיו%  18663/07/17(ע"ר 

 22הייתה זו "שאלה הייתה זו "שאלה הייתה זו "שאלה הייתה זו "שאלה משפט העליו$ מציי$ במפורש כי אמנ% במועד הגשת הבקשה לרשות ערעור "

 23עקרונית החורגת ממגבלות ההלי7 שלפנינו... [ואשר] טר% זכתה למענה מקי� בפסיקת בית עקרונית החורגת ממגבלות ההלי7 שלפנינו... [ואשר] טר% זכתה למענה מקי� בפסיקת בית עקרונית החורגת ממגבלות ההלי7 שלפנינו... [ואשר] טר% זכתה למענה מקי� בפסיקת בית עקרונית החורגת ממגבלות ההלי7 שלפנינו... [ואשר] טר% זכתה למענה מקי� בפסיקת בית 

 24)). אול% )). אול% )). אול% )). אול% 2.11.20172.11.20172.11.20172.11.2017((((    8888' חוטה, פסקה ' חוטה, פסקה ' חוטה, פסקה ' חוטה, פסקה ננננ .Booking.com B.V. Booking.com B.V. Booking.com B.V. Booking.com B.V    7820/177820/177820/177820/17משפט זה" (רע"א משפט זה" (רע"א משפט זה" (רע"א משפט זה" (רע"א 

 25לתקנות לתקנות לתקנות לתקנות     4444א) (תקנה א) (תקנה א) (תקנה א) (תקנה 7777((((500500500500לאחר שהצדדי% הגישו את טענותיה%, נוספה לתקנות תקנת משנה לאחר שהצדדי% הגישו את טענותיה%, נוספה לתקנות תקנת משנה לאחר שהצדדי% הגישו את טענותיה%, נוספה לתקנות תקנת משנה לאחר שהצדדי% הגישו את טענותיה%, נוספה לתקנות תקנת משנה 

 26). תקנה ). תקנה ). תקנה ). תקנה 1483148314831483, , , , 1482148214821482, ק"ת , ק"ת , ק"ת , ק"ת 2018201820182018////), התשע"ט), התשע"ט), התשע"ט), התשע"ט2222(תיקו$ מס' (תיקו$ מס' (תיקו$ מס' (תיקו$ מס'     1984198419841984////סדר הדי$ האזרחי, התשמ"דסדר הדי$ האזרחי, התשמ"דסדר הדי$ האזרחי, התשמ"דסדר הדי$ האזרחי, התשמ"ד
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 18מתו�  10

 1לת בגדרה ג% לת בגדרה ג% לת בגדרה ג% לת בגדרה ג% זו מרחיבה את קשת המצבי% שנית$ להמציא בה% כתב תביעה לנתבע זר, וכולזו מרחיבה את קשת המצבי% שנית$ להמציא בה% כתב תביעה לנתבע זר, וכולזו מרחיבה את קשת המצבי% שנית$ להמציא בה% כתב תביעה לנתבע זר, וכולזו מרחיבה את קשת המצבי% שנית$ להמציא בה% כתב תביעה לנתבע זר, וכול

 2מצבי% שבה% "התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מצבי% שבה% "התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מצבי% שבה% "התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מצבי% שבה% "התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או 

 3מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנתבע, מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנתבע, מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנתבע, מהתנהגות של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנתבע, 

 4לאומיי% בהיק� משמעותי". לאומיי% בהיק� משמעותי". לאומיי% בהיק� משמעותי". לאומיי% בהיק� משמעותי". ////לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$////או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$

 5ונטית, בי$ השאר, לעסקאות המבוצעות במרשתת, ונראה כי יש בה כדי לתת ונטית, בי$ השאר, לעסקאות המבוצעות במרשתת, ונראה כי יש בה כדי לתת ונטית, בי$ השאר, לעסקאות המבוצעות במרשתת, ונראה כי יש בה כדי לתת ונטית, בי$ השאר, לעסקאות המבוצעות במרשתת, ונראה כי יש בה כדי לתת תקנת משנה זו רלותקנת משנה זו רלותקנת משנה זו רלותקנת משנה זו רלו

 6מענה נאות לתביעות בגי$ מקרי% כדוגמת אלו שהתובענה דנ$ עוסקת בה%, שיוגשו לאחר כניסת מענה נאות לתביעות בגי$ מקרי% כדוגמת אלו שהתובענה דנ$ עוסקת בה%, שיוגשו לאחר כניסת מענה נאות לתביעות בגי$ מקרי% כדוגמת אלו שהתובענה דנ$ עוסקת בה%, שיוגשו לאחר כניסת מענה נאות לתביעות בגי$ מקרי% כדוגמת אלו שהתובענה דנ$ עוסקת בה%, שיוגשו לאחר כניסת 

 7התיקו$ האמור לתוק�. בנסיבות אלו סברנו כי אי$ עוד מקו% להכרעה עקרונית של בית משפט התיקו$ האמור לתוק�. בנסיבות אלו סברנו כי אי$ עוד מקו% להכרעה עקרונית של בית משפט התיקו$ האמור לתוק�. בנסיבות אלו סברנו כי אי$ עוד מקו% להכרעה עקרונית של בית משפט התיקו$ האמור לתוק�. בנסיבות אלו סברנו כי אי$ עוד מקו% להכרעה עקרונית של בית משפט 

 8נ' נדב נ' נדב נ' נדב נ' נדב     HotelsHotelsHotelsHotels.com L.Pcom L.Pcom L.Pcom L.P 9463/17רע"א [ ...."ו בבקשהו בבקשהו בבקשהו בבקשהזה ב"גלגול שלישי" בשאלות שעלזה ב"גלגול שלישי" בשאלות שעלזה ב"גלגול שלישי" בשאלות שעלזה ב"גלגול שלישי" בשאלות שעל

 9     ....]]]]))))עניי$ הוטלסעניי$ הוטלסעניי$ הוטלסעניי$ הוטלס) (להל$: 03.01.2019(סיליס סיליס סיליס סיליס 

 10לנואל ואח' נ' לנואל ואח' נ' לנואל ואח' נ' לנואל ואח' נ'  10822/02/15ת"צ (מרכז) באניסמ$, /עמיתכבוד השופטת ראו ג% החלטת ו

Linkedin CorporationLinkedin CorporationLinkedin CorporationLinkedin Corporation    )9.4.17( ) :$11נדחתה בקשת המבקשות לביטול ש%  ,))))עניי$ לינקדי$עניי$ לינקדי$עניי$ לינקדי$עניי$ לינקדי$להל 

 12) חלה על נסיבות המקרה וציי$ את 7(500היתר המצאה לחו"ל. בית המשפט קבע כי תקנה 

 13 הדברי% הבאי%: 

 14"אי$ בידי לקבל טענת המבקשות, לפיה המעשי% או המחדלי% המיוחסי% לה$ לא "אי$ בידי לקבל טענת המבקשות, לפיה המעשי% או המחדלי% המיוחסי% לה$ לא "אי$ בידי לקבל טענת המבקשות, לפיה המעשי% או המחדלי% המיוחסי% לה$ לא "אי$ בידי לקבל טענת המבקשות, לפיה המעשי% או המחדלי% המיוחסי% לה$ לא 

 15, , , , בכ7 כי הפעולה נשוא התובענהבכ7 כי הפעולה נשוא התובענהבכ7 כי הפעולה נשוא התובענהבכ7 כי הפעולה נשוא התובענהסבורתני כי בעיד$ האינטרנטי, די סבורתני כי בעיד$ האינטרנטי, די סבורתני כי בעיד$ האינטרנטי, די סבורתני כי בעיד$ האינטרנטי, די בוצעו בישראל. בוצעו בישראל. בוצעו בישראל. בוצעו בישראל. 

 16קרי משלוח הדואר האלקטרוני, בוצעה עבור או ע% ישראלי%, על מנת להקי% עילת קרי משלוח הדואר האלקטרוני, בוצעה עבור או ע% ישראלי%, על מנת להקי% עילת קרי משלוח הדואר האלקטרוני, בוצעה עבור או ע% ישראלי%, על מנת להקי% עילת קרי משלוח הדואר האלקטרוני, בוצעה עבור או ע% ישראלי%, על מנת להקי% עילת 

 17. אי$ מקו% לקבל את הטענה, לפיה קבלת הדואר . אי$ מקו% לקבל את הטענה, לפיה קבלת הדואר . אי$ מקו% לקבל את הטענה, לפיה קבלת הדואר . אי$ מקו% לקבל את הטענה, לפיה קבלת הדואר המצאה מכוח הוראות תקנה זוהמצאה מכוח הוראות תקנה זוהמצאה מכוח הוראות תקנה זוהמצאה מכוח הוראות תקנה זו

 18האלקטרוני נשוא התובענה בישראל משמעה כי א7 הנזק נגר% בישראל, ולא האלקטרוני נשוא התובענה בישראל משמעה כי א7 הנזק נגר% בישראל, ולא האלקטרוני נשוא התובענה בישראל משמעה כי א7 הנזק נגר% בישראל, ולא האלקטרוני נשוא התובענה בישראל משמעה כי א7 הנזק נגר% בישראל, ולא 

 19ישראל משמעה כי ישראל משמעה כי ישראל משמעה כי ישראל משמעה כי המעשה או המחדל. במילי% אחרות, קבלת הדואר האלקטרוני בהמעשה או המחדל. במילי% אחרות, קבלת הדואר האלקטרוני בהמעשה או המחדל. במילי% אחרות, קבלת הדואר האלקטרוני בהמעשה או המחדל. במילי% אחרות, קבלת הדואר האלקטרוני ב

 20        """"המעשה נעשה בישראלהמעשה נעשה בישראלהמעשה נעשה בישראלהמעשה נעשה בישראל

 21            ////ובהמש7 ובהמש7 ובהמש7 ובהמש7 

 22דומה כי הפעילות בעול% הווירטואלי, ובכללה באינטרנט ובאמצעות הדואר דומה כי הפעילות בעול% הווירטואלי, ובכללה באינטרנט ובאמצעות הדואר דומה כי הפעילות בעול% הווירטואלי, ובכללה באינטרנט ובאמצעות הדואר דומה כי הפעילות בעול% הווירטואלי, ובכללה באינטרנט ובאמצעות הדואר """"

 23על בית המשפט להתאי% את הוראות החוק למציאות על בית המשפט להתאי% את הוראות החוק למציאות על בית המשפט להתאי% את הוראות החוק למציאות על בית המשפט להתאי% את הוראות החוק למציאות האלקטרוני, חוצה גבולות. האלקטרוני, חוצה גבולות. האלקטרוני, חוצה גבולות. האלקטרוני, חוצה גבולות. 

 24המתפתחת ולהגיע למסקנות, המתיישבות ע% החוק הקיי%, הקידמה וההיגיו$ ג% המתפתחת ולהגיע למסקנות, המתיישבות ע% החוק הקיי%, הקידמה וההיגיו$ ג% המתפתחת ולהגיע למסקנות, המתיישבות ע% החוק הקיי%, הקידמה וההיגיו$ ג% המתפתחת ולהגיע למסקנות, המתיישבות ע% החוק הקיי%, הקידמה וההיגיו$ ג% 

 25אי$ עוד מקו% לשיטתי להשקפה מצומצמת, ולפיה מקו% משלוח אי$ עוד מקו% לשיטתי להשקפה מצומצמת, ולפיה מקו% משלוח אי$ עוד מקו% לשיטתי להשקפה מצומצמת, ולפיה מקו% משלוח אי$ עוד מקו% לשיטתי להשקפה מצומצמת, ולפיה מקו% משלוח יחד. משכ7, יחד. משכ7, יחד. משכ7, יחד. משכ7, 

 26הדואר האלקטרוני או מקו% הימצא% של השרתי% הוא מקו% המעשה. המעשה, הדואר האלקטרוני או מקו% הימצא% של השרתי% הוא מקו% המעשה. המעשה, הדואר האלקטרוני או מקו% הימצא% של השרתי% הוא מקו% המעשה. המעשה, הדואר האלקטרוני או מקו% הימצא% של השרתי% הוא מקו% המעשה. המעשה, 

 27(השוו: (השוו: (השוו: (השוו:     לשיטתי, מתפרס ג% על מקו% קבלתו של המייל על ידי הנמע$, קרי ישראל.לשיטתי, מתפרס ג% על מקו% קבלתו של המייל על ידי הנמע$, קרי ישראל.לשיטתי, מתפרס ג% על מקו% קבלתו של המייל על ידי הנמע$, קרי ישראל.לשיטתי, מתפרס ג% על מקו% קבלתו של המייל על ידי הנמע$, קרי ישראל.
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 1ת.צ. ת.צ. ת.צ. ת.צ.     ), וכ$), וכ$), וכ$), וכ8.6.20148.6.20148.6.20148.6.2014$נ' דדו$ (נ' דדו$ (נ' דדו$ (נ' דדו$ (    OLIVIER CIAPPAOLIVIER CIAPPAOLIVIER CIAPPAOLIVIER CIAPPA    13131313////12121212////30847308473084730847ת.א. (מחוזי ת"א) ת.א. (מחוזי ת"א) ת.א. (מחוזי ת"א) ת.א. (מחוזי ת"א) 

 2) (להל$: "עניי$ ) (להל$: "עניי$ ) (להל$: "עניי$ ) (להל$: "עניי$ Booking.com Booking.com Booking.com Booking.com B.VB.VB.VB.V        ))))3.2.20173.2.20173.2.20173.2.2017חוטה נ'חוטה נ'חוטה נ'חוטה נ'    14141414////06060606////19529195291952919529(ת"א) (ת"א) (ת"א) (ת"א) 

 3    ע' ר'). –(ההדגשה הוספה """"בוקינג")).בוקינג")).בוקינג")).בוקינג")).

 4הצופה בישראל באד% הנמצא  כאשר עסקינ$כי כאמור,  טוענת, בוקינגלמרות כל האמור לעיל,  .36

 5ישראל אינו , שכ$ טאי$ להתיר המצאה מחו! לתחו% השיפובמידע המפורס% מחו! לישראל, 

 6כי משמעות ההחלטה היא החלת  ,בנוס� טוענת בוקינגבו מבוצע הפרסו%.  ה"מעשה" מקו%

 7 סמכות בינלאומית על כל פרסו% באינטרנט כאילו בוצע בישראל. 

 8פרסו% המכוו$ לכל מקו% בו נית$ כ"מעשה" בהיותו פרסו% באינטרנט יש לראות בנראה כי  .37

 9שיש בכ7 למפרס% והמשווק, דהיינו הגדלה משמעותית של מספר  ",הדבש"לראותו, על 

 10שלא  ,י$ ערו7 את חשיפת המפרס% לקהלי% עצומי%אהלקוחות בתפוצה גלובלית המגדילה ל

 11המשווק /שהמפרס% , דהיינושיש בכ7 ,"העוק!"נית$ היה להגיע אליה% בדרכי% אחרות, ועל 

 12  יידרש לתת מענה לתביעות ג% מחו! לגבולות מושבו. 

 13לעניי$ פרסו% במרשתת כ"מעשה", אשר כאמור הנחתה את בתי המשפט בשני%  הפרשנות לעיל .38

 14בתקנות סדר הדי$ האזרחי שבוצע לאחרונה  ,תיקו$עולה בקנה אחד ע% רוח ה האחרונות,

 15כתקנה  (תיקו$ אשר נכלל, 1483, 1482, ק"ת 2018/) התשע"ט2(תיקו$ מס'  1984/התשמ"ד

 16, אשר ייכנסו לתוק� 2018/תקנות החדשות, תקנות סדר הדי$ האזרחי התשע"טב )5(166

 17 הקובעת כדלקמ$:  א),7(500במסגרתו הוספה תקנה ) 2019בספטמבר 

 18התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מהתנהגות התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מהתנהגות התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מהתנהגות התובענה מבוססת על נזק שנגר% לתובע בישראל ממוצר, משירות או מהתנהגות """"

 19תבע, תבע, תבע, תבע, של הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנשל הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנשל הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנשל הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגר% בישראל וכ$ שהנ

 20לאומיי% בהיק� לאומיי% בהיק� לאומיי% בהיק� לאומיי% בהיק� ////לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$לאומי או במת$ שירותי% בי$////או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$או אד% קשור לו, עוסק בסחר בי$

 21        א% הנתבע הוא תאגיד, כל אחד מאלה:א% הנתבע הוא תאגיד, כל אחד מאלה:א% הנתבע הוא תאגיד, כל אחד מאלה:א% הנתבע הוא תאגיד, כל אחד מאלה:    ––––משמעותי; לעניי$ זה, "אד% קשור" משמעותי; לעניי$ זה, "אד% קשור" משמעותי; לעניי$ זה, "אד% קשור" משמעותי; לעניי$ זה, "אד% קשור" 

 22        אד% השולט בתאגיד;אד% השולט בתאגיד;אד% השולט בתאגיד;אד% השולט בתאגיד;        ))))1111((((

 23        ););););1111תאגיד הנשלט בידי אד% כאמור בפסקה (תאגיד הנשלט בידי אד% כאמור בפסקה (תאגיד הנשלט בידי אד% כאמור בפסקה (תאגיד הנשלט בידי אד% כאמור בפסקה (        ))))2222((((

 24    """"););););2222((((////) ו) ו) ו) ו1111תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורי% בפסקאות (תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורי% בפסקאות (תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורי% בפסקאות (תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורי% בפסקאות (        ))))3333((((

 25 רי% הבאי% : במסגרת דברי ההסבר לתיקו$ צוינו הדב .39
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 1עד כה, לש% אישור המצאה אל מחו! לתחו% המדינה בתובענה שעילתה גרימת עד כה, לש% אישור המצאה אל מחו! לתחו% המדינה בתובענה שעילתה גרימת עד כה, לש% אישור המצאה אל מחו! לתחו% המדינה בתובענה שעילתה גרימת עד כה, לש% אישור המצאה אל מחו! לתחו% המדינה בתובענה שעילתה גרימת "..."..."..."...

 2נזק, נדרש המבקש להוכיח שהמעשה או המחדל שגר% לנזק אירע בגבולות ישראל. נזק, נדרש המבקש להוכיח שהמעשה או המחדל שגר% לנזק אירע בגבולות ישראל. נזק, נדרש המבקש להוכיח שהמעשה או המחדל שגר% לנזק אירע בגבולות ישראל. נזק, נדרש המבקש להוכיח שהמעשה או המחדל שגר% לנזק אירע בגבולות ישראל. 

 3המצאה המצאה המצאה המצאה לאור הדיו$ שעלה בסוגיה בפסיקה, כפי שיפורט בהמש7, מוצע לאפשר היתר לאור הדיו$ שעלה בסוגיה בפסיקה, כפי שיפורט בהמש7, מוצע לאפשר היתר לאור הדיו$ שעלה בסוגיה בפסיקה, כפי שיפורט בהמש7, מוצע לאפשר היתר לאור הדיו$ שעלה בסוגיה בפסיקה, כפי שיפורט בהמש7, מוצע לאפשר היתר 

 4מחו! לתחו% בתובענה שעילתה גרימת נזק, ג% במקרה שבו הנזק אירע בישראל או מחו! לתחו% בתובענה שעילתה גרימת נזק, ג% במקרה שבו הנזק אירע בישראל או מחו! לתחו% בתובענה שעילתה גרימת נזק, ג% במקרה שבו הנזק אירע בישראל או מחו! לתחו% בתובענה שעילתה גרימת נזק, ג% במקרה שבו הנזק אירע בישראל או 

 5שנית$ היה לצפות שהנזק יתרחש בישראל, בעוד שהמעשה או המחדל שגרמו לו שנית$ היה לצפות שהנזק יתרחש בישראל, בעוד שהמעשה או המחדל שגרמו לו שנית$ היה לצפות שהנזק יתרחש בישראל, בעוד שהמעשה או המחדל שגרמו לו שנית$ היה לצפות שהנזק יתרחש בישראל, בעוד שהמעשה או המחדל שגרמו לו 

 6        התרחשו מחוצה לה. זאת, בהתקיי% שני תנאי%:התרחשו מחוצה לה. זאת, בהתקיי% שני תנאי%:התרחשו מחוצה לה. זאת, בהתקיי% שני תנאי%:התרחשו מחוצה לה. זאת, בהתקיי% שני תנאי%:

 7מבצע המעשה או המחדל שגר% לנזק, צפה או היה עליו לצפות, שמעשהו או מבצע המעשה או המחדל שגר% לנזק, צפה או היה עליו לצפות, שמעשהו או מבצע המעשה או המחדל שגר% לנזק, צפה או היה עליו לצפות, שמעשהו או מבצע המעשה או המחדל שגר% לנזק, צפה או היה עליו לצפות, שמעשהו או     ))))1111((((

 8יגרו% לנזק במדינה במסגרת פעילות המסחר שלו, ובמסגרת כ7 ייתכ$ יגרו% לנזק במדינה במסגרת פעילות המסחר שלו, ובמסגרת כ7 ייתכ$ יגרו% לנזק במדינה במסגרת פעילות המסחר שלו, ובמסגרת כ7 ייתכ$ יגרו% לנזק במדינה במסגרת פעילות המסחר שלו, ובמסגרת כ7 ייתכ$     מחדלומחדלומחדלומחדלו

 9ויישפט בגינ% בישראל. זאת, מתו7 הנחה כי ספקי% זרי% יכולי% לצפות את קרות ויישפט בגינ% בישראל. זאת, מתו7 הנחה כי ספקי% זרי% יכולי% לצפות את קרות ויישפט בגינ% בישראל. זאת, מתו7 הנחה כי ספקי% זרי% יכולי% לצפות את קרות ויישפט בגינ% בישראל. זאת, מתו7 הנחה כי ספקי% זרי% יכולי% לצפות את קרות 

 10        הנזק בישראל ויוכלו להיער7 לאפשרות להיתבע בישראל.הנזק בישראל ויוכלו להיער7 לאפשרות להיתבע בישראל.הנזק בישראל ויוכלו להיער7 לאפשרות להיתבע בישראל.הנזק בישראל ויוכלו להיער7 לאפשרות להיתבע בישראל.

 11מדובר בנתבע, או אד% הקשור לו, שעוסק בסחר בינלאומי (קרי, יצר$ העוסק מדובר בנתבע, או אד% הקשור לו, שעוסק בסחר בינלאומי (קרי, יצר$ העוסק מדובר בנתבע, או אד% הקשור לו, שעוסק בסחר בינלאומי (קרי, יצר$ העוסק מדובר בנתבע, או אד% הקשור לו, שעוסק בסחר בינלאומי (קרי, יצר$ העוסק     ))))2222((((

 712 עסקיו הרגיל במסחר בעול% בכלל ומול ישראל בפרט) או במת$ שירותי% 7 עסקיו הרגיל במסחר בעול% בכלל ומול ישראל בפרט) או במת$ שירותי% 7 עסקיו הרגיל במסחר בעול% בכלל ומול ישראל בפרט) או במת$ שירותי% 7 עסקיו הרגיל במסחר בעול% בכלל ומול ישראל בפרט) או במת$ שירותי% במהלבמהלבמהלבמהל

 13בינלאומיי% בהיק� משמעותי. התנאי שלפיו צרי7 שיהיה מדובר בהיק� משמעותי בינלאומיי% בהיק� משמעותי. התנאי שלפיו צרי7 שיהיה מדובר בהיק� משמעותי בינלאומיי% בהיק� משמעותי. התנאי שלפיו צרי7 שיהיה מדובר בהיק� משמעותי בינלאומיי% בהיק� משמעותי. התנאי שלפיו צרי7 שיהיה מדובר בהיק� משמעותי 

 14נועד כדי למנוע מצב שבו ספק שמוכר מוצרי% בהיק� מצומצ% ייתבע בישראל. נועד כדי למנוע מצב שבו ספק שמוכר מוצרי% בהיק� מצומצ% ייתבע בישראל. נועד כדי למנוע מצב שבו ספק שמוכר מוצרי% בהיק� מצומצ% ייתבע בישראל. נועד כדי למנוע מצב שבו ספק שמוכר מוצרי% בהיק� מצומצ% ייתבע בישראל. 

 15ח$ מיוחד המבסס, ח$ מיוחד המבסס, ח$ מיוחד המבסס, ח$ מיוחד המבסס, הנוסח המוצע מבוסס על הנוסח של מדינת ניו יורק, ש% מוחל מבהנוסח המוצע מבוסס על הנוסח של מדינת ניו יורק, ש% מוחל מבהנוסח המוצע מבוסס על הנוסח של מדינת ניו יורק, ש% מוחל מבהנוסח המוצע מבוסס על הנוסח של מדינת ניו יורק, ש% מוחל מב

 16בי$ היתר, המצאה מחו! לתחו% ביחס לפעילות בי$ לאומית משמעותית ולא זניחה בי$ היתר, המצאה מחו! לתחו% ביחס לפעילות בי$ לאומית משמעותית ולא זניחה בי$ היתר, המצאה מחו! לתחו% ביחס לפעילות בי$ לאומית משמעותית ולא זניחה בי$ היתר, המצאה מחו! לתחו% ביחס לפעילות בי$ לאומית משמעותית ולא זניחה 

 17של הנתבע. מוצע לקבוע כי המצאה כאמור מחו! לתחו% תתאפשר לא רק כאשר של הנתבע. מוצע לקבוע כי המצאה כאמור מחו! לתחו% תתאפשר לא רק כאשר של הנתבע. מוצע לקבוע כי המצאה כאמור מחו! לתחו% תתאפשר לא רק כאשר של הנתבע. מוצע לקבוע כי המצאה כאמור מחו! לתחו% תתאפשר לא רק כאשר 

 18הנתבע עצמו עומד בתנאי השני, כלומר, לא רק כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר הנתבע עצמו עומד בתנאי השני, כלומר, לא רק כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר הנתבע עצמו עומד בתנאי השני, כלומר, לא רק כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר הנתבע עצמו עומד בתנאי השני, כלומר, לא רק כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר 

 19היקפ% משמעותי, אלא ג% כאשר הנתבע, היקפ% משמעותי, אלא ג% כאשר הנתבע, היקפ% משמעותי, אלא ג% כאשר הנתבע, היקפ% משמעותי, אלא ג% כאשר הנתבע, בינלאומי או במת$ שירותי% בינלאומיי% שבינלאומי או במת$ שירותי% בינלאומיי% שבינלאומי או במת$ שירותי% בינלאומיי% שבינלאומי או במת$ שירותי% בינלאומיי% ש

 20א% הוא תאגיד, עושה זאת דה פקטו באמצעות "אד% קשור". אד% קשור הוא, א% הוא תאגיד, עושה זאת דה פקטו באמצעות "אד% קשור". אד% קשור הוא, א% הוא תאגיד, עושה זאת דה פקטו באמצעות "אד% קשור". אד% קשור הוא, א% הוא תאגיד, עושה זאת דה פקטו באמצעות "אד% קשור". אד% קשור הוא, 

 21למשל, מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו. א% הנתבע עצמו אינו עוסק למשל, מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו. א% הנתבע עצמו אינו עוסק למשל, מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו. א% הנתבע עצמו אינו עוסק למשל, מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו. א% הנתבע עצמו אינו עוסק 

 22בסחר בינלאומי, א7 חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרי% בעול%, הרי בסחר בינלאומי, א7 חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרי% בעול%, הרי בסחר בינלאומי, א7 חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרי% בעול%, הרי בסחר בינלאומי, א7 חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרי% בעול%, הרי 

 23קטו, ואי$ לראות בהפרדה התאגידית ביניה% כשוללת קטו, ואי$ לראות בהפרדה התאגידית ביניה% כשוללת קטו, ואי$ לראות בהפרדה התאגידית ביניה% כשוללת קטו, ואי$ לראות בהפרדה התאגידית ביניה% כשוללת שהתנאי השני מתקיי% דה פשהתנאי השני מתקיי% דה פשהתנאי השני מתקיי% דה פשהתנאי השני מתקיי% דה פ

 24את קיומו של התנאי בדבר הסחר הבינלאומי. ההגדרה המוצעת לאד% קשור את קיומו של התנאי בדבר הסחר הבינלאומי. ההגדרה המוצעת לאד% קשור את קיומו של התנאי בדבר הסחר הבינלאומי. ההגדרה המוצעת לאד% קשור את קיומו של התנאי בדבר הסחר הבינלאומי. ההגדרה המוצעת לאד% קשור 

 25מתייחסת אפוא לכל קבוצת המחזיקי% שמתקיימי% בתוכה יחסי שליטה כקבוצה מתייחסת אפוא לכל קבוצת המחזיקי% שמתקיימי% בתוכה יחסי שליטה כקבוצה מתייחסת אפוא לכל קבוצת המחזיקי% שמתקיימי% בתוכה יחסי שליטה כקבוצה מתייחסת אפוא לכל קבוצת המחזיקי% שמתקיימי% בתוכה יחסי שליטה כקבוצה 

 26אחת לצור7 השגת תכלית התקנה. ההגדרה מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי אחת לצור7 השגת תכלית התקנה. ההגדרה מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי אחת לצור7 השגת תכלית התקנה. ההגדרה מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי אחת לצור7 השגת תכלית התקנה. ההגדרה מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי 

 27        י% לתאגידי%. י% לתאגידי%. י% לתאגידי%. י% לתאגידי%. חקיקה שמתייחסחקיקה שמתייחסחקיקה שמתייחסחקיקה שמתייחס
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 1) היא שלא די בקרות הנזק בישראל כדי ) היא שלא די בקרות הנזק בישראל כדי ) היא שלא די בקרות הנזק בישראל כדי ) היא שלא די בקרות הנזק בישראל כדי 7777((((500500500500הפרשנות שניתנה בפסיקה לתקנה הפרשנות שניתנה בפסיקה לתקנה הפרשנות שניתנה בפסיקה לתקנה הפרשנות שניתנה בפסיקה לתקנה 

 2להצמיח עילה למת$ היתר המצאה מחו! למדינה, אלא דרוש כי המעשה או המחדל להצמיח עילה למת$ היתר המצאה מחו! למדינה, אלא דרוש כי המעשה או המחדל להצמיח עילה למת$ היתר המצאה מחו! למדינה, אלא דרוש כי המעשה או המחדל להצמיח עילה למת$ היתר המצאה מחו! למדינה, אלא דרוש כי המעשה או המחדל 

 3) ) ) ) 7777((((500500500500שעליה% מבוססת התובענה יהיו בתחו% המדינה.  בנסיבות אלה, שבה$ תקנה שעליה% מבוססת התובענה יהיו בתחו% המדינה.  בנסיבות אלה, שבה$ תקנה שעליה% מבוססת התובענה יהיו בתחו% המדינה.  בנסיבות אלה, שבה$ תקנה שעליה% מבוססת התובענה יהיו בתחו% המדינה.  בנסיבות אלה, שבה$ תקנה 

 4המצאה אל מחו! לתחו% המדינה א% לא המצאה אל מחו! לתחו% המדינה א% לא המצאה אל מחו! לתחו% המדינה א% לא המצאה אל מחו! לתחו% המדינה א% לא     כנוסחה היו% שוללת אפשרות למת$ היתרכנוסחה היו% שוללת אפשרות למת$ היתרכנוסחה היו% שוללת אפשרות למת$ היתרכנוסחה היו% שוללת אפשרות למת$ היתר

 5נעשה מעשה או מחדל בישראל, מוצע כעת לתק$ את נוסח התקנה כ7 שתהלו% את נעשה מעשה או מחדל בישראל, מוצע כעת לתק$ את נוסח התקנה כ7 שתהלו% את נעשה מעשה או מחדל בישראל, מוצע כעת לתק$ את נוסח התקנה כ7 שתהלו% את נעשה מעשה או מחדל בישראל, מוצע כעת לתק$ את נוסח התקנה כ7 שתהלו% את 

 6מגמות הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחו! לתחו% מגמות הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחו! לתחו% מגמות הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחו! לתחו% מגמות הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחו! לתחו% 

 7        בהתא% לתנאי% שנקבעו בתקנה זו.  בהתא% לתנאי% שנקבעו בתקנה זו.  בהתא% לתנאי% שנקבעו בתקנה זו.  בהתא% לתנאי% שנקבעו בתקנה זו.  

................................        8 

 9נזק שנגר% בישראל כמפורט בתיקו$ נזק שנגר% בישראל כמפורט בתיקו$ נזק שנגר% בישראל כמפורט בתיקו$ נזק שנגר% בישראל כמפורט בתיקו$ יצוי$, כי בכל מקרה, המצאה מחו! לתחו% בשל יצוי$, כי בכל מקרה, המצאה מחו! לתחו% בשל יצוי$, כי בכל מקרה, המצאה מחו! לתחו% בשל יצוי$, כי בכל מקרה, המצאה מחו! לתחו% בשל 

 10המוצע כפופה למסננת הפורו% הבלתי נאות וכ$ למסננת הקשר הסיבתי לנזק. המסננת המוצע כפופה למסננת הפורו% הבלתי נאות וכ$ למסננת הקשר הסיבתי לנזק. המסננת המוצע כפופה למסננת הפורו% הבלתי נאות וכ$ למסננת הקשר הסיבתי לנזק. המסננת המוצע כפופה למסננת הפורו% הבלתי נאות וכ$ למסננת הקשר הסיבתי לנזק. המסננת 

 11הראשונה היא דוקטרינת הפורו% הבלתי נאות הנהוגה בפסיקה הישראלית המבוססת הראשונה היא דוקטרינת הפורו% הבלתי נאות הנהוגה בפסיקה הישראלית המבוססת הראשונה היא דוקטרינת הפורו% הבלתי נאות הנהוגה בפסיקה הישראלית המבוססת הראשונה היא דוקטרינת הפורו% הבלתי נאות הנהוגה בפסיקה הישראלית המבוססת 

 12על מבח$ מרב הזיקות בי$ עילת התובענה והצדדי% לה לבי$ הפורו% הישראלי וכ$ על מבח$ מרב הזיקות בי$ עילת התובענה והצדדי% לה לבי$ הפורו% הישראלי וכ$ על מבח$ מרב הזיקות בי$ עילת התובענה והצדדי% לה לבי$ הפורו% הישראלי וכ$ על מבח$ מרב הזיקות בי$ עילת התובענה והצדדי% לה לבי$ הפורו% הישראלי וכ$ 

 13יית% הסבירה של הצדדי% ובנסיבות העניי$. הדוקטרינה מהווה מסננת יית% הסבירה של הצדדי% ובנסיבות העניי$. הדוקטרינה מהווה מסננת יית% הסבירה של הצדדי% ובנסיבות העניי$. הדוקטרינה מהווה מסננת יית% הסבירה של הצדדי% ובנסיבות העניי$. הדוקטרינה מהווה מסננת מתחשבת בציפמתחשבת בציפמתחשבת בציפמתחשבת בציפ

 14עבור מקרי% שיעמדו בתנאי התיקו$ המוצע א7 טיפול% בפורו% ישראלי תכביד על עבור מקרי% שיעמדו בתנאי התיקו$ המוצע א7 טיפול% בפורו% ישראלי תכביד על עבור מקרי% שיעמדו בתנאי התיקו$ המוצע א7 טיפול% בפורו% ישראלי תכביד על עבור מקרי% שיעמדו בתנאי התיקו$ המוצע א7 טיפול% בפורו% ישראלי תכביד על 

 15ההלי7 או על בתי המשפט או לחלופי$ תהא לא הכרחית. המסננת השנייה נובעת ההלי7 או על בתי המשפט או לחלופי$ תהא לא הכרחית. המסננת השנייה נובעת ההלי7 או על בתי המשפט או לחלופי$ תהא לא הכרחית. המסננת השנייה נובעת ההלי7 או על בתי המשפט או לחלופי$ תהא לא הכרחית. המסננת השנייה נובעת 

 16י$ הנזק שנגר% י$ הנזק שנגר% י$ הנזק שנגר% י$ הנזק שנגר% מהחובה לקיומו של קשר סיבתי בי$ המעשה או המחדל של הנתבע לבמהחובה לקיומו של קשר סיבתי בי$ המעשה או המחדל של הנתבע לבמהחובה לקיומו של קשר סיבתי בי$ המעשה או המחדל של הנתבע לבמהחובה לקיומו של קשר סיבתי בי$ המעשה או המחדל של הנתבע לב

 17        לתובע, בכפו� לדיני הנזיקי$.לתובע, בכפו� לדיני הנזיקי$.לתובע, בכפו� לדיני הנזיקי$.לתובע, בכפו� לדיני הנזיקי$.

 18)  ולהוסי� את )  ולהוסי� את )  ולהוסי� את )  ולהוסי� את 7777((((500500500500בהתא% לאמור, מוצע להרחיב את ההגנה שניתנת במסגרת תקנה בהתא% לאמור, מוצע להרחיב את ההגנה שניתנת במסגרת תקנה בהתא% לאמור, מוצע להרחיב את ההגנה שניתנת במסגרת תקנה בהתא% לאמור, מוצע להרחיב את ההגנה שניתנת במסגרת תקנה 

 19א) שתכלול את האפשרות להגיש בישראל תביעה בגי$ נזק שארע בתחו% א) שתכלול את האפשרות להגיש בישראל תביעה בגי$ נזק שארע בתחו% א) שתכלול את האפשרות להגיש בישראל תביעה בגי$ נזק שארע בתחו% א) שתכלול את האפשרות להגיש בישראל תביעה בגי$ נזק שארע בתחו% 7777((((500500500500תקנה תקנה תקנה תקנה 

 20המדינה ג% כאשר המעשה או המחדל שגרמו לו, נעשו מחוצה לה. יש ליצור מסלול המדינה ג% כאשר המעשה או המחדל שגרמו לו, נעשו מחוצה לה. יש ליצור מסלול המדינה ג% כאשר המעשה או המחדל שגרמו לו, נעשו מחוצה לה. יש ליצור מסלול המדינה ג% כאשר המעשה או המחדל שגרמו לו, נעשו מחוצה לה. יש ליצור מסלול 

 21אפשר לתובע שנפגע מהתנהגות חברה בינלאומית, שירותיה או מוצריה להגיש אפשר לתובע שנפגע מהתנהגות חברה בינלאומית, שירותיה או מוצריה להגיש אפשר לתובע שנפגע מהתנהגות חברה בינלאומית, שירותיה או מוצריה להגיש אפשר לתובע שנפגע מהתנהגות חברה בינלאומית, שירותיה או מוצריה להגיש שישישישי

 22    """"    תביעה בישראל.תביעה בישראל.תביעה בישראל.תביעה בישראל.

 23הצלחה התנועה הצרכנית לקידו% חברה הצלחה התנועה הצרכנית לקידו% חברה הצלחה התנועה הצרכנית לקידו% חברה הצלחה התנועה הצרכנית לקידו% חברה  925/17ברע"א כא$ יש לדייק ולציי$ כי בהחלטה 

 24), המוזכרת בדברי עניי$ הצלחהעניי$ הצלחהעניי$ הצלחהעניי$ הצלחה) (להל$: AU Optronic CO AU Optronic CO AU Optronic CO AU Optronic CO     )31.7.17כלכלית הוגנת נ' כלכלית הוגנת נ' כלכלית הוגנת נ' כלכלית הוגנת נ' 

 25), נדו$ "מעשה" 7(500כדוגמא לכ7 שלא נית$ היתר המצאה לחו"ל על פי תקנה  ,ההסבר לתיקו$

 26  ולא "מעשה" של פרסו% במרשתת. ,של פעולת קרטל ו"מעשה" של התקנת פנלי% בחו"ל
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 1לטעמי פרשנות ברוח  בעניי$ הוטלס. ת בית המשפט העליו$אני מפנה שוב להחלטלעניי$ זה  .40

 2בנוס� לפרשנות שניתנה עד כה  העליו$ בעניי$ הוטלס,בית המשפט , כפי שציי$ לתקנותהתיקו$ 

 3מרשתת תביא לאימו! הקביעה לפיה יש בפרסו% ב ,"מעשה" הפרסו% במרשתתבפסיקה ל

 4וות כדי להבגדלי% ובהיקפי% גדולי% ובתנאי% אשר ייבחנו בכל תיק לנסיבותיו,  ישראלב

 5 . בדומה למקרה זה חו%צדיק היתר המצאה אל מחו! לת) ומ7( 500"מעשה" הנכנס בגדר תקנה 

 6כי נראה שאתר שיווק, שאינו ראשית אציי$, אשר לפרסו% שמבצעת בוקינג במרשתת בישראל,  .41

 7(כדוגמת  לאתר או לאפליקציה מעוניי$ בקהל יעד מסוי%, יכול למנוע את כניסת קהל היעד

 8, עד שנפתח "ספוטיפיי"דוגמת  ,שמנעו מתושבי ישראל להתחבר אליה% ,אפליקציות חו"ל

 9אפליקציה מחו"ל, שלקוח ישראלי הזדמ$ אליה לשימוש בישראל). זאת ועוד, בוקינג אינה 

 10ושנראה שבוקינג  באופ$ מקרי. המדובר ביישומו$ המותא% באופ$ אישי לתושבי מדינת ישראל

 11. האפליקציה היא בעברית, החיובי% המוצעי% ה% ג% בשקלי%, מייעדת אותו לקהל ישראלי

 12לראותה נית$ כ7 בשתתאי% ללקוח הישראלי, ו כ7כי בוקינג התאימה את האפליקציה  ונית$ לומר

 13, אי$ המדובר בהתקשרות חד בנוס�הפרסו%.  "מעשה" כמי ש"הגיעה" לישראל לצור7 ביצוע

 14פעמית של חברה מחו"ל ע% צרכ$ ישראלי, אלא בוקינג היא חברה ע% נפח פעילות משמעותי 

 15  . רבי% ישראלי%ובינלאומי, לרבות מול צרכני% 

 16אוסי�, כי הצגת הטענה לפיה הצרכ$ הישראלי רק "נחש�" בשטח ישראל לפרסו% באפליקציה  .42

 17שאינו בעל ידע לגבי היותה של בוקינג  ,הבינלאומית, יש בה, לטעמי, משו% היתממות. צרכ$

 18חברה זרה היושבת בחו"ל, יכול לטעות ולחשוב כי המדובר בחברה ישראלית, או לפחות 

 19אשר יש לה סניפי% בישראל, נוכח חזותה של האפליקציה כאפליקציה "ישראלית" לכל בחברה, 

 20 דבר. 

 21לבקשה, כי  30מעיו$ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, עולה מסעי� הרי לכל האמור,  יתרה .43

 22באמצעות להזמנת המלו$ ביצוע ההזמנה באמצעות האפליקציה, א� נשלח למשיב אישור  לאחר

 23 ,אשר א� במסגרתו לא טרחה בוקינג לציי$ את עמלת מטבע החו! ,אישורהדואר האלקטרוני, 

 24המעשה מתפרס ג% על  ,מהמשיב בסופו של יו%. בהתא% לפסיקה לעיל (עניי$ לינקדי$)שנגבתה 

 25, וא� עניי$ זה מצדיק הותרת היתר ההמצאה ל המייל על ידי הנמע$, קרי ישראלמקו% קבלתו ש

 26 על כנו. 
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 1י המדובר בהחלטה בעלת השלכות רחבות היק�, אשר תכפי� את כל בהתייחס לטענת בוקינג כ .44

 2האתרי% הזרי% והאפליקציות שלה% לסמכות בתי המשפט בישראל ובאותה נשימה תחיל 

 3. כי יש בטענה כדי למנוע היתר ההמצאה במקרה זהמצאתי עליה% ג% את הדי$ הישראלי, לא 

 4כדי לקבוע כי  תיק זההספציפיות של  וה נבח$ לגופו, ואי$ בנסיבותיכל מקרראשית אציי$, כי 

 5כדי להבהיר הרוח הנושבת  ,שנית,  יש בתיקו$ התקנותבאופ$ גור� יתקבלו בקשות דומות. 

 6ואשר דומי% למקרה א) 7(500התואמי% לתקנה והמגמה בעניי$ ההמצאה מחו! לתחו% במקרי% 

 7זו, שנושא ברירת הדי$, לא זו א� . )פסקה שניה להחלטה בעניי$ הוטלסלעניי$ זה ראו הנדו$ (

 8לא יוכרע ואינו אמור להיות מוכרע לגופו במסגרת דיו$ בבקשה זו לביטול היתר המצאה, כפי 

 9 שעוד יפורט להל$.

 10כי המשיב לא הצהיר כי ביצע את ההזמנה מישראל, ועל כ$ לא היה  ,באשר לטענתה של בוקינג .45

 11אכ$ ומעיו$ בבקשה לאישור  מקו% לקביעה בהחלטה מושא הערעור כי ההזמנה בוצעה מישראל.

 12כי המשיב ציי$ ברחל  ,ימצאתתובענה ייצוגית וכ$ בתשובה לבקשה לביטול היתר המצאה לא 

 13,  יחד ע% זאתכי ההזמנה של המלונות בחו"ל נעשתה כאשר הוא שהה בישראל.  ,בת7 הקטנה

 14ויה כי מדובר בשלב של אישור המצאה ובגדרו הבחינה היא ברמה של "תביעה רא ,יש לזכור

 15ונית$ יהיה לדו$  (ראו ג% להל$)מקו% לנהל את הדיו$ בעילת התובענה עצמה לטיעו$" ואי$ 

 16בסוגיה בפני בית המשפט שידו$ בתביעה. למעלה מ$ הנדרש, ומבלי לקבוע מסמרות ורק לצור7 

 17ככל הנדרש וככל שמדובר בהשמטה, הרי שייתכ$ שנית$ יהיה לתקנה  ההלי7 שבפני, אציי$ כי

 18 נוגעהמדובר בתובענה ייצוגית, וכאשר הטענות של המשיב ה$ בש ,שי% לבוס� ובעובדתית בנ

 19לפי סעי� ש הריאשר השתמשו בשירותיה של בוקינג בעת שהות% בישראל,  ,לצרכני% ישראלי%

 20בתפקידו בבקשה או בתובענה, "(ג) לחוק התובענות הייצוגיות א� א% נבצר מתובע להמשי7 16

 21המש7 ניהול הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית בידי מבקש לא יהיה בכ7 כדי להשפיע על 

 22משמע כי לכאורה התביעה יכולה " אחר, תובע מייצג אחר או בא כוח מייצג אחר, לפי העני$.

 23, אלא על ידי משיב אחר אשר יבוא בנעליו. על כ$ להמשי7 להתברר א� ללא המשיב הספציפי

 24 ההמצאה על בסיס טענות אלו.  לא מצאתי כי יש באמור כדי להביא לביטול היתר

        25 

        26 

        27 
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 1  ילת התובענה ילת התובענה ילת התובענה ילת התובענה עעעע

 2א נקבע ליומה של עילת תביעה ראויה לדיו$, וכ$ טוענת כי לק נוגעבוקינג מעלה טענות רבות ב .46

 3על  ג%בנוס� טענה כי היה צור7 לקבוע כי המדובר בדי$ ההולנדי. כי , ואיזה די$ חל על התביעה

 4 . טיעו$$ עילת תביעה ראויה לפי הדי$ הישראלי אי

 5נקבע בפסק הדי$ בעניי$ , על פי הדי$ הישראלי טיעו$לעניי$ היות התביעה תביעה ראויה ל .47

 6 דלקמ$: כ לפסק הדי$) 7(סעי�  אשבור$

 7כאשר בוח$ בית המשפט את עילות ההמצאה, עליו לבחו$ הא% למבקש "תביעה כאשר בוח$ בית המשפט את עילות ההמצאה, עליו לבחו$ הא% למבקש "תביעה כאשר בוח$ בית המשפט את עילות ההמצאה, עליו לבחו$ הא% למבקש "תביעה כאשר בוח$ בית המשפט את עילות ההמצאה, עליו לבחו$ הא% למבקש "תביעה """"

 8). זוהי רמת הוכחה נמוכה מזו הנדרשת ). זוהי רמת הוכחה נמוכה מזו הנדרשת ). זוהי רמת הוכחה נמוכה מזו הנדרשת ). זוהי רמת הוכחה נמוכה מזו הנדרשת good arguable caseהראויה לטיעו$" (הראויה לטיעו$" (הראויה לטיעו$" (הראויה לטיעו$" (

 9בהלי7 אזרחי רגיל, קרי מאז$ ההסתברות. בצד הבחינה של עילת ההמצאה, על בית בהלי7 אזרחי רגיל, קרי מאז$ ההסתברות. בצד הבחינה של עילת ההמצאה, על בית בהלי7 אזרחי רגיל, קרי מאז$ ההסתברות. בצד הבחינה של עילת ההמצאה, על בית בהלי7 אזרחי רגיל, קרי מאז$ ההסתברות. בצד הבחינה של עילת ההמצאה, על בית 

 10, כי על , כי על , כי על , כי על Seaconsarהמשפט לבחו$ את עילת התובענה גופה. לעניי$ זה נקבע בעניי$ המשפט לבחו$ את עילת התובענה גופה. לעניי$ זה נקבע בעניי$ המשפט לבחו$ את עילת התובענה גופה. לעניי$ זה נקבע בעניי$ המשפט לבחו$ את עילת התובענה גופה. לעניי$ זה נקבע בעניי$ 

 11בית המשפט להשתכנע שמתעוררת "שאלה רצינית" שיש לדו$ בה (ראו למשל, בית המשפט להשתכנע שמתעוררת "שאלה רצינית" שיש לדו$ בה (ראו למשל, בית המשפט להשתכנע שמתעוררת "שאלה רצינית" שיש לדו$ בה (ראו למשל, בית המשפט להשתכנע שמתעוררת "שאלה רצינית" שיש לדו$ בה (ראו למשל, 

 12). מטרת בחינה זו היא לוודא כי התובענה אינה טורדנית או תובענת ). מטרת בחינה זו היא לוודא כי התובענה אינה טורדנית או תובענת ). מטרת בחינה זו היא לוודא כי התובענה אינה טורדנית או תובענת ). מטרת בחינה זו היא לוודא כי התובענה אינה טורדנית או תובענת 247247247247, עמ' , עמ' , עמ' , עמ' זוסמ�זוסמ�זוסמ�זוסמ�

 13; ראו ; ראו ; ראו ; ראו Seaconsarסרק. זהו סטנדרט נמו7 יותר מ"תביעה הראויה לטיעו$" (עניי$ סרק. זהו סטנדרט נמו7 יותר מ"תביעה הראויה לטיעו$" (עניי$ סרק. זהו סטנדרט נמו7 יותר מ"תביעה הראויה לטיעו$" (עניי$ סרק. זהו סטנדרט נמו7 יותר מ"תביעה הראויה לטיעו$" (עניי$ 

 14, , , , 500500500500). הסיבה לכ7 היא, שמשבא המבקש בגדרי תקנה ). הסיבה לכ7 היא, שמשבא המבקש בגדרי תקנה ). הסיבה לכ7 היא, שמשבא המבקש בגדרי תקנה ). הסיבה לכ7 היא, שמשבא המבקש בגדרי תקנה 312312312312, עמ' , עמ' , עמ' , עמ' צ'שייר ונורת'צ'שייר ונורת'צ'שייר ונורת'צ'שייר ונורת'ג% ג% ג% ג% 

 15שפט ינהל דיו$ ארו7 לגבי שפט ינהל דיו$ ארו7 לגבי שפט ינהל דיו$ ארו7 לגבי שפט ינהל דיו$ ארו7 לגבי ומתקיימת עילת המצאה מסוימת, אי$ סיבה שבית המומתקיימת עילת המצאה מסוימת, אי$ סיבה שבית המומתקיימת עילת המצאה מסוימת, אי$ סיבה שבית המומתקיימת עילת המצאה מסוימת, אי$ סיבה שבית המ

 16עילת התובענה עצמה, ואי$ סיבה שיטיל על המבקש נטל כבד, בשלב של הלי7 עילת התובענה עצמה, ואי$ סיבה שיטיל על המבקש נטל כבד, בשלב של הלי7 עילת התובענה עצמה, ואי$ סיבה שיטיל על המבקש נטל כבד, בשלב של הלי7 עילת התובענה עצמה, ואי$ סיבה שיטיל על המבקש נטל כבד, בשלב של הלי7 

 17). כלומר, אי$ להפו7 את הדיו$ בהיתר ). כלומר, אי$ להפו7 את הדיו$ בהיתר ). כלומר, אי$ להפו7 את הדיו$ בהיתר ). כלומר, אי$ להפו7 את הדיו$ בהיתר 454454454454, עמ' , עמ' , עמ' , עמ' Seaconsar    מקדמי זה (עניי$מקדמי זה (עניי$מקדמי זה (עניי$מקדמי זה (עניי$

 18ההמצאה לדיו$ מלא ומקי� בעילת התובענה, כפי שעוד ייעשה בגדר ההלי7 ההמצאה לדיו$ מלא ומקי� בעילת התובענה, כפי שעוד ייעשה בגדר ההלי7 ההמצאה לדיו$ מלא ומקי� בעילת התובענה, כפי שעוד ייעשה בגדר ההלי7 ההמצאה לדיו$ מלא ומקי� בעילת התובענה, כפי שעוד ייעשה בגדר ההלי7 

 19    """"נו.נו.נו.נו.העיקרי, א% היתר ההמצאה יעמוד על כהעיקרי, א% היתר ההמצאה יעמוד על כהעיקרי, א% היתר ההמצאה יעמוד על כהעיקרי, א% היתר ההמצאה יעמוד על כ

 20ד השופט שילה לפיה$ ובאשר לקיומה של תביעה ראויה לטיעו$ אני מאמצת את קביעותיו של כב .48

 21הצגת המחיר  לפיה$ ,של טענות המשיבבמסגרת התיק העיקרי ינה מהותית חיש מקו% לב

 22עשויה להטעות את  ,מחיר כולל"" /וות מחיר סופי" בלי הפתע"מחיר סופי", "כ: באפליקציה 

 23אשר נדרשי% לשל% בשלב מאוחר יותר עמלות לחברות כרטיסי האשראי. עוד אני  ,הצרכני%

 24כי מנפיק כרטיס  ,מצטרפת לעמדתו של השופט שילה כי באתר האינטרט שלה מציינת בוקינג

 25 ,לכאורה ,האשראי עלול לגבות דמי המרה בגי$ שימוש במטבע זר. פרסו% אזהרה מסוג זה מעיד

 26באי חשיפת מידע זה בפני לקוחותיה. מכא$, שבהתא% לפסק כי בוקינג מבינה שישנה בעיה 
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 1הדי$ בעניי$ אשבור$, אי$ המדובר בתביעה טורדנית או תביעת סרק, ודי בטענות שהועלו על ידי 

 2 המשיב, כדי לקבוע כי המדובר בתביעה הראויה לטיעו$. 

 3חוקי ליידע את לעילת התביעה וטענה כי : אי$ מקור  נוגעבוקינג העלתה טענות רבות נוספות ב .49

 4המשתמשי% באפליקציה אודות עמלות שצדדי% שלישיי% עשויי% לגבות מה%; הסכומי% 

 5שולמו למקומות האירוח וחובת היידוע חלה עליה%; המשיב עתר לפצות את חברי הקבוצה 

 6מה% המשיבה גבתה כספי% שלא כדי$, היות והעמלה אינה נגבית על ידה, אי$ סיכוי כי תחויב 

7� טענה בוקינג כי התביעה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית. המדובר בפיצוי, בנוס 

 8, ולא לגופו אשר ידו$ בתיק ,בטענות לגופה של תביעה ואשר יהיה מקו% לברר$ בפני המותב

 9 מצאתי כי די בה$, בשלב זה, כדי להצדיק ביטול היתר המצאה. 

 10    הפורו% הנאות הפורו% הנאות הפורו% הנאות הפורו% הנאות 

 11לאחר שבוצעה המצאה כדי$ לנתבע הזר, על בית המשפט לשקול הא% בית משפט בישראל הינו  .50

 12הפורו% הנאות לניהול התביעה, כאשר הנטל להוכיח כי בית המשפט הישראלי אינו הפורו% 

 13ראדא תעשיות אלקטרוניות ראדא תעשיות אלקטרוניות ראדא תעשיות אלקטרוניות ראדא תעשיות אלקטרוניות  4601/02הנאות לדו$ בתביעה מונח לפתחו של הנתבע [ראו ע"א 

 14שלושה מבחני% משמשי% )]. 2004( 472, 465) 2פ"ד נח(     Bodstray CompaBodstray CompaBodstray CompaBodstray Company Ltd ny Ltd ny Ltd ny Ltdבע"מ נ' בע"מ נ' בע"מ נ' בע"מ נ' 

 15לצור7 בחינת השאלה הא% הפורו% הישראלי, או שמא פורו% זר כלשהו, הוא הפורו% הנאות 

 16) מה$ 2) איזה פורו% משפטי הוא בעל "מרב הזיקות" בנוגע לסכסו7; (1לדו$ בתובענה: (

 17) שיקולי% 3ות בסכסו7 שנתגלע ביניה%; (הציפיות הסבירות של הצדדי% ביחס למקו% ההתדיינ

 18 2737/08רע"א [תי לדו$ בתובענה. יציבוריי%, והעיקרי שבה% הוא מהו הפורו% שיש לו עניי$ אמ

 TUITUITUITUI AGAGAGAG  )29.01.2009( .[ 19אורי ארבל נ' אורי ארבל נ' אורי ארבל נ' אורי ארבל נ' 

51.  � 20בהחלת המבחני% לעיל של מבח$ מירב הזיקות, ציפיותיה% הסבירות של הצדדי%, וכ$ א

 21אני מאמצת את קביעותיו של השופט שילה ולא מצאתי כי ציבורי% ושיקולי מדיניות, שיקולי% 

 22 נפלה טעות משפטית בניתוח שנעשה על ידו. 

 23הזר ותניית ברירת הדי$ הקבועות בהסכ%,  כי בשל תניית השיפוט, כמפורט לעיל, טענה גבוקינ .52

 24 ביטול היתר ההמצאה.  ותלפיה$ הדי$ שיחול ומקו% השיפוט יהיו בהולנד, מצדיק

 25 /המשיב טע$ מנגד כי המדובר בתניות מקפחות וזאת בהתא% לחוק החוזי% האחידי% תשמ"ג .53

 26 , ועל כ$ דינ$ להתבטל. )חוק החוזי% האחידי%חוק החוזי% האחידי%חוק החוזי% האחידי%חוק החוזי% האחידי%(להל$:  1982
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 1כי המדובר  ,ולצור7 הדיו$ בשלב זהולצור7 הדיו$ בשלב זהולצור7 הדיו$ בשלב זהולצור7 הדיו$ בשלב זה    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורהניית הדי$ הזר עולה תבעניי$ תניות השיפוט הזר ו .54
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 5וט או יפ"תנאי המתלה על הוראת די$ בדבר מקו% של האחידי% הקובע "חזקת קיפוח"החוזי% 

 6[ראו עניי$ . ת מקו% שיפוט והבוררות שבה% יתברר הסכסו7"רהמקנה לספק זכות בלעדית לבחי

 7טענות  .)]Paypal Pte. LtdPaypal Pte. LtdPaypal Pte. LtdPaypal Pte. Ltd     )9.4.17קלינגהופר נ' קלינגהופר נ' קלינגהופר נ' קלינגהופר נ'  39292/04/13ת"צ ב פסק הדי$פייסבוק וכ$ 
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 10 , ואי$ מקו% להכריע בה$ כעת, ה$ טענות שיש לברר לגופ$, במסגרת ההלי7 העיקריהעולה מה$

 11עמרי וייל נ' עמרי וייל נ' עמרי וייל נ' עמרי וייל נ'  %12816/08/13) /בה"פ (י 3.12.14להחלטה מיו%  35/31ג% סעיפי%  (ראו
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 15        סו� דבר סו� דבר סו� דבר סו� דבר 
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 W .  17 20,000ערעור בס7 של המערערת תשל% הוצאות המשיב ב .56
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