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 אמיר ישראלי ע"י ב"כ עו"ד
 
 מלונות פתאל בע"מ.2
 

 

 פסק דין
 1 

 2 התקבלה לפיה( כרשמת בשבתה) רביד' ע השופטת' כב של החלטתה כנגד מופנה זה ערעור

 3 .למערערת לתחום מחוץ אל המצאה לביצוע המשיב בקשת

 4 

 5 עובדתי רקע

 6 מלונות, הפורמלית והמשיבה המערערת נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגיש המשיב

 7 שירותי להזמנת אתר המפעילה, המערערת כי נטען במסגרתה"( פתאל: "להלן) מ"בע פתאל

 8 המזמין הישראלי הגולש כנגד הטעיה מבצעת, העברית לשפה ,היתר בין המותאם, מלונאות

 9 לחוק' ד17 -ו' א17 סעיפים להוראת שבניגוד מאחר, בישראל במלון חדר האתר באמצעות

 10 המערערת באתר המוצג המחיר"(, הצרכן הגנת חוק: "להלן) 1982 – א"תשמ, הצרכן הגנת

 11 לפגיעה גורמת ואף, מהלקוחות מוסתרת הנטען פי על אשר עובדה, מ"המע רכיב את כולל אינו

 12 המחיר תחילה מוצג ההזמנה במסגרת ,בבקשה הנטען פי על .המערערת של במתחרותיה

 13 מתבצעת בכך, ודולרי למחיר חוקית בלתי טרנספורמציה מתבצעת מכן ולאחר בשקלים

 14 . הצרכן של הטעייתו

 15 המצאה לביצוע בקשות המשיב ידי על הוגשו, בהולנד הרשומה חברה הינה שהמערערת מכיוון

 16 הדין סדר לתקנות 500 תקנה הוראת פי על לתחום מחוץ ייצוגית תובענה לאישור הבקשה של

 17 . האזרחי

 18' כב בהחלטת בהרחבה פורטה הערעור נשוא להחלטה קדמה אשר העניינים השתלשלות

 19 .הקודמים להליכים ולהתייחס לשוב נזקקת אני ואין הרשמת

 20 לבקשה בתמיכה שהוגש, תצהיר צורף לתחום מחוץ להמצאה המשיב של השלישית לבקשתו

 21 (.ואילך 134' עמ) המערערת למוצגי' ב מנספח חלק המהווה תצהיר, העיקרית
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 1 כראיה בתצהיר האמור על להסתמך ניתן, המצהירים חקירת על ויתרו שהצדדים מכיוון

 2 . הנטענות לעובדות ביחס לכאורה

 3 את מדגיש ובעיקר ההתחברות דרכי, האתר התנהלות אופן את המשיב מפרט, ל"הנ בתצהירו

 4 . בישראל מלונאות שירותי רכישת ומציע העברית בשפה האתר פועל בישראל כי העובדה

 5 מילים צירופי" גוגל" החיפוש במנוע מקיש שהוא אימת כל, ישראלי גולש כי מצויין עוד

 6( ב)4 -ו( א)4(, א)3 נספחים ראו) המערערת לאתר מופנה', וכד" בישראל מלון" כמו שגרתיים

 7 (.לתצהיר

 8 .הבקשה עילת את המקימות העובדות את המשיב מפרט 19-12 בסעיפים

 9 בשקלים המחיר לפניו מוצג, המערערת באתר הזמנה מבצע ישראלי שלקוח בעת, הנטען פי על

 10'(, וכד סטנדרטי, זוגי חדר) הנכונה האפשרות על מקיש הלקוח כאשר. פירוט או סייג כל ללא

 11". ביותר הטוב המחיר את קיבלתם" הערה ומתווספת סייג ללא בשקלים המחיר שוב מצויין

 12 בשקלים כולל מחיר גדולות באותיות מצויין בו נוסף למסך הלקוח מופנה מכן לאחר

 13 לידיעתכם" הכיתוב יותר קטנות באותיות מוצג זה במסך רק. בדולרים המחיר גם ובסוגריים

 14 ". הכללי במחיר מחושב אינו זה מס. בלבד ישראל אזרחי על חלה 18% בשיעור מ"מע תוספת

 15 אינו אשר המחיר את מציין מרביתו אשר, הכיתוב ואופן השלבים מספר לנוכח, המשיב לטענת

 16, הוטעה עצמו שהוא כפי, המזמין את להטעות כדיבהתנהלות המערערת  יש, מ"מע כולל

 17 . לתצהירו 18-12 בסעיפים כמפורט

 18 .11 נספח לתצהיר צורף ההזמנה שלבי להמחשת

 19 111' עמ) 43 בסעיפים כייצוגית תובענה לאישור בבקשה בהרחבה שהובהרה כפי התביעה עילת

 20 בכך הישראלים המתקשרים את הטעתה המערערת כי הינה( 117' עמ) 62 עד( המוצגים לתיק

 21 :לפיו, הצרכן הגנת לחוק' ד17 -ו' א17 סעיפים להוראת בניגוד שפעלה

 22"לא יפרסם עוסק ולא ינקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של נכס או של שירות 

 23 המוצע לצרכן, אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד ורק במטבע ישראלי".

 24 

 25 רביד השופטת' כב החלטת

 26 והפסיקה התקנות דרישת לאור, הבקשה אתכב' השופטת  בחנה הערעור נשוא בהחלטתה

 27 :התנאים שלושת בענייננו התקיימו, כי וקבעה

 28 .לתקנות 500 תקנה לפי חלופה של קיומה (1)

 29 .לדיון ראויה תביעה עילת של קיומה (2)

 30 . הפורום נאותות (3)

 31 
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 1 (. 10)500 -ו( 4)500(, 7)500 תקנות הוראות בענייננו התקיימו, בהחלטה האמור פי על

 2 ככל(, 10)500 תקנה הוראת בענייננו חלה כי המערערת כ"ב הסכים לפניי שהתקיים בדיון

 3 עסקינן כי לקבוע יש זו קבוצה של בעניינה גם להשקפתו אך, פתאל ללקוחות נוגעת שהיא

 4 . נאות לא בפורום

 5סוגיות למספר  רק אומר מייד כי, החלטתה של כב' הרשמת רביד מקובלת עלי ואתייחס

 6 שלפני. בהליך שהודגשו 

 7 

 8 והכרעה דיון

 9 (7)500 תקנה תנאי התקיימות

 10דין אל מחוץ לתחום -. רשאי בית המשפט או רשם שהוא שופט, להתיר המצאת כתב בי500"

 11 המדינה באחת מאלה:

... 12 

 13 ( התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום המדינה".7)
 14 

 CAE Electronics Ltd (4.9.2007 )15' נ מ"בע ומסחר לסוכנויות חברה אשבורן 9725/04 א"בע

 16( לבין תקנה 5)500 -( ו4)500איבחן כב' השופט )כתוארו אז( א' גרוניס בין דרישות תקנות 

 17 ההמצאה וקובע: ילת ( לעניין ע7)500

 18. לתקנות( 7)500 שבתקנה ההמצאה עילת מתקיימת כי, גורסת המערערת"

 19 על מבוססת התובענה'ש כך על מדברת זו משנה שבתקנת ההמצאה עילת

 20 האם, היא המתבקשת הראשונה השאלה'. המדינה בתחום מחדל על או מעשה

 21 שום רואים איננו. זו עילה של כנפיה תחת בא לב תום בחוסר ומתן משא ניהול

 22 לכסות האמורה המשנה תקנת ביקשה שבמקור, כנראה. כך זה אין מדוע סיבה

 23 לתקנה המקור הינה אשר, האנגלית בתקנה, אכן. בנזיקין תביעה עילות

 24 או, באנגליה נגרם הנזק כאשר, בנזיקין עוולה על כיום אף מדובר, הישראלית

 RSC 25 – הקודם הנוסח; CPR 6.20(8)) באנגליה שבוצע ממעשה נבע שהוא

Order 11, r.1(1)(f) .)26 בחוסר ומתן משא ניהול של עילה בישראל משהוכרה 

 27 מניעה אין((, 1973-ג"התשל(, כללי חלק) החוזים חוקל 12 סעיף) לב תום

 28 בגדרה זו עילה לבוא עשויה המצאה בהיתר העוסקים הדינים לעניין כי לקבוע

 cor-29 5254/93 א"רע ראו וכן; ואילך 67' עמ, שר-קונפינו( )7)500 תקנה של

serve LTD. 30 ((".10.3.94, פורסם לא) מ"בע גלית אריזה ארגל' נ 

 31 

http://www.nevo.co.il/law/71888/12
http://www.nevo.co.il/law/71888/12
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/case/17926059
http://www.nevo.co.il/case/17926059
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 1 צרכנים ישראלים.ייננו, שעה שההליך עוסק בהטעיית יפים דברים אלה גם בענ

 2משכך, נשאלת השאלה האם עלה בידי המשיב להראות שיש לו "עילת תביעה טובה" )תקנה 

 3 )א((. 501

 4כב' הרשמת דנה בהרחבה במסגרת הנורמטיבית ואין לי אלא לאמץ את מסקנתה, כפי שגם 

 5 נקבע בעניין אשבורן:

 6 למבקש האם לבחון עליו, ההמצאה עילות את המשפט בית בוחן כאשר"

 7 נמוכה הוכחה רמת זוהי(. good arguable case' )עוןלטי הראויה תביעה'

 8 עילת של הבחינה בצד. ההסתברות מאזן קרי, רגיל אזרחי בהליך הנדרשת מזו

 9 נקבע זה לעניין. גופה התובענה עילת את לבחון המשפט בית על, ההמצאה

 10 שאלה' שמתעוררת להשתכנע המשפט בית על כי, Seaconsar בעניין

 11 לוודא היא זו בחינה מטרת(. 247' עמ, זוסמן, למשל ראו) בה לדון שיש' רצינית

 12 תביעה'מ יותר נמוך סטנדרט זהו. סרק תובענת או טורדנית אינה התובענה כי

 13 הסיבה(. 312' עמ, 'ונורת שייר'צ גם ראו; Seaconsar עניין' )לטיעון הראויה

 14 המצאה עילת ומתקיימת, 500 תקנה בגדרי המבקש שמשבא, היא לכך

 15, עצמה התובענה עילת לגבי ארוך דיון ינהל המשפט שבית סיבה אין, מסוימת

 16 עניין) זה מקדמי הליך של בשלב, כבד נטל המבקש על שיטיל סיבה ואין

Seaconsar ,17 לדיון ההמצאה בהיתר הדיון את להפוך אין, כלומר(. 454' עמ 

 18 היתר אם, העיקרי ההליך בגדר ייעשה שעוד כפי, התובענה בעילת ומקיף מלא

 19 ". כנו על יעמוד ההמצאה

 20 

 21לעיל, המשיב הציג שורה של מסמכים מהם עולה לכאורה שהמערערת לא הקפידה, כמפורט 

 22בלשון המעטה, על הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שיצרה מצג לפיו המחיר בשקלים המוגדר 

 23באישור הזמנתו של  שהוצג דולר 190כדוגמת המחיר של הינו המחיר המלא, כ"מחיר כולל", 

 24תיאור שלבי ההזמנה על המחירים  .למוצגי המערערת( 197תצהירו עמ' ל 8המשיב )נספח 

 25 .תומך אף הוא בטענה זו ואילך( 203)עמ'  11המוצגים בנספח 

 26לצורך כפי שנקבע בעניין אשבורן, אין אני בוחנת בשלב זה את משקלן של הראיות וניתן לקבוע 

 27ינו כולל מע"מ בחלק נכבד ממסמכי ההתקשרות ומנגד "הבהרה" כי הגדרת מחיר שאדיוננו 

 28של ההזמנה, מהווים תשתית מספקת לשלב דיוני  ישיחמהשאינה מודגשת די צורכה רק בשלב 

 29 זה.

 30 
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 1 מקום ביצוע ההטעיה הנטענת

 2המערערת טוענת כי בשל העובדה ששרתיה ממוקמים בהולנד, לא ניתן לראות בהטעיה 

 3 הנטענת תובענה המבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה. 

 4( דנה כב' השופטת 28.3.2012)יעקובוביץ ואח' נ' זיאס  530/12אין דעתי כדעתה. ברע"א 

 5מקום ום השיפוט, בהתייחס ל( הקובעת את מק5)א()3)כתוארה אז( מ' נאור בהוראת תקנה 

 6", כאשר המעשה נשוא התביעה הינו פרסום פוגעני שבוצע המעשה או המחדל שבשלו תובעים

 7 באתרי אינטרנט שונים ונקבע שם:

 8משפורסמו הדברים ברשת האינטרנט, הם חשופים לעיני כל. משכך,  .14"

 9המעשה שבבסיס התביעה בוצע בכל מקום. המבקשים רשאים היו, על כן, 

 10להגיש תביעתם לכל מחוז שיפוט בארץ, ובכללו מחוז מרכז. מסקנה זו נלמדת 

 11גם מהיקש פשוט לפסיקה שיצאה מלפני בית משפט זה בעניין עיתונות 

 12המבקשת היתה עיתונאית שנתבעה בתביעת לשון הרע  קיםת כתובה. בפרש

 13על ידי המשיב שם. התביעה, בגין כתבה שפירסמה המבקשת בעיתון 'הארץ', 

 14הוגשה לבית משפט השלום בירושלים. במסגרת בקשה להעברת מקום דיון 

 15טען בא כוחה של המבקשת, כי מעבר לכך שעיתון הארץ מופץ גם בירושלים, 

 16משפט השלום בירושלים כפורום התדיינות, מעשה  מהווה בחירת בית

 17( קבע, כי מכיוון שהפרסום א' ברקשרירותי. בית משפט זה )הנשיא )בדימ'( 

 18נעשה בירושלים, קנה בית המשפט בירושלים סמכות מקומית לדון בתביעה, 

 19 לתקנות.  (5)א()3תקנה מכוח 

 20במחוז שיפוטו הופץ  גםבית משפט קונה סמכות משום ש –פי שבעניין קים כ

 21בית המשפט במחוז  –העיתון ובו הפרסום שבבסיס התביעה, כך גם בענייננו 

 22במקום מושבו בוצע הפרסום  גםמרכז קונה סמכות לדון בתביעה משום ש

 23 באינטרנט".

 24 

 25 מקומית המעניקה סמכות שיפוט( 7)500( ותכליתה זהים להוראת תקנה 5)א()3לשון תקנה 

 26תחום המדינה. לטענת המערערת ענין יעקובוביץ כוחו יפה מחוץ לביחס לעוולה שבוצעה 

 27ואין להרחיב האמור בו לענייננו. סבורני כי הנקודה בישראל לבחינת הסמכות המקומית 

 28המהותית שיש ליישמה בשאלה המונחת לפני הינה מקום ביצוע העוולה, שעה שמדובר 

 29 ום חובק עולם המבוצע באמצעות רשת האינטרנט.בפרס

 30יתרה מכך, בענייננו הפרסום היה מיועד לתושבי מדינת ישראל הדוברים עברית כמפורט 

 31 בתצהירו של המשיב ונספחיו. 

http://www.nevo.co.il/law/74880/3.a.5
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 6מתוך  6

 1 באשר לסוגיית הפורום הנאות

 2 בסוגיית גרוסקופף' ע השופט' כב דן .PayPal Pte Ltdקלינגהופר נ'  39292-04-13בתצ )מרכז( 

 3 עניין באותו הנמקתו כי אני סבורה, האחידים החוזים חוק של באספקלריה הנאות הפורום

 4 : לענייננו גם יפה

 5 למאות שירות, האינטרנט באמצעות, הנותנת חברה היא .(ד.ש - שם) המשיבה"

 6 אתר מקיימת היא האמור השירות מתן לצורך. ישראלים אזרחים של אלפים

 7 המיועדים תמיכה שירותי נותנת ואף, ישראל לאזרחי המיועד, בעברית אינטרנט

 8 הישראלים פייפאל לקוחות חיוב, זה דברים במצב. בישראל העצום לקוחותיה לקהל

 9 הוראה מובהק באופן היא, הסנגפורי הדין פי ועל ...בסינגפור משפט בבית להתדיין

 10 ".המשיבה כלפי זכויותיהם את לממש הלקוחות של דרכם את לחסום תכליתה שכל

  11 

 12 א"ברע חיות' א השופטת' כב ידי על שנכתבו הביקורת דברי עם אחד בקנה עולים אלה דברים

 13 ' נ( ר"ע) הוגנת כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה 925/17

AU Optronic Corporation 14באשר לחסימת דרכם של צרכנים ישראלים ( 31.7.17)' ואח 

 15 נזק. בינלאומי שבעטיו נגרם להםה, לקרטל להיפרע מגופים שחברו, לכאור

 16"הולמת את מגמת הגלובליזציה ( בנוסחה הנוכחי 7)500עוד צויין כי ספק אם תקנה 

 17 וההתפתחות הטכנולוגית בעולמנו".

 18 בקנה אחד עם גישה זו.  יםנימוקיה של כב' השופטת רביד כפי שפורטו בהחלטה עול

 19 

 20 לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור.

 21 )כולל מע"מ(.₪  20,000תשלם שכר טרחת ב"כ המשיב בסך  המערערת

 22 

 23 המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

 24 

 25 , בהעדר הצדדים.2017אוגוסט  09, י"ז אב תשע"ז ניתן היום,

          26 

 27 

 28 

 29 


