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 פסק דין
 1 

 2 

 3לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בהרצליה )כב' השופט גלעד הס( מיום  .1

 4במסגרתה נקבע כי הדין המהותי החל על התביעה הוא הדין  32809-09-17בת"א  14.8.19

 5המבקשים יתקנו את כתב  –של מדינת קליפורניה בהתאם לתניית ברירת דין, והתובעים 

 6 התביעה ויוסיפו התייחסות לסוגיית הדין הזר.

 7 

 8להלן גם: )  Facebook תיתהיא חברה המפעילה את הרשת החבר הנתבעת - המשיבה .2

 9 (."פייסבוק"

   10 

 11עוסק בייזום והפקה של ירידי ( "המבקש")להלן:  2נטען כי מבקש  בכתב התביעה המתוקן

 12ומאז מבוצעת  1הקים את מבקשת  2013ת נתרבות שונים ובשאופנה ולייף סטייל ואירועי 

 13 הפעילות דלעיל באמצעותה. 

  14 

 15תכננו התובעים  ובמסגרת "Weekend Market"בשם נטען כי נוכח השקת מיזם חדש  

 16ארבעה ירידי אופנה ולייף סטייל, פנה  2017אר ופבר –לקיים במהלך החודשים ינואר 

 17למרכז התמיכה של פייסבוק בבקשה למזג ארבעה עמודי פייסבוק שניהלו  בקשמה

 Weekend Market".  18"לעמוד אחד תחת שם המותג המבקשים 

 19רק כעבור כחודש ימים, במהלכו פנו התובעים לנתבעת פעמים רבות, הודתה נטען כי  

 20כי עלול והודיעה  ,הנתבעת בקיומם של כשלים במערכת הפרסום הנובעים ממיזוג העמודים

 21 לחלוף פרק זמן נוסף עד שהעמוד הממוזג יפעל כשורה. 
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 1כי פרסומיהם אינם  תובעיםהתברר ל ,משבוצע המיזוג לאחר עיכובים משמעותיים

 2"מגיעים" לקהל העוקבים שלהם. כתוצאה מכך שלושה מתוך ארבעה ירידים סבלו 

 3בשל חשש  מנוכחות דלה מאוד של מבקשים. את היריד הרביעי נאלצו התובעים לבטל

 4 מכישלון נוסף.     

 5לא  הציגה מראש לתובעים את האפשרות לפגיעה כלשהי ביכולתם לפרסם  פייסבוקנטען כי  

 6את הירידים ונזקיהם הוחמרו כתוצאה מכך שגם לאחר שהתובע הבחין בשיבושים 

 7 נציגות הנתבעת את הטענות.  תהבמערכת הפרסום דח

  8 

 9 ₪. 700,000   -הנתבעת סכום הנזקים הנטען כתוצאה מהתנהלות  

 10סכום זה כולל הפסדים ישירים כתוצאה מעריכת שלושה ירידים כושלים ומביטול יריד  

 11אבדן הכנסות כתוצאה מקיפאון כמעט מוחלט  פגיעה במוניטין, רביעי "בדקה התשעים",

 12 שנכפה על פעילותם העסקית מקרות האירועים מושא התביעה, אבדן הכנסות עתידי. 

 13 

 14 הפרת חובת תום הלב.הטעיה ועילות התביעה הן חוזיות ונזיקיות: רשלנות, הפרת הסכם,  

 15כלל תנאים מקפחים )מקום שיפוט וברירת דין(  פייסבוקכן נטען כי ההסכם בין התובעים ל

 16 שיש להכריז על בטלותם.    

 17 

 18 4למזג  בבקשה  2תובע  –מבקש  הפנה  2017טענה פייסבוק כי בתחילת שנת  בכתב ההגנה .3

 19דפי פייסבוק לתוך דף חמישי. מיזוג הדפים הסתיים בהצלחה והיא לא הפרה כל חוזה נטען 

 20כל אחריות לנזקים שנטענו  הלא התרשלה ואין ל ,עם התובעים, לא הפרה חובת תום לב

 21 נגדה. 

 22, 1עוד טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה על סף מחמת העדר יריבות ביחס לתובעת 

 23ניית תשיפוט, והעדר עילה לפי החוק הקליפורני שחל על המחלוקת מכוח  תניית סמכות

 24 ברירת דין ייחודית.  

 25 

 26בחוזה  . טענו בין היתר כי תניית ברירת הדין היא תנאי מקפחכתב תשובההתובעים הגישו  .4

 27שיש להכריז על בטלותו. עוד נטען כי אף אם נקבע שהדין החל הוא הדין הזר, טרם  אחיד

 28לכן לא ניתן לקבוע כי כתב התביעה נעדר עילת תביעה לפי  .להוכחת התביעה הגיעה  העת

 29 הדין הקליפורני.

 30 

 31 

 32 
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 1המכונה בראשי  הצהרת הזכויות ותחומי האחריות""התובעים הסכימו לאין מחלוקת כי  .5

 2 (. השירות" תנאי" )להלן: "SSR"תיבות 

 3 

 4לתשובת המשיבה לבר"ע(  3)נספח  30.1.15שהיו נכונים ליום  השירות תנאיל 15.1סעיף 

 5סכסוך בין המשתמשים בפייסבוק ובין המשיבה בנוגע לתנאי השימוש או בע כי כל קו

 6 . ועל פי דיני מדינת קליפורניהלפייסבוק יוכרע בבית משפט בקליפורניה 

 7 

 8 :בקשה לסילוק התביעה על הסף .6

 9ולסלק את התביעה על הסף הואיל  וקיים  ברירת הדיןתניית ביקשה לאכוף את  פייסבוק 

 10הסכם תקף בין צדדים מסחריים הקובע שעל הסכסוך להיות מוכרע בהתאם לדין 

 11 קליפורניה בבתי המשפט בקליפורניה, והתובעים לא פעלו בהתאם.

 12ית סמכות השיפוט יהחלת תנלחלופין, לעכב את בירור התביעה עד שתתקבל הכרעה ב

 13 16-11-5940ת"צ  -באחת משלושת התובענות  בעים שאינם צרכנים הנדונה כלפי תו

 k Faceboo14  נ'נכט  17-01-1393ת"צ  ,Facebook Ireland Limitedאנסבאכר נ'  

Ireland Limited , גל נ'  17-09-27761ת"צFacebook Ireland Limited . 15 

 16 

 17  ההסכמה לתניית ברירת הדין כאשר נרשמה התובעת לשירותיה, למרותפייסבוק טענה כי 

 18יש לסלק נטען כי בכתב התביעה המתוקן לא נטענה כל עילת תביעה עפ"י הדין הקליפורני. 

 19את התביעה על הסף משום שאינה מפנה לדין הקליפורני ואינה מניחה את התשתית לעילת 

 20  תביעה כלשהי עפ"י הדין הקליפורני. 

 21 

 22ביהמ"ש  תת ברירת הדין עולה בקנה אחד עם החלטייכי אכיפת תנ פייסבוקעוד טענה 

 23 . ("עניין בן חמו"( )להלן: 31.5.18) נ' בן חמו Facebook Inc  5860/16רע"א העליון ב

 24ה יהשירות ומצא כי התני תנאיבעניין בן חמו בימ"ש העליון אכף את תניית ברירת הדין שב

 25וזאת ביחס למשתמשים צרכנים שהגישו את אינה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד 

 26 התביעה. 

 27 בענייננו המשיבים הם משתמשים עסקיים, מסחריים של שירות פייסבוק. 

 28ית ברירת הדין בהסכם השירות יבן חמו מצא כי תנ ןנטען כי אם ביהמ"ש העליון בעניי

 29ברירת ית יתקפה ביחס לקבוצה נטענת של משתמשים צרכנים, לא יכול להיות ספק כי תנ

 30, שמבחינה משפטית זוכים תובעיםהדין תקפה ואכיפה ביחס לצדדים מסחריים, בדומה ל

 31  שנדרשת פרשנות לחוזים עליהם חתמו.  להתערבות משפטית מופחתת כ

 32 
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 1תניית ברירת הדין היא תנייה טענו התובעים כי בתגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף 

 2 מקפחת אשר יש לבטלה.

 3כי תניית ברירת הדין אינה מקפחת, אולם ביהמ"ש ייחד את  ,אמנם בעניין בן חמו נקבע

 4אשר רותמים עצמם לאינטרסים כלכליים  ייצוגייםפסיקתו לנסיבות בהן דובר בתובעים 

 5 וקביעה זו אינה רלוונטית לענייננו.  ,כבדי משקל

 6האינטרס  .במימוש זכויותיהם וידואליםנדיבענייננו, תניית ברירת הדין תרתיע תובעים א

 7של פייסבוק אינו ראוי להגנה ומטרתה הבלעדית של פייסבוק היא הרתעת תובעים 

 8 פוטנציאלים. 

 9אך אין לכך כל רלוונטיות בנסיבות העניין.  ,נטען כי אכן המשיבים הם לקוחות מסחריים

 10בין הצדדים יש פערי כוחות עצומים ולכך יש השלכה על מספר מישורים הרלוונטיים 

 11העיקרי בהם הוא טיב והיקף הביקורת השיפוטית על תנאי ההתקשרות. אין לעניינו אשר 

 12 כל הצדקה להתייחס למשיבים בהקשר זה באופן שונה מ"צרכנים". 

 13 

 14נקבע כי משתמש  14.7.18כך שהחל מיום  ,צוין כי פייסבוק שינתה את תנאי השימוש

 15במקום מושבו ועל רשאי להתדיין עמה  , דהיינו "צרכן",  "Consumer" בפייסבוק שהוא 

 16 . נטען כי אין כל טעם ענייני להבחנה בין "צרכן" ובין המשיבים. פי דיני מדינתו

 17 

 18וטענה כי התובעים לא הוכיחו כי תניית ברירת הדין  הנתבעת הגישה תשובה לתגובה

 19תוך  ,מקפחת. לעומת זאת, הנתבעת הוכיחה כי תניית ברירת הדין אינה תנייה מקפחת

 20 דים מחייב של ביהמ"ש העליון. לכן יש לסלק את התביעה על הסף. שהיא מסתמכת על תק

 21 

 22תוותר על טענתה בנוגע לאכיפת תניית  פייסבוק הציע בימ"ש קמא כי  6.8.19בהחלטה מיום  .7

 23 ותקבל את סמכות בימ"ש בישראל. לצורך תיק זה בלבדמקום השיפוט, 

 24י פכך שהדיון בתיק יתקיים ל "לוותר על הטענות נגד "תניית ברירת הדין תובעיםל עכן הוצ

 25 דיני מדינת קליפורניה ויותר להם להוכיח את הדין הזר בשלב הבאת הראיות.

 26 

 27התובעים הודיע כי הם עומדים על טענתם כי הדין החל הינו הדין הישראלי כך שתניית 

 28 מהווה תניה מקפחת בנסיבות העניין. ןברירת הדי

 29 כי היא לא תעמוד על החלת תניית סמכות השיפוט הזר במקרה דנן. ההודיע פייסבוק

 30 

 31 

 32 
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 1נקבע כי נוכח עמדת הנתבעת לעניין  תיק זה בלבד, הדיון יתקיים  11.8.19בהחלטה מיום 

 2 תינתן החלטה מנומקת בנוגע לתניית ברירת הדין.בבימ"ש בישראל ו

 3 

 4 :14.8.19החלטה מיום  .8

 5יש לברר את לפיה פייסבוק וקיבל את עמדת  הדיןבשאלת ברירת בימ"ש קמא הכריע  א.

 6.  בימ"ש קמא לא סבר כי קביעה זו מובילה התביעה לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה

 7ולהוסיף התייחסות  התביעה כתבהתובעים לתקן את וקבע כי על לסילוק התביעה על הסף 

 8 לסוגיית הדין הזר. 

 9    ₪.  2,500התובעים חויבו לשאת בהוצאות הבקשה בסך של 

 10 

 11הינה פסה"ד בעניין בן חמו שניתן   מחלוקתבימ"ש קמא עמד על כך שנקודת המוצא לדיון ב ב.

 12 .  אותה נתבעתשל  זההת ברירת דין י"י ביהמ"ש העליון ביחס לתניע

 13 

 14דנן בימ"ש קמא לא מצא מקום לערוך הבחנה בין המקרה שנדון בפס"ד בן חמו למקרה  ג.

 15   וסבר כי גם כאן סעיף ברירת הדין אינו סעיף מקפח בחוזה אחיד. 

 16 

 17 .אין מדובר בתניה הנכללת בחזקת הקיפוחנקבע כי  

 18מדובר , כאשר דנןלבין העניין  בן חמוכל מקום להבחין בין עניין  בימ"ש קמא לא מצא

 19באותה תניה חוזית, וכאשר גם כאן לא הוכיחו התובעים כי הדין הזר הקליפורני שולל מהם 

 20 .טענה מהותית או תרופה כלשהי

 21האם תניה מסוימת עונה לקריטריונים המנויים  ,הבחינההודגש כי לעניין חזקת הקיפוח 

 22לויה בלקוח שאינה ת אובייקטיביתלחוק החוזים האחידים, היא בעיקרה בחינה  4בסעיף 

 23נדון לקוח שהגיש תובענה ייצוגית  שבעניין בן חמו  אין רלוונטיות לכך , על כןהספציפי

 24  .ואילו כאן נדון עניינו של לקוח מסחרי

 25 

 26לחוק  3האם עלה בידי התובעים להוכיח כי התניה הינה מקפחת בהתאם לסעיף בימ"ש בחן 

 27 . החוזים האחידים

 28חמו הביא בחשבון עת פסק כי תנית ברירת הדין אינה ביהמ"ש העליון בעניין בן צוין כי 

 29, על כל המשתמע מכך )בהיבט של עוצמה כלכלית מקפחת כי מדובר בחברת פייסבוק

 30 .  וחברתית(

 31 

 32 
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 1העובדה שמול פייסבוק עומד בענייננו משתמש מסחרי ולא תובע ייצוגי אין בה כדי נקבע כי 

 2 .  ון שנקבע בעניין בן חמוזלשנות את האי

 3ההרתעה" שולט לבחינת הסוגיה האם התניה מקפחת ובעניין בן חמו נפסק כי  "מבחן

 4את הינו דין קליפורניה אין בה להרתיע  נההמהותי על פיו תוכרע התובע ןהעובדה שהדי

 5 התובעים מלנקוט הליכים משפטיים נגד פייסבוק משני טעמים:

 6הישראלי בהיותה האחד, שיטת המשפט בקליפורניה מתקדמת, נגישה ומובנת לאזרח 

 7   ליון דולר.  ימ 400מדובר בתובענה ייצוגית על סך  . השני, באנגלית וברשת האינטרנט

 8בנושאים בסיסיים של עוולת הרשלנות, הטעיה הטעם הראשון מתקיים גם במקרה דנן.  

 9והפרת חובת תום לב שיטת המשפט בקליפורניה דומה לשיטת המשפט הישראלית 

 10 ומפותחת לא פחות.

 11 

 12, אין מקום בן חמובין התובעים כאן לתובע הייצוגי בעניין  שוניעל אף שקיים בע כי נק 

 13 מהנימוקים הבאים: ית ברירת הדיןילערוך הבחנה לגבי תנ

 14נראה כי מדובר בהחלטה עקרונית של בית המשפט העליון בדבר ברירת הדין )כמו גם  .1

 15 בלבד. מובן חבעניין מקום השיפוט( ולא החלטה נקודתית לנסיבות ענין 

 16. לכך ואינם משתמשים פרטיים ברשת פייסבוק מסחרייםהתובעים כאן הינם תובעים  .2

 17 פחותהראשית, הנטייה של בתי המשפט הינה להעניק הגנה יש שתי השלכות חשובות: 

 18שנית . מכוח חוק החוזים האחידים כאשר מדובר בלקוח מסחרי ולא לקוח פרטי

 19 משמעותית כאשר מדובר בגוף מסחרי.ומהותית, החשש מהרתעה קטן בצורה 

 20 

 21 וכי נראה  ₪ 700,000טל של וכי התביעה הוגשה על סכום משמעותי ולא מב צויןעוד 

 22 .התובעים זוכים לייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותרש 

 23כאשר מדובר על תובעים שהינם אנשי עסקים, אשר בימ"ש סבר כי  לאור האמור לעיל,

 24ירוע עסקי, נראה כי אפקט ההרתעה מכך שדיני מדינת מגישים תביעה משמעותית בגין א

 25 קליפורניה יחולו על התביעה הינו קטן.

 26מלנקוט בהליך של תביעה ייצוגית  יירתע יותרתובע ייצוגי פרטי צוין כי ניתן לגרוס שדווקא 

 27בהתאם לדין הקליפורני מאשר תובע מסחרי, אשר הפרוטה מצויה בכיסו ואשר ההליך 

 28 המשפטי הוא בגדר הוצאה מוכרת. 

 29 
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 13מתוך  7

 1כאשר בית המשפט העליון קבע כי תובע ייצוגי,  "לפיכך, בימ"ש קמא מגיע למסקנה לפיה  

 2לא יירתע מהגשת תובענה ייצוגית  אשר מימון התובענה חל עליו באופן אישי ופרטי,

 3 ."שתנוהל לפי דיני מדינת קליפורניה, קל וחומר שתובע מסחרי לא יירתע מכך

 4י אף אם קיימת הרתעה מסוימת, אין די בכך כדי לקבוע כי מדובר בתניה מקפחת כהודגש   

 5 . פייסבוק אירלנדויש לבחון ולאזן את מכלול הנסיבות לרבות האינטרסים הלגיטימיים של 

  6 

 7 תמצית טענות המבקשים בבקשת רשות הערעור: .9

 8 

 9בימ"ש קמא שגה כאשר העניק משקל מכריע לכך שהמבקשים הם משתמשים מסחריים  א.

 10במסגרת מבחן ההרתעה וקבע למעשה שהמשקל הסגולי של היותם משתמשים מסחריים 

 11סקנה זהה ועל כן מצדיק מ ,שווה לכל הפחות, למשקל הסגולי של היותו של הליך ייצוגי

 12 לזו שנקבעה בעניין בן חמו.

  13 

 14סר עליו נגזר מחוסר השוויון ביחסי הכוחות בין והקיפוח שחוק החוזים האחידים א 

 15הצדדים. בענייננו, פערי הכוחות בין הצדדים עצומים. היותם של המבקשים לקוחות 

 16מסחריים או עסקיים, אינה משפרת את מצבם מול המשיבה ואינה משפרת את יחסי 

 17 הכוחות בין הצדדים. 

 18 ים" בהקשר זה. אין כל הצדקה עניינית להתייחס למבקשים אחרת מל"צרכנ 

 19 

 20כקובע הלכה מחייבת החלה על הליכים ייצוגיים בלבד, ואינה  עניין בן חמויש להתייחס ל ב.

 21 חלה על הליכים שאינם ייצוגיים.

 22 

 23( לחוק החוזים האחידים חלות על תניית 8) 4 –( ו 6) 4חזקות הקיפוח הקבועות בסעיפים  ג.

 24 15.1ברירת הדין. התביעה מושתתת על עילות חוזיות ונזיקיות. אלמלא קיומו של סעיף 

 25לתנאי השימוש, למבקשים הייתה זכות לתבוע את המשיבה בישראל עפ"י הדין הרגיל החל 

 26    הדין  הישראלי.    –בישראל 

  27 

 28לחוק החוזים האחידים  3עיף אמות המידה של ס ין מקפחת עפ"ידתניית ברירת ה ד.

 29 והפסיקה.

 30 

 31 
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 13מתוך  8

 1פסיקתו  נימקביהמ"ש אולם  ,בעניין בן חמו נקבע אמנם כי תניית ברירת הדין אינה מקפחת 

 2ים עצמם לאינטרסים כלכליים כבדי מוגיים שרותצמפורשות בעובדה שמדובר במבקשים יי

 3 משקל. בענייננו ההנחה המתבקשת הפוכה. 

 4ים )מסחריים או שאינם מסחריים( לי תניית ברירת הדין תרתיע מבקשים רגייש לקבוע כ

 5בעלי אינטרסים כלכליים פחותים בהרבה, ממימוש זכויותיהם שכן מדובר בעלות ניכרת 

 6   נוספת.  

 7נטען כי לוויתור של המשיבה עצמה על האינטרס לדון בתביעות עפ"י הדין הקליפורני יש 

 8כאשר נדרש בימ"ש לאזן בין הפגיעה בצד החלש לחוזה אחיד ובין   משמעות רבה שכן

 9האינטרס העסקי של הצד החזק לו, יש חשיבות לכך שהאחרון ויתר מבחירה בהזדמנויות 

 10 אחרות על אותו אינטרס, על מנת ללמד על חשיבותו. 

 11ר למשיבה יתרון בלתי הוגן ובלתי סביר המקפח את צכמו כן, תנאי ברירת הדין יו

 12 שים באופן שהם חלשים ומוחלשים בצורה קיצונית מולה. המשתמ

 13עוד נטען כי בעניין בן חמו דובר על שירות חינמי ואילו כאן בשירות בתשלום. וכן אין כל 

 14הגיון בניהול ההליך עפ"י הדין הקליפורני ועמידה על תנייה זו למעט רצון להרתיע 

 15 משתמשים מלממש זכויותיהם.

 16זוכים לייצוג ברמה גבוהה והעובדה שמדובר בסכום משמעותי הקביעה לפיה המבקשים 

 17  לשאלת היות התנאי מקפח, שכן הן אינן רלוונטיות ל"סוג" התובעים.  אינן רלוונטיות

 18 

 19טעמים המצדיקים מתן רשות ערעור: עניין שמשפיע באופן ממשי על זכויות המבקשים ה ה.

 20עור על סוגיות משפטיות מובהקות עניין בעל חשיבות ציבורית וער ,בהליך ועל מתכונתו

 21 )ולא על ממצאים עובדתיים(.    

 22 

 23 :פייסבוק - המשיבהתמצית טענות  .10

 24 

 25על כל בסיס לחרוג מהכלל לפיו אין רשות לערער על החלטות ביניים. ם לא הצביעו יהמבקש א.

 26אף אם הבקשה תידון כבערעור, אין להתערב בהחלטת בימ"ש קמא, שכן ניתנה בהתאם 

 27 מחייב של ביהמ"ש העליון לגבי אותה תניית ברירת דין. לתקדים

 28 

 29ית ברירת הדין בתנאי השימוש תקפה ילפיה תנ קביעת ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו  ב.

 30   היא קביעה עקרונית שאינה מוגבלת לעובדות אותו מקרה.  ,ואכיפה

 31 

   32 
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 13מתוך  9

 1טענות המבקשים לפיהן קביעת ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו לפיה תניית ברירת הדין  

 2שבתנאי השירות אינה מקפחת, אינה חלה מחוץ לתחום של תובענות ייצוגיות, אינן עולות 

 3בקנה אחד עם הניתוח הכללי של מאפייני שיטת המשפט בקליפורניה מול שיטת המשפט 

 4 הישראלי בעניין בן חמו. 

 5בהינתן שבחינת ביהמ"ש העליון בפס"ד בן חמו לא הייתה תלוית עובדות  כמו כן, 

 6 , מתן היתר למבקשים לתקוף מחדש את תוקף תניית ברירת הדין, תחתור תחת ספציפיות

 7 עקרון התקדים המחייב. 

 8 

 9אין מקום לסטות מקביעה מפורשת של ביהמ"ש העליון ולבחון ללא רשות מחדש את אותה 

 10 "ש העליון כבר נדרש אליה ונתן בה את הכרעתו. סוגיה שביהמ

 11של התובענה הייצוגית יהא שיקול  הכיר בכך שהכלי הדיוני נטען כי ככל שביהמ"ש העליון 

 12לגיטימי בבחינת שאלת הקיפוח, הוא עושה זאת רק בהקשר למבחן ההרתעה. קביעת 

 13ים פרטיים, תקפה בעניין בן חמו שתניית ברירת הדין אינה מרתיעה צרכנביהמ"ש העליון 

 14באופן שווה על לקוחות עסקיים, אשר כוחם במועד ההתקשרות ודאי רם יותר משל הצרכן 

 15הפרטי, והרתעתו מנקיטה בהליך משפטי קטנה יותר. כך אכן קבע ביהמ"ש בהחלטתו, ואין 

 16  הצדקה להתערב בהחלטה זו .  

 17 

 18הקיפוח הקבועות בקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח התקיימות חזקות המ ג.

 19 ( לחוק החוזים האחידים.8) 4 –( ו 6) 4בסעיפים 

 20 המבקשים לא מספקים כל ראיה לכך שדין קליפורניה מונע מהם "זכות או תרופה"  או 

 21מגביל את זכותם "להשמיע טענות מסוימות" כפי שנקבע ע"י בימ"ש קמא. כמו כן לאדם 

 22 אין זכות מוקנית להגיש תביעה דווקא בפורום מסוים או בהתאם לדין מסוים. 

 23 

 24לחוק  3המבקשים לא הוכיחו כי התנייה מקפחת תחת מבחן הקיפוח הכללי הקבוע בסעיף  ד.

 25 החוזים האחידים. 

 26לקביעה האם תניה בחוזה אחיד הינה מקפחת הוא מבחן "הסבירות המבחן העיקרי  

 27נאי ברירת הדין יוצר למשיבה יתרון בלתי הוגן ובלתי וההגינות". טענת המבקשים כי "ת

 28הדין הקליפורני וההגנות שהוא מקנה למשתמשי  סביר" נטולת בסיס משפטי או עובדתי.  

 29רטיים, קל וחומר עבור משתמשים פייסבוק אינם מהווים גורם מרתיע עבור משתמשים פ

 30 עסקיים כמו המשיבים, להגשת תביעה עפ"י דין קליפורניה. 

 31 
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 13מתוך  10

 1משתמשים שאינם צרכנים שרכשו שירותי פרסום מפייסבוק אירלנד כמו כן, המבקשים הם    

 2על מנת לקדם את עסקם ולגודל העסק שלהם אין נפקות בקשר למחויבות החוזית אליה 

 3 הם כפופים. 

 4 

 5יש ליתן רשות ערעור. לדון בבקשת עיון בטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה לאחר  .11

 6 מהנימוקים כדלקמן:רשות הערעור כבערעור ולדחות הערעור לגופו 

 7 

 8דחיית הדיון בהשגה על החלטת ביניים זו לשלב הערעור על פסק הדין בנוגע לשאלת הדין  .12

 9שגוי, לפיכך מצאתי לנכון ליתן רשות לערער ולהידרש  החל, עלולה להביא לקיומו של הליך 

 10לפסק דינו של  7, פסקה תרכובת ברום בע"מ נ' חצב 7913/14)ראה: רע"א לעניין כבר עתה 

 11 (.8.2.15כב' הש' זילברטל )

  12 

 13 דין הערעור להידחות. לגופו של עניין, 

 14 מקפחת בענייננו.אני סבורה כי תניית ברירת הדין אינה  

  15 

 16לתנאי השימוש החל  15.1פייסבוק שינתה את התנייה בסעיף  אציין כי  ,הטובלמען הסדר 

 17)ראה "צרכן"  – "consumer"שהוא  בפייסבוק , לטענתה ביחס למשתמש14.7.18מיום 

 18 . (29.1.20להודעתה מיום  1סעיף  2עמ' 

 19 

 20קביעות בית המשפט העליון בעניין בן חמו לא פוטרות  מהצורך לבחון בתיק הפרטני אם 

 21 סקינן בתניה מקפחת.ע

 22 וגית. ציפה לגבי תובענה יי ןבימ"ש עליון כוח קביעות

 23כאשר בוחנים את סוגיית הקיפוח לפי מבחן ההרתעה יש להביא בימ"ש העליון הדגיש כי 

 24בחשבון את העובדה שמדובר בהליך ייצוגי, על מאפייניו הייחודיים. צוין בהקשר זה כי 

 25התובענה הייצוגית היא כלי רב עוצמה אשר יש בו לשנות יחסי כוחות בין צרכנים ועוסקים 

 26ב תועלת כלכלית משמעותית למי שיזמו וכן נקיטה בהליך ייצוגי עשויה פעמים רבות להני

 27אותו וזה מהווה תמריץ לנקוט בהליך זה חרף קשיים הנוגעים לברירת הדין שמציב חוזה 

 28 אחיד. 

 29ע למבחן ההרתעה יש גכל שהדבר  נו"נראה כי כמטעמים אלה ביהמ"ש העליון קבע כי 

 30שאינו  מקום להבחין בין לקוחות הנוקטים בהליך ייצוגי ללקוחות הנוקטים בהליך

 31 סה"ד(. לפ 26)סעיף  ייצוגי".

 32 

 33  תובעים ייצוגיים לבין כל השאר.ביהמ"ש העליון במפורש עשה הבחנה ברורה בין 
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 13מתוך  11

 1מפסיקת ביהמ"ש העליון ברור כי ביהמ"ש העליון קבע מהם השיקולים שיש לקחת בחשבון 

 2ייצוגי במסגרת מבחן ההרתעה כאשר מדובר בתובע ייצוגי וכיצד העובדה שמדובר בתובע 

 3 . תנייה שעומדת לבחינהמשפיעה על מידת ההרתעה שיש לייחס ל

 4 

 5 היא מקפחת?בענינינו  האם תניית ברירת הדין  .13

 6בתניה מקפחת בחוזה אחיד מגיעים אני סבורה כי כאשר בודקים אם במקרה שלנו מדובר 

 7 למסקנה שאין כך הדבר. 

 8 

 9  ( לחוק.8) 4 –( ו 6) 4בענייננו לא מתקיימות החזקות הקבועות בסעיפים  א(

 10חוק החוזים האחידים קבוע רשימת תנאים שלפי מהותם ונוסחם חזקה עליהם שהם 

 11 ( לחוק.8) 4 –( ו 6) 4מקפחים. לענייננו רלוונטיים סעיפים  

 12התובעים לא הוכיחו כי הדין הזר הקליפורני שולל מהם טענה מהותית בימ"ש קמא קבע כי 

 13 . דין הישראליפי האו תרופה כלשהי העומדת להם ל

 14 ואין מקום להתערב בה. ,מדובר בקביעה עובדתית המושתתת על נטל הראיה 

 15 

 16לחוק החוזים  3לא עלה בידי התובעים להוכיח כי התנייה מקפחת בהתאם לסעיף כמו כן,  ב(

 17   האחידים.

 18 

 19, השאלה האם תנאי בחוזה אחיד הוא מקפח נבחנת עפ"י אמת מידה מוסרית עפ"י הפסיקה

 20 2155/17)רע"א   בהגינותו וסבירותווחברתית; תנאי מקפח בחוזה הוא תנאי שלוקה 

 21לפסק דינה של כב' הש' א' חיות ופסקי הדין  7סעיף , קליאוט נ' פרטנר תקשורת בע"מ

 22 (. 24.8.17) המוזכרים שם

 23ן בהתאם לתפיסות המוסריות ולבח ישנפסק כי סבירות תנאי מסוים בחוזה אחיד 

 24והחברתיות הנוהגות בחברה חופשית בעלת משטר חוקתי וחברתי כשלנו, ובהתאם למה 

 25 חברת קדישא 294/91ע"א מן נתון )בזשנתפס כהתנהלות בלתי הוגנת בחברה הישראלית 

 26לפסה"ד  22וסעיף  529-528 ,464(, 2) , פ"ד מוקסטנבאוםגחש"א "קהילת ירושלים" נ' 

 27 .בעניין בן חמו( 

  28 

 29הדגש בבחינה אם תניות מסוימות בחוזה, יש בהן משום קיפוח לקוחות או משום יתרון 

 30האם בנסיבות העניין מדובר הוא בשאלה  ,בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח

 31 9811/17)רע"א  שנתפס כראוי בתנאי בחוזה אחיד המגן על אינטרסים של הספק מעבר למה

 32להחלטת כב' השופטת ד' ברק ארז  15, סעיף "מ  נ' מנירבאל על נתיבי אוויר לישראל בע

(24.10.19.))    33 
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 13מתוך  12

 1"מבחן מבחן שיש להפעילו עת עומדים על סבירותה של התנייה הוא הההלכה קובעת כי 

 2האם יש בתנייה כדי להרתיע את הלקוח מפני עמידה על  – ההרתעה מפני מימוש זכויות"

 3 . זכויותיו המשפטיות

 4לחוק החוזים  3סעיף ראה: ) "למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות"בנוסף, יש לשים לב 

 5להחלטת  6, סעיף מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ נ' ברפי 1108/10; רע"א האחידים

 6 . ((7.4.10כב' השופט ע' פוגלמן )

 7 

 8 -מן הכלל אל הפרטו ג(

 9 

 10בורה כי במקרה דנן העובדה כי הדין המהותי על פיו תוכרע התובענה הינו דין ני סיא

 11לקוחות מסוג התובעים מנקיטת אמצעים משפטיים נגד   הקליפורני יש בה להרתיע

 12 פייסבוק. 

 13 

 14 נימוקיו של בימ"ש קמא בהקשר זה מקובלים עלי.

 15 

 16איש עסקים וחברה בבעלותו, אשר מגישים תביעה בסכום משמעותי   -ים עסקינן בתובע

 17ההרתעה מכך שדיני מדינת קליפורניה יחולו על התביעה קטן  ואפקט אירוע עסקיבגין 

 18ותובע מסחרי לא יירתע במקרה כזה; בשים לב לכך שכל מה שנדרש ממנו הוא הגשת חוות 

 19הינו  המהותי של קליפורניה. הדין . במקרה דנן הדין הזר הוא הדין דעת לגבי הדין הזר

 20  ידוע ומפורסם בעולם. ; נגיש באנגלית

 21 

 22בנסיבות אלה, באיזון בין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענה בנוגע 

 23לתחום העסקי תוכרע עפ"י הדין המהותי של מדינת ישראל ובין האינטרס העסקי של 

 24המשתמשים שתהיה כפופה למערכת דינים אחת בשל ההיקף האדיר של  פייסבוק

 25ראה  –בשירותיה הפרושים בעולם, אני סבורה כי גם במקרה שלפני )כמו בעניין בן חמו 

 26מגנה על  הלפסה"ד(, יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק והתנייה בענייננו אינ 44סעיף 

 27  פייסבוק מעבר למה שנתפס כראוי. 

 28 

 29בלת עלי מסקנת בימ"ש קמא לפיה בנסיבות דנן תניית ברירת הדין אינה מקולפיכך, 

 30 מקפחת ויש לברר את התביעה לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.

 31 

 32 

 33 
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 13מתוך  13

 1  לסיכום: .41

 2 

 3 לאור האמור לעיל, יש ליתן רשות ערעור ולדחות את הערעור לגופו. א.

 4 

 5  לא  אחייב בהוצאות.בנסיבות העניין ולאור הסוגייה המשפטית שבמחלוקת,  ב.

 6 הערבון יוחזר למבקשים באמצעות בא כוחם.

 7 

 8 המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.  ג.

 9 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2020ינואר  30, ד' שבט תש"פניתן היום,  

          12 

 13 

 14 

 15 

 16 


