
 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים חשובים בתחום התעופה.

 

 עדכון בעניין החלטת בית המשפט המחוזי בבקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

לוד, בבקשה לביטול -ארי, בבית המשפט המחוזי מרכז-, ניתנה החלטתה של כבוד השופטת מרב בן20.2.2019ביום 

 .Traveljigsaw limitedהירשפלד נ'  45354-02-18ת"צ ץ לתחום, מטעמה של המשיבה בהיתר המצאה מחו

, חברה אנגלית Traveljigsaw limited המבקש, הירשפלד, הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, 

ות "(, המאפשר למשתמשים מרחבי העולם לצפהאתר)להלן: " Rentalcars.comהמפעילה את אתר האינטרנט 

 מדינות, המפורסמות על ידי חברות השכרת רכב שונות. 180 -באפשרויות להשכרת רכב ב

לטענת המבקש, הוא הזמין באמצעות האתר רכב להשכרה בנמל התעופה בציריך, מחברת השכרת הרכב אנטרפרייז. 

ור בטיסה, במסגרת ההזמנה, ולפי בקשת המשיבה, המבקש הזין את פרטי טיסתו, כדי לאפשר מעקב אחרי איח

 שישפיע על מועד איסוף הרכב, וכן שילם מראש את דמי ההשכרה במלואם. 

ביום האיסוף המיועד, טיסתו של המבקש איחרה וכתוצאה מכך הגיע באיחור לדלפק אנטרפרייז, אשר הודיעה 

מבקש למבקש כי אינה יכולה להעמיד לרשותו רכב, מאחר שכל הרכבים נמסרו ללקוחות אחרים. זאת, למרות שה

 הזין את מספר הטיסה במסגרת ההזמנה. עקב כך, המבקש נאלץ לשכור רכב בחברת השכרה אחרת. 

המבקש טען, כי במהלך ביצוע ההזמנה המשיבה יצרה מצג מטעה לפיו מסירת פרטי הטיסה תאפשר מידע על עיכוב, 

 ועל הצורך להמתין ללקוח ובכך הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי 

 ה הגישה בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום, שנדחתה מהטעמים להלן:המשיב

ההצעה נשלחה מהמחשב המצוי בארץ, והקיבול  .לפיה "החוזה נעשה בתחום המדינה" ()א(4)500תקנה מתקיימת 

נעשה באמצעות משלוח השובר והאישור בדואר האלקטרוני, למחשב המבקש המצוי בארץ. מכאן, שהחוזה השתכלל 

 . בארץ

לפיה "התובענה מבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה", וזאת בהתבסס על הגישה  (7)500מתקיימת תקנה 

 לפיה פרסום באתר אינטרנט הפונה לקהל הישראלי, הוא בגדר "מעשה או מחדל" שבוצע בתחומי המדינה.בפסיקה 

לא ניתן לקבוע שהמשפט  -נאי החוזה לאור תנית ברירת דין בת טענת המשיבה כי הדין הישראלי אינו חלבאשר ל

הלקוח בצורה  לא הובא לידיעת" ולא ברור אם הוא תנית ברירת דיןהכלול בתנאי ההזמנה של המבקשת מהווה "

והדבר יתברר במהלך  להיכנס לשאלת הדין הזר לפרטיהבשלב זה אין מקום  מכל מקום בית המשפט קבע, כי. מספקת

 .ההליך לגופו

 כנגד המשיבה.₪  10,000הבקשה לביטול היתר המצאה ופסק הוצאות בסך בית המשפט דחה את 
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 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןבטל הזמנה באתר בוקינג ניתן לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים קבע ש 

 בר בעסקה שאינה ניתנת לביטולושמדאף  -

ווייס נ' טינקו  16229-11-18ת"ק בעניין פלד ניתן פסק דינה של כב' הרשמת הבכירה אביגיל ון קר 11.3.2019ביום 

 .)בוקינג לא הייתה צד להליך( מ"בע

"( לחדר במלון בחודש בוקינג)להלן: " Booking.comהתובע, מר וויס, ביצע הזמנה באמצעות אתר  4.12.2017ביום 

. 02:17מנתו בשעה , והתובע השלים את הזlow rate no money backבאתר  צוין ,ההזמנה . עוד בשלב2018ינואר 

באישור ההזמנה צוין כי התשלום יהיה ישירות למלון ואכן הקבלה שנמסרה לתובע הייתה של בית המלון ולא של 

 אתר בוקינג.

דקות ספורות לאחר מכן, ביטל התובע את ההזמנה וקיבל על כך אישור מאתר בוקינג תוך שמובהר לו שבהתאם 

התובע לא זכאי להשבת העלות, אך בוקינג תפנה למלון כדי לבחון החרגת למדיניות הביטול שהוצהרה בעת ההזמנה, 

 תנאי הביטול במקרה זה. כחודש ימים לאחר מכן, פנה התובע למלון בבקשה לבטל את ההזמנה ופנייתו נדחתה.

שהוא שגה בהקלדת ההזמנה עת  התובע, הגיש תביעה כנגד המלון לביטול העסקה ולהשבה כספית, במסגרתה נטען

חוק הגנת הצרכן לג 14שבחר בחדר ליחיד במקום בחדר זוגי. לטענתו, מדובר בעסקת מכר מרחוק לפי סעיף 

ימים מיום ההזמנה. ממילא, הביטול נעשה  14"( אותה ניתן לבטל בתוך חוק הגנת הצרכן)להלן: " 1981-התשמ"א

שלא נגרם כל נזק לנתבעת בשל כך. בהתאם, התובע טען כי הוא זכאי דקות בלבד ממועד ביצוע ההזמנה כך  5בחלוף 

 מכח חוק הגנת הצרכן.₪  10,000להשבה וכן לפיצוי לדוגמא בגובה 

הנתבעת טענה, כי דין התביעה סילוק על הסף בשל העדר עילה ו/או יריבות וזאת משום שההזמנה בוצעה ובוטלה דרך 

יו וממילא, חוק הגנת הצרכן לא חל בנסיבות דנן. עוד טענה הנתבעת, כי בוקינג, אליה התובע צריך להפנות טענות

במועד בו התובע היה אמור להתחיל את שהותו אצלה, היא קיבלה הודעה מבוקינג על הגעתו הצפויה של התובע 

מנה ובהתאם, החדר שהוזמן נשמר עבורו. עוד נטען, כי בהתאם לתנאי ההזמנה, שנקבעו על ידי בוקינג, מדובר בהז

 ללא אפשרות ביטול ובשל כך מחירה המופחת. 

בית המשפט דחה את טענות הנתבעת ביחס לכך שהליך ההזמנה והביטול נעשה מול בוקינג מבלי שהנתבעת ידעה על 

הביטול עד למועד שבו היה אמור התובע להתחיל את שהותו אצלה, וזאת בהתבסס על כך שבוקינג פנתה לנתבעת 

הימים לעניין חוק הגנת הצרכן(  בניסיון להביא לביטול ההזמנה.  14ול ההזמנה )בתוך מניין יומיים בלבד לאחר ביט

שהלכה למעשה סירבה לאפשר הביטול חרף העובדה שבוקינג לא  שמדיניות הביטול היא של הנתבעתעוד עולה מכך, 

 התנגדה לכך.

שיר, או מעין חוזה מכללא" בין התובע בית המשפט אף דחה את טענת הנתבעת להיעדר יריבות מאחר ונוצר "מצג י

לבין הנתבעת מהטעמים הבאים: הכספים הועברו ישירות למלון והקבלה שנמסרה לתובע הוצאה על ידי המלון; 

נציגת הנתבעת שהגיעה לדיון היא נציגת בוקינג במלון ומתקיימת "זהות גורמים" לעניין זה; תנאי הביטול נקבעו על 

 וקינג; הנתבעת נמנעה מלהגיש הודעת צד ג' כנגד בוקינג.ידי הנתבעת ולא על ידי ב

בית המשפט אף נתן משקל לעובדה שמדובר בשירות הניתן בישראל ואין מקום לאפשר עקיפת הוראותיו 

 הטריטוריאליות והקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן חרף ויתורו של התובע על זכות הביטול.

לחוק הגנת הצרכן, כך שהנתבעת תשיב לתובע  14התאם לתנאי סעיף בהתאם, בית המשפט הורה על ביטול העסקה ב

 דמי ביטול בהתאם לחוק. עוד נקבע כי הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט.₪  100את עלות העסקה בקיזוז 

בית המשפט דחה את בקשת התובע לפסוק לו פיצויים לדוגמא מהטעם שלא הוכח שמכתבי הדרישה שנשלחו קודם 

בהפרה ברורה לא התקבלו אצל הנתבעת, כמו גם מן הטעם שמדובר במחלוקת משפטית כנה ולהגשת התביעה 



 

 ומכוונת של הנתבעת את הוראות חוק הגנת הצרכן.

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 חן שלםכותב עדכון זה: 

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 kazir@fbclawyers.coms 6941348-03  שירלי קציר ד"עו
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