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 בית משפט השלום בהרצליה

  

 טלגדי נ' עמית ואח' 16-11-35945ת"א 

  
 

 השופט  אמיר ויצנבליטכבוד  בפני 
 

 
 התובעת

 
 ג'ורג'י טלגדי

 
 נגד

 
 . יפת עמית1 הנתבעים

 . דוד שי בוחבוט2
 

 עו"ד ניר אברמוב  בשם התובעת:
 עו"ד חיים פיצ'ון  :1בשם הנתבע 

 עו"ד מיכאל ג'אנה  :2בשם הנתבע 
 החלטה

 
התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית,  לפניי שתי בקשות שהגישו הנתבעים לסילוק .1

העדר יריבות ועילה, קיומה של תנית שיפוט זר והיותו של בית משפט זה פורום בלתי נאות לדון 

 בתביעה. 

 

עניינה של התביעה הוא במסעדת האוכל האסיאתי "ג'פניקה" שנפתחה בבודפשט, הונגריה.  .2

ת ישראלית אשר עלתה ארצה לפני מספר שנים פי הנטען בכתב התביעה, התובעת היא אזרחי-על

הוא  2, בהתאם לאמור בכתב התביעה, הוא איש עסקים חובק עולם, והנתבע 1מהונגריה. הנתבע 

איש עסקים בתחום המסעדנות והבעלים או המפעיל של רשת המסעדות "ג'פניקה". לתובעת בן זוג, 

 ". מר אייל בר ניב, המכונה בכתב התביעה בשם "נציג התובעת

 

בעלי הדין שיתפו פעולה לשם פתיחת מסעדת "ג'פניקה" בבודפשט. לצורך זה הוקמה  .3

", שלה הוקנתה Japanika Hungary Vendeglato KFTחברה הונגרית בשם " 2016בחודש ינואר 

פי -(. עלהחברה ההונגרית –הזכות לעשות שימוש במותג "ג'פניקה" בהונגריה ובאירופה )להלן 

לחברה בולגרית  65%לתובעת;  10%הונגרית, חלוקת הבעלות במניות החברה היא תקנון החברה ה

 )נספח ג' לכתב התביעה(.  2לנתבע  25%-הוא מבעליה; ו 1", שהנתבע Tosca Cafeבשם "

 

, יחסי הצדדים עלו על שרטון, 2016לפי הנטען, זמן קצר לאחר פתיחת המסעדה בחודש יוני  .4

ההונגרית, כאשר כל הגורמים הפועלים בחברה ההונגרית הונחו  והתובעת נותקה בפועל מהחברה

כוח -נערכה פגישה בין מר בר ניב ובא 2016שלא ליתן לה מידע לגבי פעילות החברה. בסוף חודש יולי 

-פי הנטען, לאחר חילופי דברים סוכם בפגישה בעל-אביב. על-בבית קפה בתל 1התובעת לבין הנתבע 

יורו. בכתב התביעה נטען  65,000ות התובעת בחברה ההונגרית תמורת ירכוש את מני 1פה שהנתבע 
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דין הונגרי מהי הפרוצדורה להעברת אחזקות -ביקש שתינתן לו שהות לברר עם עורך 1כי הנתבע 

 הדין יכין את המסמכים הנדרשים. -התובעת בחברה ועל מנת שעורך

 

בו מהתחייבותו. משכך, לאחר נסע לאחר מכן להונגריה, ושם חזר  1לטענת התובעת, הנתבע 

אביב פעם -בבית קפה בתל 1כוח התובעת והנתבע -בא 11.8.2016לישראל נפגשו ביום  1ששב הנתבע 

לרכוש את מניותיה של התובעת בחברה ההונגרית  1נוספת. בפגישה זו, כך נטען, התחייב הנתבע 

תה לכדי יחסים חוזיים פה על-פי הנטען, אותה התחייבות שניתנה בעל-יורו. על 60,000עבור 

ואז יבצעו את ההסכם שנכרת,  7.9.2016מחייבים לכל דבר ועניין. הוסכם כי הצדדים יפגשו ביום 

כוח התובעת, עד שהתובעת תחתום -יורו שיוחזקו בידיו הנאמנות של בא 58,000ידי תשלום של -על

על המסמכים ישולמו על המסמכים הנדרשים לצורך העברת אחזקותיה בחברה, וכי במועד החתימה 

 יורו נוספים.  2,000

 

כפי שסוכם, אך חרף  1כוח התובעת והנתבע -נפגשו בא 7.9.2016לטענת התובעת, ביום 

תנאי נוסף לביצוע העסקה, בדבר ביצוע תשלום  1פה שנכרת בין הצדדים, הציב הנתבע -החוזה בעל

עת הסכימה לכך תחת מחאה פי הנטען, התוב-מתוך כספי התמורה. על 2יורו לנתבע  4,000של 

 מתנגד לביצוע ההסכם. לבסוף ההסכם לא בוצע.  2ובכפייה. אולם לאחר מכן הסתבר שהנתבע 

 

את ביצוע  1בנסיבות אלו הוגשה התביעה דנא, שבה מבוקש, ראשית, לאכוף על הנתבע  .5

ית, לפצות יורו לתובעת; שליש 60,000העסקה לרכישת המניות; שנית, לחייב את הנתבעים בתשלום 

ש"ח בשל עלויות ריבית של הלוואה שנטלה בהונגריה, ואשר כספי  53,532את התובעת בסכום של 

התמורה עבור המניות היו אמורים לכסותה; רביעית, לפצות את התובעת בגין עוגמת נפש בסך 

 ש"ח.  100,000

 

המניות. פה לרכישת -בכתבי ההגנה נטען שאין בסיס לטענה שנכרת הסכם מחייב בעל .6

לסייע לתובעת, אולם בשום  1, המגעים בין הצדדים נעשו מתוך ניסיון של הנתבע 1לגרסת הנתבע 

אופן אלו לא עלו לכדי יחסים חוזיים מחייבים. כן נטען, שברור שהמגעים שנעשו היו לרכישת מניות 

-ולא על ,1", שהיא חברת האחזקות שבאמצעותה פועל הנתבע Tosca Cafeידי חברת "-התובעת על

באופן ישיר ובעצמו. בכתבי ההגנה מגוללים הנתבעים את הרקע לסכסוך בין הנתבעים  1ידי הנתבע 

לבין התובעת ומר בר ניב, אולם אין צורך לפרטו לצרכי החלטה זו. בקצרה ייאמר שנטען כי מר בר 

. כן נטען ניב היה במצוקה כלכלית וקיווה לנצל את החברה ההונגרית לשם מימון חלק מהוצאותיו

 כי מר בר ניב כשל בתיפקודו בכל הנוגע לפתיחת המסעדה, ואף הפריע לניהולה התקין. 

 

הנתבעים הגישו, כל אחד לחוד, בקשה לסילוק התביעה על הסף, ומאחר שבקשות אלו  .7

דומות נתארן במאוחד. לטענת הנתבעים יש לסלק את התביעה על הסף ממספר טעמים. ראשית, 

עניינית לדון בתביעה היא של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי. שנית, נטען שהסמכות ה

טען כי בעלת הדין  1נטען שיש לסלק את התביעה על הסף בשל העדר יריבות והעדר עילה. הנתבע 

", שהיא בעלת המניות בחברה ההונגרית, Tosca Cafeהנכונה והרלוונטית להיתבע היא חברת "

 2ידיה. הנתבע -מבשילים לכדי חוזה מחייב, הם לרכישת המניות על ושהמגעים שנעשו, אילו היו

טוען כי כתב התביעה אינו מקים עילה כלפיו. שלישית, נטען שבתקנון החברה ההונגרית קיימת 

תניית שיפוט זר. רביעית, נטען כי בית המשפט בישראל אינו הפורום הנאות לדון בתביעה. מנגד, 
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לא בנקל תדחה תביעה על הסף, וחולקת על הטעמים השונים  התובעת טוענת כי הלכה היא כי

 שהובאו בבקשות לסילוק התביעה על הסף. 

 

 דיון והכרעה

 

 סמכות עניינית א.

 

לא מצאתי מקום לקבל את טענת הנתבעים שלפיה הסמכות לדון בהליך נתונה למחלקה  .8

בבית המשפט המחוזי  יפו. סמכות המחלקה הכלכלית-אביב-הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל

ה לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 42-( ו6)40סעיפים היא, בין היתר, לדון ב"עניין כלכלי" )

( לחוק, שלפיה "עניין כלכלי" 3ב)א()42 (. לענייננו רלוונטית החלופה הקבועה בסעיף1984-תשמ"ד

הוא "עניין אזרחי בקשר לזכויות או לחובות של בעלי מניות בחברה ככאלה, המוסדרים בתקנון 

 החברה או בחוזה אחר".

 

כפי שנפסק, לא די שיועלה טיעון בתביעה לגבי מניות חברה, כדי להביא לכך שהסמכות לדון  .9

המשפט המחוזי. על בית המשפט לבחון האם מהות הסכסוך בהליך היא למחלקה הכלכלית בבית 

נוגעת לתחומי מומחיותה של המחלקה הכלכלית, תוך פרשנות תכליתית של הוראות החוק )ראו, 

ענין  –( )להלן 15.1.2017) 8, פיסקה דור תקשורת בע"מ נ' דניאליאן 17-01-4799ה"פ )מחוזי ת"א( 

 –( )להלן 3.7.2011) מ נ' הראלעגיב יעוץ וניהול בע"    11-01-21643ה"פ )מחוזי ת"א( (; וכן ראו, דור

((. הדבר גם עולה מדברי ההסבר שנלוו להצעת החוק להקמת המחלקה הכלכלית, שם עניין עגיב

נכתב כי "הרציונל שבבסיס ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו הוא יצירת תשתית קבועה ומהודקת 

חוק ם בדין הכלכלי" )הצעת של מערכת שיפוט יעילה ומקצועית, שבה יידונו מרבית העניינים הנעוצי

, בעמ' 484(, ה"ח הממשלה 2010-( )סמכות בעניינים כלכליים(, התש"ע59)תיקון מס'  בתי המשפט

358.) 

 

ליך נתונה למחלקה הכלכלית בבית כך, במקרה אחד טען בעל דין שהסמכות לדון בה

יפו, שכן דובר שם בתובענה להשבת תמורה שניתנה בגין רכישת מניות. -אביב-המשפט המחוזי בתל

טענה זו נדחתה, והקביעה שלפיה הסמכות לדון בהליך נתונה לבית משפט השלום אושרה בבית 

 ((:15.7.2015 ) בירן נ' צוקר 4180/15המשפט העליון, כדלקמן )רע"א 

 

( לחוק, שם נאמר כי עניין כלכלי הוא 3ב)א()42"המבקש מתמקד בסעיף 
גם 'עניין אזרחי בקשר לזכויות או לחובות של בעלי מניות בחברה 
ככאלה, המוסדרים בתקנון החברה או בחוזה אחר'. ברם דעתי היא 
שהגדרה זו איננה תואמת את אופי התביעה שהוגשה כאן. בלב כתב 

ים עומדות טענות בקשר למצגים כוזבים, מעשי התביעה שהגישו המשיב
תרמית והתנהגות חסרת תום לב מצדו של המבקש. על הרקע הזה 
תובעים המשיבים השבה ופיצוי מכוח סעיפי החוק הרלבנטיים, ובראשם 

וחוק עשיית עושר ולא  חוק השליחות, פקודת הנזיקין, חוק החוזים,
ים ועילות התביעה המרכזיות, אלו הם מאפייני התיק העיקרי במשפט.

כפי שהוצגו בכתבי בית הדין. כמובן, אינני מביע כל עמדה ביחס לטענות 
ד' אמותיו -הצדדים בתביעה העיקרית. הדיון בסמכות העניינית מתמקד ב

של כתב התביעה. בקשר לכך, עינינו הרואות כי לב הסכסוך איננו נוגע 
 ככאלה'".  לזכויות או לחובות 'של בעלי מניות בחברה
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חזרה לענייננו, בחינת טענות בעלי הדין מעלה כי מדובר במחלוקת שלה מאפיינים חוזיים  .10

גרידא. השאלה העיקרית המתעוררת בתביעה, אם לא היחידה, היא האם נכרת הסכם מחייב בין 

דרשות . זו שאלה המצריכה יישום של דיני החוזים "הרגילים", בלא צורך בהי1התובעת לבין הנתבע 

לסוגיות כלשהן מדיני התאגידים או ל"דין כלכלי" )בלשון דברי ההסבר להצעת החוק שהובאו לעיל(. 

השאלה אם בפגישה בבית הקפה נכרת או לא נכרת חוזה מחייב אינה מצריכה מומחיות מיוחדת 

יפו. לשם ההכרעה בתביעה -אביב-שלשמה הוקמה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל

פי תקנון החברה, ניגוד -ורך לדון בסוגיות כגון קיפוח בעלי מניות, זכויות בעל המניות עלאין צ

עניינים בין נושאי משרה בחברה וכיוצא באלו טענות "כלכליות". ניתן להקיש לענייננו מן הנסיבות 

שהוזכר לעיל, שם נדונה תביעה שבה נטען כי נעשתה הברחת נכסים במרמה,  דורשנדונו בעניין 

הנכס מושא הברחת הנכסים היה מניות. באותו עניין נקבע, שאין מדובר ב"עניין כלכלי". כך גם ו

בענייננו, והעובדה שמושא חוזה המכר הנטען הוא מניות, אין משמעה שבהכרח מדובר בתובענה 

 העולה לכדי עניין כלכלי. 

 

בחובות של בעלי  אם נשוב ללשון החוק, הרי שאין מדובר בתביעה העוסקת בזכויות או .11

 1המניות "ככאלה". אומנם, התובעת היא בעלת מניות בחברה ההונגרית, וכך גם חברה שלנתבע 

. כאמור, מושא הסכם המכר הנטען הוא אומנם מניות. אולם נושא ההליך 2אחזקות בה והנתבע 

צדדים  הוא זכויות וחובות של בעלי הדין לא כבעלי מניות, כי אם כצדדים לחוזה )כנטען( ככל

 ((. 8.4.2014) רינגל נ' לסקר 13-12-55407ת"א )שלום נת'( אחרים לחוזה )וראו גם, 

 

עניין כלכלי", אעיר, כי לא נעלם מעיני כי קיימים מקרים שבהם נקבע כי תביעה עולה לכדי " .12

; עגיבוזאת הגם שבאותה תביעה נדונה שאלה בדבר בעלות במניות ומכר מניות )ראו, למשל, עניין 

ם זאת, עיון בנסיבות אותם מקרים ((. ע1.1.2018) יעקבי נ' רביבו 17-10-33951ת"א )שלום כ"ס( 

מלמד כי דובר שם בתביעות שבהן נדונו גם נושאים הנוגעים לדיני התאגידים ולזכויות בעלי המניות 

ככאלו, הקשורים למומחיותם המיוחדת של שופטי המחלקה הכלכלית. לא כך הוא המקרה דנא, 

ינו מצריך מומחיות כלכלית, כי פה, דבר שא-שבו כל שעומד לדיון הוא שאלת כריתתו של חוזה בעל

 אם יישום של דיני החוזים בלבד. 

 

שבו נקבע כי התובענה באותו עניין מהווה "עניין כלכלי" אומנם  עגיבזאת ועוד, בעניין  .13

 –נפסק כי: "העובדה כי מדובר בסכסוך שיש לו הבטים חוזיים, אין בה כדי לשנות מסקנה זו 

ם בעלי אופי חוזי...". אלא שבענייננו, הגם שהמחלוקת נסובה סכסוכים רבים בין בעלי מניות ה

 סביב מניות, לסכסוך קיימים היבטים חוזיים בלבד ללא צורך במומחיות כלכלית. 

 

שלפיו "עניין כלכלי" הוא גם  ( לחוק בתי המשפט,6ב)א()42עיף לסבנוסף, יש ליתן את הדעת  .14

( או בסמכות בית המשפט 3( או )2)א()51"עניין אזרחי שהוא בסמכות בית משפט שלום לפי סעיף 

(, ובלבד שנושאם אחד או שהם 5( עד )1, הכרוך בעניין כלכלי כאמור בפסקאות )40המחוזי לפי סעיף 

לקו של העניין הכלכלי הוא משמעותי". לטעמי, אף אם היינו סבורים נובעים מאותן נסיבות ושח

שקיים אספקט כלכלי בתובענה, הרי שאין מדובר במקרה שבו חלקו של העניין הכלכלי הוא 

 "משמעותי". 

 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=55407-12&Tik_Ref=13&Tik_Type=4&zad=רינגל%20נ$$$&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=33951-10&Tik_Ref=17&Tik_Type=4&zad=יעקבי%20נ$$$&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20בתי%20המשפט%20%5bנוסח%20משולב%5d,%20התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=42
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לסיכום, מסקנתי היא שיש לדחות את הטענה כי הסמכות לדון בתביעה היא למחלקה  .15

 הכלכלית בבית המשפט המחוזי. 

 

 העדר עילה והעדר יריבות ב.

 

לא מצאתי שיש ממש בטענות הנתבעים כי יש לסלק על הסף את התביעה בהעדר עילה או  .16

העדר יריבות. המבחן לסילוק תביעה על הסף מטעם זה הוא, האם כתב התביעה מגלה עילה בהנחה 

מיוחסת טענה  2מיוחסת טענה לכריתת חוזה עם התובעת. לנתבע  1שכל האמור בו נכון. לנתבע 

נקט פעולות שמנעו את השלמת ההסכם בין  2לגרם הפרת חוזה. בכתב התביעה נטען, כי הנתבע 

לכתב התביעה(. יש בכך כדי להקים עילה  34-33-ו 27, 22)ראו, סעיפים  1התובעת לבין הנתבע 

שפט, ואינן וליצור יריבות בין בעלי הדין. טענות הנתבעים הן לגופו של עניין ועליהן להתברר במ

מהוות טעם לסילוק התביעה על הסף. הדבר נכון בייחוד נוכח הזהירות הנדרשת טרם סילוק תביעה 

 על הסף. זאת, כמובן, מבלי שאביע עמדה כלשהי לגופו של עניין ולגבי סיכוי הטענות להתקבל. 

 

 תניית שיפוט  ג.

 

בסכסוכים ביניהם נתונה  הנתבעים טוענים כי קיימת תניית שיפוט שלפיה הסמכות לדון .17

לתקנון החברה  17.3לבית משפט בהונגריה. גם לטענה זו לא מצאתי בסיס. הנתבעים מפנים לסעיף 

 "(, שבו נקבע כדלקמן:Articles of Associationההונגרית )"

 

"Any matters not covered herein shall be governed by the 

provisions of the Civil Code." 
 

הוראה זו אינה מורה כי סכסוך בין הצדדים יתברר בבית משפט בהונגריה, אלא מתייחסת  .18

לדין שיחול על הסכסוך, שהוא הדין ההונגרי. אין מדובר בתניית שיפוט, כי אם בהוראה בדבר 

משמעית, -ברירת הדין. יוזכר, כי הלכה פסוקה היא שעל תניית שיפוט להיות ברורה, מפורשת וחד

 West Nevada  9368/11רע"א אותה לתוך ההסכם באופן משתמע )ראו, למשל,  ואין לקרוא

Management Inc  (. על כן, אין מקום להורות על סילוק התביעה 21.5.2012) 16, פיסקה נ' הראל)

 טעם זה. על הסף מ

 

 פורום בלתי נאות ד.

 

היא  1לטענת הנתבעים, בית משפט זה אינו הפורום הנאות לדון בהליך. לדבריהם, התובעת  .19

" היא חברה Tosca Cafeהוא תושב בולגריה, ושם מרכז חייו. חברת " 1אזרחית הונגריה. הנתבע 

 1אם זו הוא הנתבע -חברתבולגרית, שבעלת השליטה בה היא חברה קפריסאית, ואחד מבעליה של 

שכאמור, מתגורר בבולגריה. כן נטען שהחברה שמניותיה עומדות על הפרק היא חברה הונגרית, 

שנוסדה בהונגריה וחל לגביה הדין ההונגרי, וכי עיסוקה של חברה זו הוא הפעלת המסעדה 

עליו הדין  דין הונגרי וחל-בהונגריה. תקנון החברה ההונגרית נעשה בהונגריה באמצעות עורך

ההונגרי. משכך, הדין החל על הסכסוך דנא הוא הדין ההונגרי. ההתכתבויות במסרונים שצורפו 

טוען כי כל ההתנהלות הכספית  2. הנתבע 1לכתב התביעה נעשו עם מספר טלפון בולגרי של הנתבע 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=9368&Tik_Ref=11&Tik_Type=12&zad=West%20Nevada&T=8&FromWord=1


 
 

 בוחבוט שי דוד, עמית יפת' נ טלגדי י'ורג'ג***    35945-11/16( הרצליה) א

 www.lawdata.co.il - ומשפט חוק דטה

6 

ית משפט מוסיף כי אין מקום שב 2והמשפטית בין בעלי הדין מתנהלת בבודפשט שבהונגריה. הנתבע 

ישראלי ידון בשאלה אם יש להורות לרשם החברות בהונגריה לבצע העברת מניות לגבי חברה 

 הונגרית. כן נטען שהעדים והראיות מצויים בהונגריה.

 

עוד יצוין כי הנתבעים טוענים שלפי הדין ההונגרי, הסכם למכר מניות מחייב מסמך בכתב. 

לבית המשפט את הקוד האזרחי  2הציג הנתבע  13.11.2016לעניין זה יוער, כי בדיון שהתקיים ביום 

ההונגרי בתרגום לאנגלית, ועל פני הדברים לכאורה נראה שלפי הדין ההונגרי הסכם למכר מניות 

דין הונגרי -גם צירף לבקשה לסילוק על הסף מכתב מאת עורך 2אכן מחייב מסמך בכתב. הנתבע 

דעת מומחה -ידי חוות-הדברים טרם הוצגו על המאשר את הדברים )נספח ג' לבקשתו(. אומנם,

הערוכה כדין, ועל כן בשלב זה אינני קובע בכך מסמרות, אולם ניתן לומר כי קיימת סבירות שכך 

 מורה הדין ההונגרי. 

 

מנגד, התובעת טוענת כי בית המשפט בישראל הוא פורום נאות לדון בהליך. נטען כי 

נעשה בישראל, וחל עליו הדין הישראלי. כן נטען  1הנתבע פה שנכרת בין התובעת לבין -ההסכם בעל

אין זיקה להונגריה, שכן הוא עצמו אינו תושב מדינה זו. עוד נטען כי התובעת והנתבעים  1שלנתבע 

הוא אזרח ותושב ישראל.  2כתובת רשומה בישראל, והנתבע  1הם אזרחים ישראלים. לנתבע 

בישראל ממחישים את הקשר האמיץ שלו  1תבע התובעת טוענת כי ביקוריו התכופים של הנ

לישראל. התובעת מוסיפה כי ציפייתם הסבירה של הצדדים הייתה כי סכסוכים ביניהם ידונו 

בישראל. התובעת טוענת כי שיקולים בדבר נוחות בעלי הדין והעדים מובילים לבירור ההליך 

זה, והמקום הנכון לדון בביצועה של היא גרם הפרת חו 2בישראל. בנוסף נטען כי העילה כלפי הנתבע 

 עוולה זו הוא בישראל. כן טוענת התובעת כי הטענה בדבר הפורום הבלתי נאות טעונה בירור עובדתי.

 

לבית המשפט זה סמכות בינלאומית לדון בהליך. זאת, שכן הסמכות הבינלאומית נרכשת,  .20

ולות המדינה, הגם אם ההמצאה ידי המצאת כתב התביעה לנתבע כשזה נמצא בגב-בין היתר, על

נ'   Martin J. Hecke 9810/05רע"א בוצעה בזמן הימצאות אקראית וזמנית של הנתבע בארץ )ראו, 

 Pimcapco Limited קנה בית משפט בישראל סמכות ((. עם זאת, גם אם 30.8.2009) 7, פיסקה

בינלאומית לדון בהליך, עדיין קיים לו שיקול הדעת שלא לעשות כן אם הוא אינו הפורום הטבעי 

והנאות לדון בתובענה, כי אם ערכאה שיפוטית במדינה זרה. על השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת 

כלל חברה לביטוח  7342/11ברע"א הדיון בטענת "פורום בלתי נאות" עמד בית המשפט העליון 

 (:2.8.2018) 5פיסקה  ,Incomacs LTD בע"מ נ' 

 

"שלושה מבחנים משמשים לצורך בחינת שאלת תחולתה של דוקטרינת 
קומי הוא הפורום הבלתי נאות. תחילה יש לבחון האם הפורום המ

"הפורום הטבעי" או שקיים פורום טבעי זר בעל סמכות לדון בתובענה. 
מבחן זה מוכרע בהתחשב במכלול הנסיבות של המקרה. כלומר, יש לבחון 
מהו הפורום בעל הקשר המשמעותי והמהותי למחלוקת בין הצדדים, 

Martin  9810/05רע"א אליו מובילות "מירב הזיקות" הרלוונטיות )ראו 

J Hecke 'נ Limited Pimcapco (30.8.2009 ;) קציב נ'  10250/08רע"א
ZAO raiffeisenbank (18.3.2010 שנית יש לבחון מהן הציפיות ;))

הסבירות של הצדדים ביחס למקום ההתדיינות בסכסוך; שלישית יש 
לשקול שיקולים ציבוריים, ובעיקר מה הפורום שיש לו עניין אמיתי לדון 

דלעיל(. נדמה שההבדל בין המבחן  2737/08רע"א בתובענה )ראו והשוו 
הראשון לשלישי הוא שבעוד הראשון בוחן נתונים אובייקטיבים ביחס 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=9810&Tik_Ref=05&Tik_Type=12&zad=Martin%20J&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=7342&Tik_Ref=11&Tik_Type=12&zad=כלל%20חברה&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=9810&Tik_Ref=05&Tik_Type=12&zad=Martin%20J&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=10250&Tik_Ref=08&Tik_Type=12&zad=קציב%20נ$$$&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=2737&Tik_Ref=08&Tik_Type=12&zad=דלעיל%20נדמה&T=8&FromWord=1


 
 

 בוחבוט שי דוד, עמית יפת' נ טלגדי י'ורג'ג***    35945-11/16( הרצליה) א

 www.lawdata.co.il - ומשפט חוק דטה

7 

שבין האירוע שבמחלוקת לבין הפורום השיפוטי הדרוש, המבחן השלישי 
הינו אמירה נורמטיבית בדבר הצורך לדון בעניין מסויים בגבולותיה של 

 המדינה".
 

נטל ההוכחה להוכחת הטענה מוטל על כתפי הנתבע. זאת ועוד, כפי שנפסק, "המבחן בו עליו 

לעמוד אינו מאזן נוחות רגיל, אלא עליו לשכנע את בית המשפט כי המאזן נוטה בבירור ובאופן 

 ZAOקציב נ'  10250/08רע"א ; 10משמעותי לעבר הפורום הזר" )ראו שם, בפיסקה 

Raiffeisenbank (. כן נפסק שבעידו המודרני שבו התקשורת והניידות בין 18.3.2010) 4, פיסקה)

 661/17רע"א או, מדינות היא קלה, קיימת נטייה לצמצם בהיענות לטענת פורום לא נאות )ר

, פיסקה אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק )הקרן( אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

 Stronginfo Consultants נ'   B.V Investment Esttates Atlas   2129/10רע"א (; 16.2.2017 ) 6

LTD 16, פיסקה (עניין  –( )להלן 8.6.2010Atlas.)) 

 

ות, מצאתי כי גם טעם זה לסילוק לאחר ששקלתי היטב בדבר, ואודה שלא בלי התלבט .21

 התביעה על הסף להידחות. 

 

לשאלת נאותות הפורום פנים לכאן ולכאן. אשר לפורום שלו מירב הזיקות להליך, הרי  .22

פה נכרת בישראל )השוו, -שמחד גיסא, קיימות לתביעה זו זיקות לישראל. לפי הטענה החוזה בעל

(, שם נקבע שבית משפט 6.11.2014 , פיסקה י' )deutsche telekon ag נייגל נ'  4025/13ע"א 

בישראל אינו הפורום הנאות לדון בתביעה, בין היתר מאחר שהמחלוקת באותו עניין נסובה על 

כריתת הסכם מחוץ לגבולות ישראל, ועל דרך השלילה ניתן להקיש מעניין זה לענייננו(. לטענת 

-ידי בא-חזקו בנאמנות עלפה כספי התמורה ישולמו בישראל ויו-פי אותו הסכם בעל-התובעת, על

(. חלק מהראיות שעליהן מתבססת 2לתשובת התובעת לבקשת הנתבע  31כוחה בישראל )סעיף 

 בעברית.  1התובעת היא התכתבות במסרונים עם הנתבע 

 

שורה  4לדבריה בדיון מתגוררת בישראל )עמ'  התובעתאשר לתושבּות ואזרחות בעלי הדין, 

לסילוק על הסף נטען כי היא אזרחית ותושבת ישראל; בבקשה לפרוטוקול; בתשובתה לבקשות  5

נטען שהתובעת היא אזרחית הונגרית תוך שלא נסתרה טענתה  1לסילוק על הסף שהגיש הנתבע 

נטען בקצרה שהתובעת היא  2בדבר מקום מגוריה; יצוין כי בבקשה לסילוק על הסף שהגיש הנתבע 

פי -הוא על 1הנתבע לבקשתו(.  2י וללא ראיה, סעיף תושבת הונגריה אולם הדבר נטען באופן לקונ

. עיון בתדפיס הכניסות והיציאות של 1טענתו תושב בולגריה, אולם ישראל אינה מדינה זרה לנתבע 

פי -, על2הנתבע לישראל מלמד כי הוא מבקר בישראל בתדירות גבוהה )נספח ב' לבקשתו(.  1הנתבע 

 לבקשה(.  1תושב ואזרח ישראל )סעיף האמור בבקשתו שלו לסילוק על הסף, הוא 

 

אשר למקום מגוריהם של העדים והראיות, דומה שהעדים העיקריים בתביעה יהיו  

כוחו של מר -פי הנטען, נכרת ההסכם. אלו הם בא-המשתתפים באותה שיחה בבית הקפה שבה, על

ן לא טען לגבי מקום . ניתן להניח שגם מר בר ניב יעיד בהליך. איש מבעלי הדי1בר ניב וכן הנתבע 

 1כוחו, והנטל בעניין זה הוא כאמור על הנתבעים. כאמור, הנתבע -ניב או בא-מגוריהם של מר בר

מבקר בישראל באופן תכוף, והגעה לבית משפט בישראל לא תכביד עליו יתר על המידה. בנוסף, 

לו מסמכים טען כי "כל המסמכים והראיות נמצאים בהונגריה", אולם לא פירט באי 1הנתבע 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=10250&Tik_Ref=08&Tik_Type=12&zad=קציב%20נ$$$&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=661&Tik_Ref=17&Tik_Type=12&zad=אלמשרק%20חברה&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=2129&Tik_Ref=10&Tik_Type=12&zad=Atlas%20Esttates&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=4025&Tik_Ref=13&Tik_Type=6&zad=נייגל%20נ$$$&T=8&FromWord=1
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הדין של -טען גם הוא, בתגובתו לתשובה לבקשה לסילוק על הסף, כי עורך 2וראיות מדובר. הנתבע 

החברה ההונגרית, ספקי החברה ועובדיה נמצאים כולם בהונגריה וכי יהיה צורך להבאת כולם 

לוקת אולם לא הבהיר מדוע עדותם כלל רלוונטית לגדרי המח –לתגובה(  8לעדות בישראל )פיסקה 

בתביעה דנא. ממילא, כפי שנפסק, בעידן המודרני יש ליתן לשיקול זה משקל פחות )ראו, עניין 

Atlas בעידן הטכנולוגי של ימינו, ובהתחשב בגלובליזציה המשפיעה על העולם 17, פיסקה" :

העסקי, אין ליתן משקל משמעותי בשאלת נאותות הפורום להימצאותם של עדים פוטנציאליים 

 דינה, או להימצאות מסמכים או כספים מחוץ למדינה"(. מחוץ למ

 

מאידך גיסא, אף אין לומר שההליך דנא נטול זיקות להונגריה. מושא הסכם המכר הנטען  .23

אינו תושב  1הוא מניות של חברה הונגרית. חברה זו הוקמה לשם הפעלת מסעדה בהונגריה. הנתבע 

ת משפט ישראלי. זאת ועוד, אחד הסעדים ישראל, דבר המפחית את הזיקה של ההליך לבי

, והעברת המניות ודאי תהיה כרוכה בביצוע 1המבוקשים בתביעה הוא אכיפת ההסכם על הנתבע 

 פעולות בהונגריה. 

 

יתרה מכך, קיימת סבירות שהדין שיחול על ההסכם הנטען הוא הדין ההונגרי. לעניין זה 

רי בענייננו שכן תקנון החברה ההונגרית הקובע יוער, כי התובעת טענה שאין תחולה לדין ההונג

", ואילו ההסכם הנטען בתביעה Tosca Cafeתחולה לדין ההונגרי חל ביחסים שבין התובעת לבין "

ישירות. כמובן שאינני מביע עמדה בסוגיה זו בשלב זה, וכל שאומר הוא  1נעשה לדבריה עם הנתבע 

ההסכם יהיה הדין ההונגרי. עניין זה יוצר  שקיימת היתכנות סבירה שהדין שיחול על כריתת

כשלעצמו זיקה לבית משפט הונגרי, ובירור ההליך בישראל יוביל להכבדה הכרוכה בהבאת מומחים 

 לדין ההונגרי. 

 

 כלומר, לתביעה דנא זיקות הן לבית משפט ישראלי, הן לבית משפט הונגרי. 

 

דיינות, הרי שלא הוכח שזו מצביעה אשר לציפייתם הסבירה של הצדדים ביחס למקום ההת .24

על בית משפט הונגרי. בתקנון החברה ההונגרית נכללה הוראה בדבר ברירת הדין ולא תניית שיפוט, 

היינו, בעלי הדין לאו דווקא הביעו את ציפייתם כי סכסוכים ביניהם ידונו בהונגריה. לכל בעלי הדין 

 ב בבית משפט במדינה הזרה להם. קשר לישראל, וההתדיינות בישראל לא תביאם להתייצ

 

עניין נוסף שיש להביא בחשבון הוא שיקולים ציבוריים, ומה הפורום שיש לו עניין אמיתי  .25

לדון בהליך. גם לשיקול זה פנים לכאן ולכאן. מחד גיסא, הרי שמובן שלבית משפט הונגרי עניין לדון 

שמן "הנימוס הבינלאומי" שסוגיה זו  בשאלת הבעלות במניות של חברה הונגרית. אף ניתן לסבור

 תוכרע בפורום הונגרי. 

 

אלא שמנגד, ההליך אינו זר לישראל ולעולם העסקים הישראלי. אומנם, מושא ההסכם 

הנטען הוא מכר מניות של חברה הונגרית שהוקמה לשם הפעלת מסעדת "ג'פניקה" בבודפשט. אולם 

הקמת המסעדה ההונגרית היא חלק מהתרחבות אין לומר כי עסק זה חסר כל קשר שהוא לישראל. 

ידי אנשים שלכולם זיקה לישראל. על כן, לא ניתן לומר -רשת "ג'פניקה" הישראלית. היא נעשתה על

 שהתובעת מבקשת להביא בפני בית משפט ישראלי עניין עסקי שאין לו כל קשר שהוא לישראל. 
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י, הן לבית משפט בהונגריה, ודומה לסיכום, להליך קיימות זיקות הן לבית משפט ישראל .26

פי ההלכה -שלשני הפורומים עניין לדון בהם. בהינתן מכלול זה, הרי ששומה עלינו לשוב ולזכור כי על

הפסוקה המבחן בענייננו אינו מאזן נוחות רגיל, ועל הנתבעים המבקשים לסלק את התביעה על הסף 

ל להראות יתרון משמעותי וברור לפורום בהתבסס על דוקטרינת "הפורום הבלתי נאות" מוטל הנט

הזר. זהו אינו המקרה בענייננו. נסיבות העניין אינן מלמדות על המובהקות הנדרשת בדין לשם 

קבלת הטענה. זאת, אף בהתחשב במגמה לצמצם את היקפה של דוקטרינת הפורום הבלתי נאות 

 בעידן המודרני. 

 

עדים המבוקשים בכתב התביעה הוא אכיפת ודוק, לא נעלמה מעניין העובדה, שאחד הס .27

)א( לכתב התביעה(. ניתן להניח, שהשלמת העברת המניות 35)סעיף  1הסכם מכר המניות על הנתבע 

כרוכה בבירוקרטיה שיהיה צורך לנקוט בה בהונגריה, לרבות אל מול הרשויות בהונגריה )למשל, 

יום אין הדבר מהווה הצדקה לסילוק רשם החברות ההונגרי(. חרף האמור, דעתי היא שבסופו של 

התביעה על הסף בבית משפט ישראלי. זאת, שכן כפי שנפסק, ככלל לא תשמע מנתבע טענה כי ביצוע 

הדין אם -הדין במדינה הזרה יעורר קשיים, שהרי חזקה עליו שישתף פעולה עם אכיפת פסק-פסק

( 1, פ"ד נב).The Lockformer Co( בע"מ נ' 1989הגבס א' סיני ) 2705/97רע"א יפסיד בדינו )ראו, 

((. משכך, אף 29.1.2009) 18, פיסקה AG TUI ארבל נ'  2737/08רע"א (; 1998) 116-117, 109

שהשלמת ההסכם למכר המניות )ככל שקיומו יוכח( כרוכה בביצוע פעולות בהונגריה, אין הדבר 

 מביא לקבלת הטענה בדבר פורום בלתי נאות. 

 

lawdata - ת הערה נוספת לקראת סיום היא, שאומנם, כפי שטענו הנתבעים, התצהיר שצורף לתשוב .28דטהחוק

התובעת לבקשות לסילוק על הסף הוא מאת עו"ד אדוארד סגל, כשבתחילת התצהיר נרשם כי הוא 

מכיר את השתלשלות העניינים הנוגעת לתובענה. עו"ד סגל גם רשום בראש התשובה כמי שמייצג 

ידי התובעת הבהרה, שלפיה עו"ד סגל אינו מייצג אותה -הוגשה על 17.1.2018את התובעת. ביום 

יש טעם בטענת הנתבעים שלפיה טוב היה אילו התשובה לבקשות לסילוק על הסף הייתה  בתביעה.

נתמכת בתצהיר התובעת, ולמצער בתצהירו של מר בר ניב. אלא שעל אף פגם זה, ואף בהסתמך על 

התשתית העובדתית שהוצבה בבקשות לסילוק על הסף, מסקנתי היא שדין הבקשות להידחות. זאת 

 פי דין. -ות הנדרשת בסילוק תובענה על הסף, כמתחייב עלבייחוד לאור הזהיר

 

 סוף דבר

 

אשר על כן, הבקשות לסילוק התביעה על הסף נדחות. התובעת תוכל לטעון להוצאות  .29

 המשפט שנגרמו לה בשל הגשת הבקשות בתום ההליך. 

 

 , בהעדר הצדדים.2018מרץ  08ניתנה היום, כ"א אדר תשע"ח, 

 
 ויצנבליט אמיר
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