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 עינת דינרמן ,הרשמת הבכירה כב' פני ב
 

 התובעת
 

 האקר יו בע"מ
 

 נגד
 
 

 הנתבע
 

 ח'ורי עמאד
 

 
 החלטה

 1 

 2השאלה הניצבת בפני בית המשפט הינה מה דינה של תניית שיפוט הקובעת סמכות שיפוט 

 3אביב, כאשר מקום מגורי הנתבע ומקום יצירת -בלעדית לבתי המשפט במחוז תל

 4ההתחייבות הינם באזור השיפוט של בתי המשפט במחוז חיפה, וכאשר התובע לא העלה 

 5 לחוק החוזים האחידים? ( 1)7כל טענה לסתור את החזקה הקבועה בסעיף 

 6 

 7להורות על העברת הדיון בהתנגדות לביצוע תובענה  בתיק דנן מבקשתבפני בקשה שהגישה ה .0

 8על סכום קצוב לביהמ"ש השלום במחוז תל אביב, מחמת העדר סמכות מקומית של ביהמ"ש 

 9 זה לדון בה.

 10 

 11העברת את בקשתה של התובעת ל לדחותכי יש  כבר עתה, , ואומראחרית לראשיתאקדים  .9

 12הדיון מחוסר סמכות מקומית, באשר התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה לסתור את 

 13, בדבר היותה של תניית 0299-התשמ"ג ( לחוק החוזים האחידים2) 0החזקה הקבועה בסעיף 

 14 השיפוט בגדר "תנאי מקפח" בחוזה אחיד.

 15 

 16לקורס מורחב  הרשמהלהסכם  7המופיע בסעיף  התנאיעל  בקשתהאת  מבססתהתובעת  .0

 17 : , לפיו"(הסכם ההרשמה)להלן: "

 18 
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 1 . לבתי המשפט במחוז תל אביב ולהם בלבד תהא הסמכות לדון בכל עניין הקשור4

 2 בהסכם זה ו/או נובע ממנו.    

 3 

 4התובעת טוענת בבקשתה כי מדובר בתניית שיפוט ייחודית המקנה סמכות לבתי המשפט  .0

 5לפיה:  ,0290-, תשמ"דלתקנות סדר הדין האזרחי 5תקנה אביב ובהתאם לאמור ב-במחוז תל

 6היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור "

 7 ".שיפוטו מצוי אותו מקום

 8 0לתקנות סדר הדין האזרחי והגוברת על תקנה  5בתקנה המבקשת טוענת כי לאור האמור 

 9 הרי שאין לביהמ"ש נכבד זה סמכות לדון בתביעה.

 10 

 11מאידך, טען הנתבע כי אין מדובר בתניית שיפוט ייחודית אלא בתניית שיפוט מקבילה, שכן  .5

 12פט אלא צוין אזור שיפוט. ובשל כך, הסמכות תהא לפי לא צוין שם בלעדי וייחודי של בית מש

 13 לתקנות סדר הדין האזרחי. 0תקנה 

 14 

 15ען הנתבע, כי הסכם ההרשמה הינו הסכם אחיד בעל תנאי מקפח וזאת לפי ולחילופין, ט .6

 16, הקובע רשימת חזקות אודות 0299 –לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג  (2)0סעיף הגדרתו של 

 17 ( אשר קובעת כדלקמן:2)0תנאים מקפחים ובענייננו, חזקה הקבועה בסעיף 

 18 

 19 "תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית  

 20 לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך".   

 21 

 22לשיטתו של הנתבע, הוראות הדין בענייננו מקימות סמכות מקומית לבית המשפט השלום 

 23בעכו נוכח העובדה כי מקום מגוריו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות ואף מקום 

 24  חיפה.הלימודים נעשו ו/או התקיימו באזור חיפה השייך למחוז שיפוט 

 25 

 26 

 27 :רקע עובדתי

 28 

http://www.nevo.co.il/law/74880/5
http://www.nevo.co.il/law/74880/5
http://www.nevo.co.il/law/74880/3.a
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 1טק, הבעלים והמנהלת של מרכז להכשרת -התובעת היא חברה להכשרת עובדים בתחום ההיי .7

 2הממוקם בחיפה  ,טק. לתובעת שני סניפים: קמפוס צפון-והשמת עובדים למקצועות ההיי

 3 הממוקם ברמת גן. ,וקמפוס מרכז

 4 

 5כם הרשמה לקורס מורחב הנתבע תושב אבו סנאן, התקשר עם התובעת בסניפה בחיפה, בהס .9

 6  .96/46/09בתחום "אנימציה תלת מימד", בתאריך 

 7 

 8הנתבע טען כי קודם לקורס זה, השתתף בקורס מקדים מטעם החברה, ובסיומו פנו אליו  .2

 9"מעבר בחינה", וכי  כי המדובר בטופסבטענה  הטופסנציגי החברה וביקשו ממנו לחתום על 

 10 ס מורחב ולא היה מעוניין בכך.לא ידע שמדובר בטופס הרשמה לקורהמשיב 

 11 

 12בלשכת ההוצל"פ  וזאתשכר לימוד בגין חוב עבור על סכום קצוב  תובענההתובעת הגישה  .04

 13הועברה  לבקשת הנתבע הוגשה גם התנגדותו של הנתבע ולאחר מכן אליהבירושלים, 

 14ההתנגדות לביהמ"ש זה, ומכאן בקשת התובע להעברת הדיון מחמת העדר סמכות מקומית 

 15 ."ש במחוז תל אביבלביהמ

 16 

 17 

 18 :דיון והכרעה

 19ת לבית להעברת הדיון בהתנגדו המבקשתלבקשת יש להיעתר השאלה שבפנינו היא האם  .00

 20אביב, או שמא יש לשעות לטענת המשיב לפיה הסמכות המקומית -משפט השלום במחוז תל

 21 לדון בהתנגדות נתונה לביהמ"ש זה.

 22 

 23אין הסמכות המקומית נתפסת כמצויה כידוע ההלכה היא כי בניגוד לסמכות העניינית,  .09

 24 בליבה של סמכות השפיטה.

 25 

 26, תקנות סדר הדין האזרחיל 0תקנה כפופה בעת הגשתה להוראת  אינה, תובענהבקשה לביצוע  .00

 27(, אשר מסדירה את נושא הסמכות "תקנות סדר הדין האזרחי")להלן:  0290-התשמ"ד

http://www.nevo.co.il/law/74880/3
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
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 1המקומית, והזוכה )התובע( רשאי להגיש את בקשת הביצוע לכל לשכת הוצאה לפועל, לפי 

 2 . בחירתו

 3 

 4"בית ברם, על הזוכה בהוצאה לפועל מוטלת החובה לכלול בבקשת הביצוע פירוט אודות  .00

 5, וזאת מקרה של הגשת התנגדות"המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום, ב

 6(. "תקנות ההוצאה לפועל")להלן:  0272-, תש"םתקנות ההוצאה לפועלל (7)040תקנה מכוח 

 7הזוכה לנמק מדוע הסמכות לדון ד(, על 0כמו כן, לפי טופס הבקשה לביצוע שטר )טופס 

 8בהתנגדות נתונה לבית משפט מסוים. זוכה, אשר לא ציין בבקשת הביצוע את העובדות אשר 

 9מקימות סמכות מקומית לבית משפט, עלול להסתכן בדחיית טענותיו בשאלת הסמכות 

 10 אופיר גוטמן נ' א.ג.ס אורות הגליל בע"מ 06-49-99066ת"ט )עכו( )ראו: המקומית 

 11 .( והאסמכתאות המצוטטות שם(09.42.9406)

 12 

 13-ו )א(ט  042תקנות ; חוק ההוצאה לפועלל (9)ד()0א 90סעיף מהוראות החוק הרלבנטיות:  .05

 14, אין הוראות ביצוע תובענה, עולה כי משהוגשה התנגדות לתקנות ההוצאה לפועלל )ב( ט204

 15. כך בכלל תקנות סדר הדין האזרחיחוק ההוצאה לפועל ותקנותיו חלות עוד, ובמקומן חלות 

 16 וכך בעניין הסמכות המקומית.

 17 

 18מסורה לערכאה אליה רשאי  תובענההווה אומר, הסמכות המקומית לדיון בהתנגדות לביצוע  .06

 19היה מגיש הבקשה לביצוע להגיש תביעה בסדר דין מקוצר, וזאת לפי אחת מחלופותיה של 

 20וזאת בשונה מן הבקשה )  .5תקנה או  9147-התשמ"ד תקנות סדר הדין  האזרחיל 0תקנה 

 21 (.תקנות סדר הדין האזרחיהסמכות המקומית שבלביצוע שטר עצמה, שאינה כפופה לכללי 

 22 

 23תעשה בהתאם לאחת )לפחות( מן  תובענהבחינת הסמכות המקומית לדון בבקשה לביצוע  .07

 24)להלן "תקנות סדר  0290-תשמ"ד  תקנות סדר הדין האזרחיל 0בתקנה הקבועות החלופות 

 25הדין האזרחי"(, כך למשל מקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום 

 26 . קנות ההוצאה לפועלתההתחייבות, ולא תחולנה הוראות 

 27 

 28שרה צרפתי נ' אולמר אפאל תורי חימום  9959/00רע"א ר'  החלטתו של ביהמ"ש העליון ב

 29 .90.40.00, מיום בע"מ
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 1 

 04462-( עמ' 9405הליכים והלכות )מהדורה שביעית -ר' גם ד. בר אופיר בספרו,  הוצאה לפועל

4704. 3 

 4 

 5 -תקנות סדר הדין האזרחיל 0בתקנה לעניין זה, הכלל הוא כי הבחירה בין החלופות הקבועות  .09

 6 לתובע.מסורה 

  7 שטראוס נ' גלי אבן. 07-09-9000רע"א )מרכז( ר' למשל 

 8 

 9מוגבל, כפי שיפורט  -ואולם, ישנם מקרים, בהם כוחו של התובע, לבחור בין החלופות השונות .02

 10 בהמשך. )כך למשל במקרה של תובע שיש לו מספר סניפים(.

 11 8394 –)תיקון( התשע"ח  תקנות ההוצאה לפועל

 12 

 13את הפררוגטיבה הנתונה לתובע , ביטל תקנות ההוצאה לפועלשאלה היא, האם התיקון ב .94

 14 .תקנות סדר הדין האזרחיל 0תקנה לבחור בין החלופות השונות המתקיימות ב

 15 

 16את כמבטל , תקנות ההוצאה לפועללאחרונה פירשו בתי המשפט המחוזיים את התיקון ל .90

 17תקנות סדר הדין הפררוגטיבה הנתונה לתובע לבחור בין החלופות השונות המתקיימות ב

 18לבירור תביעתו, בקבעם כי ככל שביהמ"ש מוצא כי הוא בעל סמכות מקומית לדון  האזרחי

 19בהתנגדות שהועברה אליו לבקשת החייב, לפי אחת מהחלופות הקבועות בתקנות, הרי שידון 

 20 .חוק בתי המשפטל 72בסעיף בוע בה ולא "יעבירנה עוד", וזאת בדומה לכלל הק

 21נ' שורוק גומעה חוסרי )נצ'(  09-00-00745רע"א )נצ'( ראה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי ב 

 22 ]פורסם בנבו[ מפי כבוד השופטת א.אריאלי. ממאדור. קום בע"מ

 23 

 24בבחינת הלכה מחייבת, כי אם מנחה בלבד  זה, אינו שותף לעמדה זו, אשר אינהבית משפט  .99

 25, ואשר עומדות בסתירה להלכה הקיימת חוק יסוד: השפיטהל )א( 94בסעיף בהתאם לאמור 

 26 .תקנות סדר הדין האזרחישל ביהמ"ש העליון ול

 27 סלוסייל בע"מ נ' ביטון. 09-00-9209ת"ט )עכו( ר' החלטתי ב

 28 
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 1לל מן התובע את ואמנם ביהמ"ש זה אינו סבור כי התיקון לתקנות ההוצאה לפועל ש .90

 2הפררוגטיבה הנתונה לו בבחירת מקום השיפוט אף לגבי ההתנגדות, אלא שלצורך מימוש 

 3 לעמוד בתנאים הקבועים בדין בעניין הסמכות המקומית. אחרוןזכותו זו מחויב ה

 4 

 5 :מקומיתמועד העלאת הטענה בדבר חוסר סמכות 

 6בענייננו אין  -כלל ידוע הוא שטענת חוסר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה .90

 7להעברת הדיון מחוסר סמכות  וחולק כי המבקש עמד בתנאי זה: המבקש הגיש בקשת

 8הוצל"פ ה רשםבבד עם הגשת המסמך הראשון בתיק, לאחר שהוחלט על ידי כב' -מקומית בד

 9ההתנגדות לבית משפט זה. בהסכם ההרשמה שנחתם בין הצדדים, צוין רושלים על העברת יב

 10 :7בסעיף 

 11 

 12 לבתי המשפט במחוז תל אביב ולהם בלבד תהא הסמכות לדון בכל עניין הקשור 

 13 בהסכם זה ו/או נובע ממנו.   

 14 

 15 :ייחודית או מקבילה -תניית שיפוט

 16תחילה נדרש לבחון האם מדובר בתניית שיפוט בלעדית או מקבילה. לטענתו של המשיב,  .95

 17תניית שיפוט מקבילה בשל ציון מחוז שיפוט ולא בית משפט בלעדי. בעניין זה יפים ב המדובר

 18, ]פורסם נ' עמיקם דורון ואח' tdNantucket L 9005/09ברע"א דבריו של ביהמ"ש העליון 

 19  -(99.04.9400בנבו[ )

 20 

 21שאלה זו נדונה בעניין אדרת שומרון )אליו כאמור הפנה בית משפט קמא(, שם נקבע כי גם "

 22בהיעדר שלילת סמכות מפורשת של בתי משפט אחרים, אין הכרח להסיק כי מדובר בתניית 

 23)מהדורה  76וגיות בסדר דין אזרחי ; וראו גם אורי גורן ס698שיפוט מקבילה )שם, בעמ' 

 24 "עשירית, תשס"ט( )להלן: גורן((.

 25 

 26כך שכוונת הצדדים  או "אך ורק" , כבענייננו מלמד על"בלבד" וכפי שנפסק, שימוש במילים  .96

 27  הייתה לקבוע תניית שיפוט ייחודית ולא מקבילה. 

  28 

http://www.nevo.co.il/case/5575850
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 00מתוך  7

 1המקנה סמכות ייחודית לביהמ"ש  -דומה שאין חולק על כך כי בפנינו תניית שיפוט בלעדית .97

 2 ."ההרשמה הסכם"הקשורה ל תביעהבכל המוסמכים במחוז תל אביב לדון 

 3 

 4 תינתן העדיפות, ייחודית מקומית שיפוט תניית קיימת כאשר כי היא ההלכה כידוע .99

 5 דעת אומד על מצביעה, כזו שתנייה משום, זאת. ממנה להתעלמות ולא, בתנייה להתחשבות

 6, בתקנות הכתוב מזה אחר שיפוט למקום הצדדים הסכמת, לפיכך. לכבד יש אותו, הצדדים

 7 9002/29 א"רע: לדוגמא, ראו. האזרחי הדין סדר תקנותל 0-ו 0 תקנות הוראות על גוברת

 8( 0) ומ י"פד(( ]5.7.0229) זוהר' נ מ"בע בישראל עולים לשיכון הלאומית החברה עמידר

777. 9 

 10 

 11לתקנות סדר  0תקנה הנה כי כן, לפנינו תניית שיפוט ייחודית אשר לכאורה גוברת על הוראת  .92

 12לכך הדין האזרחי, אלא שיש לבחון האם מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד וככל שהתשובה 

 13 ו.האם עלה בידי הספק לסתור חזקה זיש לבחון   -חיובית

 14 

 15 תנאי מקפח בחוזה אחיד:

 16 

 17"( מגדיר חוזה חוק החוזים האחידים)להלן: " 0229-לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג 9סעיף  .04

 18 אחיד כך:

 19"נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים 

 20 מים במספרם או בזהותם".רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוי לחוזים

 21ידי הספק  על כן, אין ספק כי ההסכם הנדון הוא חוזה אחיד, אשר תנאיו סוכמו מראש על

 22 .הוספת פרטי הלקוחוהשינוי שנעשה בו הוא 

 23 

 24"בית משפט ובית הדין לחוק החוזים האחידים מגדיר מהו תנאי מקפח וקובע כך:  0סעיף  .00

 25בשים לב למכלול  -יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו 

 26משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק  -תנאי החוזה ולנסיבות אחרות 

 27 .תנאי מקפח(" -)להלן יפוח לקוחות העלול להביא לידי ק

 28 

http://www.nevo.co.il/law/74880/3
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 00מתוך  8

 1נטרס הלגיטימי בחוזה לא ייחשב כמקפח אם הוא נועד לשמור על האייחד עם זאת, תנאי  .09

 2 ליונל 'נ" ירושלים קהילת" א"גחש קדישא חברת 294/91 א"עראה: והסביר של הספק. )

 3 .(1992) 464 (2)מו ,קסטנבאום אריה

 4 

 5 

 6 ( לחוק החוזים האחידים:1)7תיקון סעיף 

 7 :קבע הקודם בנוסחו לחוק( 2)0 סעיף .00

 8 

 9 :מקפחים שהם הבאים התנאים על חזקה. 7"

 10   דעתו על לבחור זכות לספק המעניק או, סביר בלתי שיפוט מקום הקובע תנאי( 1)

 11 ."סכסוך יתברר שבהם הבוררות או השיפוט מקום את בלבד 

 12 

 13 :הוא כיום ונוסחו האחידים החוזים לחוק (2)0 סעיף תוקן, 0.6.9440 ביום .00
 14 

 15  חזקות. 7"

 16 : מקפחים שהם הבאים התנאים על חזקה

 17 בלעדית זכות לספק המקנה או שיפוט מקום בדבר דין הוראת על המתנה תנאי(. 1)

 18 ".סכסוך יתברר שבהם הבוררות או השיפוט מקום לבחירת

 19 

 20 תנאי" המשפט והוסף ,"סביר בלתי שיפוט מקום הקובע תנאי" המשפט הושמט לחוק בתיקון .05

 21 הרגיל הדין על התניה כל, זה לתיקון בהתאם". שיפוט מקום בדבר דין הוראת על המתנה

 22 הנטל יהיה עליו, אחרת שיטען ומי מקפחת שהיא חזקה אחיד בחוזה שיפוט מקום בדבר

 23, והיום ,סביר בלתי היה השיפוט מקום כאשר קיימת היתה החזקה ,בעבר. ההיפך להוכיח

 24 .מקפחת שהיא חזקה שיפוט תנית כל

 25 

 26כי כן, ההסכם שבענייננו, מכיל תנאי המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט,  הנה .06

 27הראיה ונטל ניתנת לסתירה ואולם, החזקה ועל כן קמה חזקה כי תנאי זה הוא תנאי מקפח. 

 28ההתניה אותה מבקש  -להוכיח כי במכלול תנאי החוזה ונסיבותיו המיוחדות  יהא על הספק

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ne-2-464-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ne-2-464-l.htm
http://www.nevo.co.il/law/70311/4.9
http://www.nevo.co.il/law/70311
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 1לוסטהויז הוא להתנות הינה מוצדקת וסבירה ברמה השוללת את אופיה המקפח )ראה 

 2 (.99-90(, עמ' 0220) ושפניץ, חוזים אחידים

 3 

 4כפי שנקבע את "מבחן ההרתעה מפני מימוש זכויות",  להחיללצורך סתירת החזקה, יש  .07

 5עדיין לא נס ליחו, גם לאחר אשר , ((9440) 070( 0, פ"ד נז)מפעל הפיס נ' כהן 099/49רע"א ב

 6 ((.09/9/04) בנק לאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה 6206/40ע"א  ראה: ,התיקון לחוק

 7 

 8מאיר חב' למכוניות  0049/04רע"א בלעניין זה יפים דבריו של בית המשפט העליון שנפסקו  .09

 9 : ]פורסם בנבו[  7.0.04מיום  ומשאיות בע"מ נ' מאיר ברפי

 10 

 11 בשלב: נפרדים שלבים שני בין להפריד יש, ההזמנה בהסכם השיפוט תנית בבחינת"

 12 אם. מקפחת שהיא חזקה שאז, לחוק( 1)7 סעיף בגדרי נופלת היא האם לבחון יש הראשון

ק הצליח האם – השני בשלב – לבחון יש, דנן החזקה קמה כי נקבע  13 אותה לסתור הַספָּ

 14 .העניין בנסיבות

 15 מבחן, כאמור, נקבע שם. הפיס מפעל הלכת של" ליחה נס לא" כי נפסק, לאומי בנק בעניין

 16 שם נקבע. לאומי בנק בעניין הדין בפסק הובהרה בעניין הנורמטיבית התשתית. ההרתעה

 17 הסמכות במעמד שחל הפיחות על בדגש, הפיס מפעל הלכת של" וטעמה הגיונה" כי

 18, מכאן. בחוק התיקון לאחר גם, רלוונטיים עודם, הדין בעל נוחות את לקדם ככלי המקומית

 19, ספציפית שיפוט לתנית ביחס הקיפוח חזקת נסתרת אם  ש"בימ בוחן שבו, השני שבשלב

ק שיצליח ככל, אחר לשון .זכויות מימוש מפני ההרתעה שיקול את בחשבון הוא ייקח  20 הַספָּ

 21 כן, המשפטיות זכויותיו על מעמידה הלקוח את להרתיע כדי השיפוט בתנית אין כי להראות

 22 מתמצה לא בכך, זאת עם. העניין בנסיבות מקפחת אינה התניה כי לקבוע  ש"ביהמ ייטה

 23 החוזה תנאי למכלול לב בשים" התניה את לבחון יש, לחוק 0 בסעיף כאמור. הבדיקה

 24 אינה התניה כי להראות ההוכחה נטל, האמורה החזקה בשל כאשר", אחרות ולנסיבות

 25 . הספק כתפי על מוטל מקפחת

 26 של בגדריו נופלת ההזמנה בהסכם השיפוט תנית כי ומצא בחן קמא ש"בימ, דנן במקרה

 27 לתקנות 0 בתקנה מקומית סמכות בדבר ההוראות על מתנה שהיא מאחר, לחוק( 1)7 סעיף

 28 על", מקפח תנאי" היא שלפיה החזקה האמורה התניה של בעניינה משקמה. א"סד

ק שהיא) המבקשת  29 שאלת לרבות – הנסיבות מכלול לנוכח כי להוכיח הנטל מוטל היה( הַספָּ

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/399
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/399
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/399
http://www.nevo.co.il/case/5698872
http://www.nevo.co.il/case/6089747
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/10011080-m04.htm
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 1 עמדה לא היא כי קבע קמא  ש"ביהמ. מקפחת אינה התניה – זכויות מימוש מפני ההרתעה

 2 ע.ד.(.-)הדגשה שלי מובאה מתוך הרציו של החלטת ביהמ"ש(....)".זה בנטל

 3כן יפים לעניין זה הדברים שנפסקו בהחלטתו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט  .02

 4 מפי כבוד  השופט הבכיר י.גריל: ,]פורסם בנבו[ 09-04-70544רע"א )חי'( לערעורים אזרחיים  

 5 

 6, ככל שקיים בין בעלי הדין הסכם לפיו מקום השיפוט המוסכם הוא מקום 5"ע"פ תקנה ..

 7"ש שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום, דהיינו, חיפה, שיפוט ייחודי, תוגש התובענה לביהמ

 8כפי שנקבע בהסכם ניכיון השטרות במקרה דנא. דא עקא, ההסכם הוא בגדר חוזה אחיד. 

 9( לחוק החוזים האחידים, תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום 1)7כפי שנקבע בסעיף 

 10רות בהם יתברר שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבור

 11חזקה עליו כי הוא מקפח. המבקש לסתור חזקה זו עובר אליו הנטל. במקרה  –הסכסוך 

 12 הנדון, המבקשת לא הרימה את הנטל לסתור את חזקת הקיפוח הרובץ על כתפיה.

 13 

 14לא התייחסה להעברת הדיון  בבקשתה ובעתהת: יפים מקל וחומר לענייננו שנפסקו הדברים .04

 15לא ט הטענה כי מדובר בתניית שיפוט ייחודית(, למעהשיפוט שבהסכם )כלל לעניין תניית 

 16כי מדובר  ואף לא טענה , לא הוכיחהאת החזקה שקמה מכוח היות ההסכם חוזה אחיד סתרה

 17 לא צירפה תצהיר לבקשתה.אף בתנאי סביר ו

 18 

 19המבקשת לא השכילה להרים את הנטל המוטל על כתפיה להוכחת סבירותה של תניית שמ .00

 20 .מבחן ההרתעה מפני מימוש הזכויות אין צורך לבחון באם מתקיים במקרה דנן -השיפוט

 21 

 22 7)א( לחוק החוזים האחידים אני מורה על ביטולו של סעיף 02לפיכך ובהתאם להוראת סעיף  .09

 23 להסכם הרשמה.

 24 

 25לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית בקשתה של המבקשת להעברת הדיון ומחייבת אותה  .00

 26 יום מהיום. 04שישולמו תוך  ₪ 9,533בתשלום הוצאות המשיב בסך של 

 27 

 28 , בהעדר הצדדים.9402אוגוסט  40, ג' אב תשע"טהיום,  נהנית

 29 
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