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 1 
 נועם רףהבכיר  םרשכב' ה פני ל
 

 מבקש 
 

 יעקב ברנע 

 
 נגד

 
 

 משיב 
 

 אביהו גרוברמן
 2 

 3 
 החלטה

 4 

 5 למחוז צפון. רת הדיון בקשה להעבהמבקש/הנתבע הגיש  .1

 6 

 7הפגישות  2המבקש טוען כי מקום פעילות העסק הינו בצפון הארץ בעיר כרמיאל. כמו כן,  .2

 8 העסקיות בנוגע לפרויקט התקיימו בצפון הארץ. 

 9 

 10דה זו המשיב/התובע טוען כי התביעה מהותה בעבודה להקמת אתר אינטרנט עבורו. עבו .3

 11  ועל כן הסמכות בכל רחבי הארץ.  נעשית בכל מקום על מחשב

 12 

 13משיב הסכים להיפגש עם המבקש פעם אחת ההמבקש מתגורר בעיר כרמיאל, ון, כמו כ .4

 14בחיפה וזאת בשל ביקורו בבית החולים רמב"ם. כמו כן, התקיימה פגישה אחת בין הצדדים 

 15, הינו ממעט בנסיעות והעברת הדיון 111%מוסיף ומציין כי הינו נכה  ולא שתיים. המבקש

 16 למחוז צפון תקשה עליו. 

 17 

 18פגישות שהתקיימו בין הצדדים.  2בתשובת המבקש, שב וחזר המבקש על טענתו בדבר  .5

 19התקיימה יה, ישנהפגישה הראשונה התקיימה בכרמיאל עם התובע ושותפו זיו, והפגישה ה

 20הוסיף המבקש כי המשיב סיפר לו על פגישה עסקית בבית החולים רמב"ם  בקניון חיפה.

 21 ישת לקוחות. לצורך מכירת מוצרים אורתופדיים ופג

 22 

 23ציין דבר בדבר מצבו הבריאותי. בשל כך מסכים עוד הוסיף המבקש כי המשיב מעולם לא  .6

 24     המבקש לקיים את הדיון בחיפה. 

 25 

 26)להלן: "התקנות"(  1776-התשל"ז ,לתקנות השיפוט בתביעות קטנות )סדרי הדין( 2תקנה  .7

 27 ת כי: קובע

 28 
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 1המקומות המנויים להלן, והוא על  המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד-"תביעה תוגש לבית

 2 הדין; ואלה הם:-אף האמור בכל הסכם שבין בעלי

 3 (           מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;0)

 4 (           מקום יצירת ההתחייבות;7)

 5 (           המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;1)

 6 (           מקום המסירה של הנכס;2)

 7 מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;           (5)

 8 מקום הגשת התביעה המקורית". -(           בתביעה שכנגד 0)

 9 

 10למעט טענתו של המבקש בעניין מצבו הרפואי, אין כל זיקה למחוז מרכז בו הוגשה  .8

 11 התובענה. הנתבע מתגורר בצפון והפגישות ומקום יצירת ההתחייבות היו בצפון הארץ

 12. איני סבור שבנסיבות תיק זה עצם העובדה שאמור היה להיות מוקם אתר יפהובמחוז ח

 13מהווה טעם שיש בו בכדי והמחלוקת מתייחסת לשלבים טרם הוקם האתר, אינטרנט 

 14  להצדיק ניהול הדיון במחוז מרכז. 

 15 

 16)א(  77מתוקף סמכותי לפי סעיף לאור הסכמתו של הנתבע להעברת הדיון למחוז חיפה,  .7

 17תיק למחוז , הנני מורה בזאת על העברת ה1784-המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד לחוק בתי 

 18 חיפה.

 19 

 20 נשיא בתי משפט שלום מחוז חיפה.המזכירות תעביר התיק וההחלטה דנא לכב'  .11

 21 

 22 לתשומת לב נשיא בתי משפט שלום לכך שהתובע סובל מנכות.  .11

 23 

 24 

 25 הצדדים., בהעדר 2114יולי  27, כ"ט תמוז תשע"דהיום,   נהנית
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