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 :בעניין ערן שפי 
    תובעה
  ד  ג  נ 

 מלון ישרוטל המלך שלמה החוף הצפוני. 1 
 מ"בע) 1981(ישרוטל ניהול מלונות .  2

 

    יםנתבעה
 

 1 החלטה

 2 

 3 בתיק זה שהוגשה להורות על העברת הדיון בתובענה 2'  בקשת הנתבעת מסבפני .1

 4 חוסרענה של בט, א" בת–לבית המשפט לתביעות קטנות באילת או לחילופין 

 5: להלן(ולחילופין לדחיית התובענה בשל היעדר סמכות מקומית , סמכות מקומית

 6 ").הבקשה"

 7 

 8 ישרוטל  מלוןהמקום שנועד ליצירת ההתחייבות הינו ,  פי האמור בבקשהעל .2

 9מקום המעשים כפי שעולה מכתב , ")המלון: "להלן (באילת"  שלמההמלך"

 10- הינו בתל2' רשום של הנתבעת מס משרדה הוכי, התביעה הינם במלון באילת

 11 לתקנות שיפוט בתביעות 2 בתקנה המנויותלשיטתה מצירוף הזיקות  , על כן, אביב

 12, ") השיפוט בתביעות קטנותתקנות: "להלן (1976-ז"התשל, )סדרי דין(קטנות 

 13,  כי הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט לתביעות קטנות באילתעולה

 14 .אביב-עות קטנות בתל לתביהמשפטולחילופין לבית 

 15 

 16וטען שלבית משפט ,  הדיוןלהעברת בתגובתוהתנגד  ,  תושב ירושליםשהינו, התובע .3

 17, האינטרנט בוצעה דרך רשת העסקהמהטעמים ש, זה קיימת סמכות לדון בבקשה

 18 התובע מספר החלטות של צירףבנוסף . והאישור לה התקבל באמצעות האינטרנט

 19 להעברת הבקשהלו טענה דומה ודחו את בתי משפט לתביעות קטנות אשר קיב

 20 .בעסקאות שבוצעו באינטרנט, מחמת היעדר סמכות מקומית, הדיון
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 1 

 2 תקנות ל2 של בית המשפט לתביעות קטנות נקבעה בתקנה המקומית סמכותו .4

 3 : קובעתאשר ,1976– ז"התשל, )סדר דין(שיפוט בתביעות קטנות 

 4מקומות המנויים  הוא אחד הוטו לבית המשפט שאזור שיפתוגש תביעה"

 5 :ואלה הם;  שבין בעלי הדיןהסכםוהוא על אף האמור בכל , להלן

 6 ;מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע) 1            (

 7 ;מקום יצירת ההתחייבות) 2(

 8 ; ההתחייבותלקיום, או שהיה מכוון, המקם שנועד) 3(

 9 ;מקום המסירה של הנכס) 4(

 10 ;יםתובעמקום המעשה או המחדל שבשלו ) 5(

 11 " המקוריתהתביעה מקום הגשת –בתביעה שכנגד ) 6(

 12 
 13 בפני עולה כי מקורה של ההתקשרות בהצעה שהוצעה לתובעים שהוצגו מהנתונים .5

 14 . לה התבצע אף הוא באמצעות האינטרנטהאישורוכי , באמצעות האינטרנט

 15 

 16קיימת סמכות ,  כי לגבי התקשרות הנעשית באמצעות האינטרנטהיא הלכה .6

 17 לכך הינו שבאמצעות האינטרנט הופך השירות הטעם. חבי הארץמקומית בכל ר

 18 מייתר את הצורך בפעולה באמצעות זהאמצעי . ומגיע לביתו של הצרכן, לנגיש

 19 המקומית ואין לצפות הסמכותיחד עם זאת הוא עשוי להשפיע גם על , סניפים

 20 רק לשם אחרתיאלץ להגיע לעיר , שאדם שערך את כל ההתקשרות דרך ביתו

 21 . ש זכותו לתבוע את הנתבעת בבית המשפטמימו

 22 

 23    : השופט גד גדעון פסק בסוגיה כלדהלןכבוד .7
 24 

 25יש לקבל את טענת , גיאוגרפי- מקום פיזיהאינטרנט בהיות"
 26נראה כי , מעבר לאמור...החוזההתובע לעניין מקום כריתת 

 27, לא ראוי היה להעלות הטענה לעניין הסמכות המקומית
 28על ביצוע , בין היתר, קיה הנתבעת מבססת את עסכאשר

 29 לקוחות מכל רחבי הארץ י"ע, הזמנות האמצעות האינטרנט
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 14/091 הלפריוסף '  נמ"קום בע. אולסייל)   'די(בשא' ר" 
 2 ].פורסם במאגרים[

 3 

 4 קווי 09-03-15739) 'חי( כבוד השופט יחיאל בתק החלטת בעניין זה גם את  ראו

 5 :]פורסם במאגרים[ ועקנין סוזן'  נמ"חופשה בע
 6 

 7מקום , כי ברכישות באמצעות האינטרנט,  אחת נפסקלא"... 
 8מאחורי החלטות , העומדההיגיון . השיפוט הינו כל הארץ

 9משווקות את מרכולתן , הוא כי במצב בו חברות, אלה
 10בכל ,  או באמצעות הטלפון לצרכניםהאינטרנטבאמצעות 
 11בנדון ' ר (הארץאזי סמכות השיפוט תהיה בכל , רחבי הארץ

 12, 90-הדקה ה' פרידמן נ, 2047-09-08) חיפה(ק" בתהחלטה
 13 )".31.12.08 בתאריךניתן 

 14 

 15יש לפרש את מקום יצירת ההתחייבות כביתו של ,  כל הנסיבותלאור, בענייננו .8

 16שכן הוא שקיבל את ההצעה שפורסמה באינטרנט , ירושליםהיינו בעיר , התובע

 17כי ההזמנה ,  התביעה בכתבהאמור.   זהפרסוםוהזמין את החופשה במלון בעקבות 

 18וכי אשור העסקה התקבל באתר אינו מוכחש בכתב ,  באמצעות האינטרנטבוצעה

 19 . לראות באישור זה את קיבולה של ההצעהיש, על כן. ההגנה

 20 

 21אינני רואה מקום לסווג את מקום יצירת ,  ההתקשרותטיב לאור .9

 22 .כפי שנטען בבקשה,  בעיר אילתאו א"ההתחייבות בהכרח בעיר ת

 23 

 24 . הדיון יתקיים במועד שנקבע.  על כן אני דוחה את הבקשהאשר .10

 25 

 26 . העתק מהחלטתי זו לצדדיםתשלח המזכירות

 .  בהעדר הצדדים)2010 בינואר 25(ע "תש, בשבט' יניתנה היום 

 
 שופטת,  ייטביעל                                                                                             

 27 מיכאלה: קלדנית


