
 

     
           מדינת ישראל

 
 000048/08בשא

000250/08תק  : בתיק עיקרי
 בית משפט לתביעות קטנות

 ב  א  י  ל  ת
 

:תאריך 12/11/2008  :יבפנ יקואל. השופט א' כב
 

 
 

 

1

 :בעניין מ" בע90-הדקה ה 
    תמבקשה
  

 ד  ג  נ
 

 

  גולדנקרנץ אביבה 
    המשיבה

 1 

 2 החלטה

 3 

 4בטענה כי בית , יפו-לפניי  בקשה להעברת הדיון בתיק זה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב

 5 . משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה

 6 

 7בתורכיה באמצעות המבקשת שהינה חברת הזמינו נופש , תושבי העיר אילת, המשיבה ובעלה

 8התביעה מתמקדת באי . אביב-נסיעות המשווקת חבילות נופש ואשר משרדיה ממוקמים בעיר תל

 9 .ח " ש3,300שביעות רצונם של המשיבה ובעלה מתנאי הנופש והיא הועמדה על סכום כולל של 

 10 

 11 לתקנות 2שמופיעות בתקנה המבקשת טוענת כי העניין הנדון אינו עונה על אחת מן החלופות כפי 

 12כך שיש להעביר את הדיון , "]התקנות: "להלן [1976–ז "התשל) סדרי דין(שיפוט בתביעות קטנות 

 13 .יפו–לבית המשפט המוסמך בתל אביב

 14 

 15אביב וההתחייבות נשוא התביעה נוצרה טלפונית -מקום מושבה הוא בעיר תל, לטענת המבקשת

 16עוד מציינת המבקשת כי אין היא מחזיקה . שתשם נתקבלה הצעת המבק, במקום מושבה זה

 17 .בסניף בעיר אילת או בכל ישוב שבתחום שיפוטו של בית משפט זה 

 18 

 19המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת כי העסקה נשוא התביעה בוצעה באמצעות אתר האינטרנט של 

 20דבר המקנה לה אפשרות לתבוע בכל בית משפט וכן כי כל שיחות הטלפון שהתנהלו , המבקשת

 21כשהזמנת הנופש עצמה בוצעה לפי כללי המבקשת , בינה לבין נציג המבקשת היו לשם בירור בלבד

 22 .באמצעות האינטרנט
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 1 

 2 :  לתקנות קובעות כי2הוראות תקנה 

2. úéáì ùâåú äòéáú-ïìäì íééåðîä úåîå÷îä ãçà àåä åèåôéù øåæàù èôùîä , øåîàä óà ìò àåäå3 

éìòá ïéáù íëñä ìëá-ïéãä ;íä äìàå: 4 

)1( òáúðä ìù å÷ñò íå÷î åà åéøåâî íå÷î; 5 

)2( úåáééçúää úøéöé íå÷î; 6 

 7 ;לקיום ההתחייבות, או שהיה מכוון, המקום שנועד )3(

)4( ñëðä ìù äøéñîä íå÷î; 8 

)5( íéòáåú åìùáù ìãçîä åà äùòîä íå÷î; 9 

)6(  ãâðëù äòéáúá-úéøå÷îä äòéáúä úùâä íå÷î . 10 

 11 

 12מקום יצירת "או מהו , אלה היכן בוצעה הזמנת הנופשסלע המחלוקת בין הצדדים נסוב סביב הש

 13 ".ההתחייבות

 14 

 15לא . הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה האם הזמנת הנופש בוצעה טלפונית או באמצעות האינטרנט

 16אך ממילא לא סברתי , לכאן או לכאן, מצאתי די בשלב זה על מנת לקבע ממצא עובדתי בהקשר זה

 17 . לצורך ההליך דנןכי קיימת חשיבות קריטית בשאלה זו 

 18 

 19אשר פועלת באמצעות שירות טלפוני ואתר אינטרנט על , המדובר במבקשת שהינה סוכנות נסיעות

 20גם אם אקבל את טענת המבקשת כי מדובר . מנת לספק את שירותים ללקוחותיה בארץ ובעולם

 21של אין בטענה זו די הצורך כדי לקבוע כי דווקא משרדה , בהזמנה שבוצעה באמצעות הטלפון

 22 ".מקום יצירת ההתחייבות"המבקשת הוא 

 23 

 24המדובר בהסכם בין צדדים המרוחקים זה מזה ואין להוציא מכלל אפשרות מצב בו מרכז השירות 

 25, מכאן כי קביעה. הטלפוני של חברה או אתר האינטרנט יופעלו וימוקמו במדינות שמעבר לים

 26, יתרה מכך. הא בלתי סבירההינו במשרדי המבקשת דווקא ת" מקום יצירת ההתחייבות"לפיה 

 27אינה יכולה להשען על טענת חוסר , חברה המבקשת להגיע ללקוחות בפריסה רחבה ככל האפשר

 28 . תוך התבצרות ברצון להתדיין אך ורק בבית משפט ספציפי, סמכות מקומית
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 1 

 2בתי המשפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות כנגד ספקי 

 3דומה כי , אולם. סוכנויות שונות באינטרנט ואף בטלפון, תים הפועלים באמצעות משווקיםשירו

 4אינו , הדעה הרווחת היא כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות

 5 .יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות במקום מסוים

 6 :מובאות להלן,  ברחבי הפסיקהדוגמאות מייצגות לאמירות אלו הפזורות

 7 

 ..." ìëá íééåöîä úåçå÷ì íò úåéðåôìè úåà÷ñò øåù÷ì íéöîàî äòé÷ùî úòáúðä8 
äéãøùîì úéæéô øåñì íéìåëé øùà åìàë íò à÷ååã åàìå õøàä éáçø , âåäð äéäù éôë9 

íéðù éðôì .åìà úåáéñðá éë éì äàøð , úåìåáâä úà õåøôì úòáúðä úøèîù äòù10 
íééîå÷îä ,ø àìúéîå÷î úåëîñ øñåç øáãá úåðòè úåìòäì éåà" ...] 11שלום (א "בש' ר 
 12  )].02/01/2005, לא פורסם(' חליווה ואח'  נ90- הדקה ה22199/04) חיפה

 13 

 14 :וכן

" åúåà úåøéùäù íùëù àéä èðøèðéàä éúåøéùá òééúñîä ïëøö ìù äøéáñä äééôéöä15 
åúéáì ãò òéâî úòáúðä ú÷ôñî ,ú÷åìçî ìù íéø÷îá íâ êë ,é ìåòôì åì øùôàú16 

äðåøúôì øéáñ ïôåàá .äéäú úòáúðä ìù äáùåî íå÷î á÷ò éë äòéá÷ ,äø÷î ìëá ,17 
ìúá èôùîä úéáì èåôéù úåëîñ- íúåëæ úà ùîîì íéáø íéðëøöî òåðîì äéåùò áéáà18 

äòéáú ùéâäì úéãåñéä ,éúåòîùî ÷çøîá íéøøåâúîä åìàî ãçåéîá . 19 
 åìà íéðééðò øùàë øúåé óà ú÷æçúî åæ äð÷ñîë ñôúéäì íééåùò'íéèåòô ' úéñçé20 

úåðè÷ úåòéáúì èôùîä úéá ìù úéðééðòä åúåëîñ íåçúì ñðëéäìå . äæ ïéàù äàøð21 
 úåòéáúì èôùîä úéáá úòáúðä ãâð åúòéáú úà ùéâäì äðéãîá òáåú ìë õìàì øéáñ22 

ãáìá áéáà ìúá úåðè÷ .äìà úåáéñðá íúåëæ ìò åøúååé íéòáåú åá áöî øàúì ì÷ ,23 
 ìò øáãì àìùìúá èôùîä úéá ìò ìéèé øáãäù óñåðä ñîåòä-áéáà ." 24 

 25, לא פורסם (90-הדקה ה'  חקיקיאן אסף נ4137/05) ירושלים(ק "ת' ר[

10/01/2006.[(  26 

 27 

 28יפים לעניין זה . החשיבות המיוחדת לעניין הסמכות המקומית הולכת ופוחתת, זאת ועוד

 29האזרחית מבוא ועקרונות תורת הפרוצדורה "לוין בספרו ' ר ש"השופט ד' דבריו של כב

 30 :   לאמור96מ " בע1999-ט"הוצאת תשנ, "יסוד

 31 

"  úåëîñä øáãá íéðåòéèì áø ïîæå õøî íéùéã÷î ïéãä éìòáù øéãð äæ ïéà32 
úéîå÷îä ,éìàðåéö÷ðåôä úåëîñä ïéðòì øùàî úåçô àì íéúòìú . úçà éäåæ33 
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ø÷é éèåôéù ïîæ àåùì æáæáúäì éåùò íäáù íéø÷îì úåèìåáä úåàîâåãä . äðéãîá1 
åðúðéãîë äðè÷ ,úåøéäîáå úåì÷á òéâäì øùôà äáù , ìëì íå÷î ìëî èòîë2 

íå÷î ,äæ àùåðáù úåáéùçä úúçåôå úëìåä ." 3 
 4 

 5 :וכן

" äðòáåú íà äìàùì úæøôåî úåòîùî ñçééì ïéà àìéîî åðúðéãîë äðè÷ äðéãîá6 
øçà åà äæ èôùî úéá ìù úéîå÷îä åúåëîñ íåçúá úùâåî úéðåìô;æ ïééðò ïéàå  ä7 

éåàø ,úåìéâø úåáéñðá ,úåéîåøè úåðòè úàìòäì àùåð ùîùì ." 8 
 9 1307/00א "גם בש' ר, 731) 2(ד מט"פ, צבי פולג'  יאיר לוי נ6920/94א "רע[

 10, לא פורסם(שריקי מיכאל ' מ נ"חברה ישראלית לביטוח בע" אריה"

23/03/2000  [( 11 

 12 

 13 

 14 להגדיל היקף עסקיה ולהגיע במטרה, המציגה את מרכולתה בפריסה רחבה, כי המבקשת, מכאן

 15 . אינה יכולה להיוותר עיקשת באשר למקום התדיינות ספציפי דווקא, לקהל רחב ככל הניתן

 16 

 17 . אין צו להוצאות. הבקשה נדחית

 18 

 19 . 08:30 בשעה 01.02.2009התיק העיקרי נקבע לדיון ליום 

 20 

 21 . המזכירות תעדכן את הצדדים

 22 

 23 

 24 .  בהעדר)2008מבר  בנוב12(ט "תשס, ד בחשון"יניתנה היום 

 שופט, יקואל. א
 25 .המזכירות תמציא העתקים לצדדים

 26  רונית אסייג336בשא000048/08


