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 :בעניין מזור אלכסיי 
    תובעה
  ד  ג  נ 

  מ"חברת גולן טרוניקס בע 
    תנתבעה

 1 

 2 החלטה

 3 

 4כונן קשיח פגום שרכש התובע מהנתבעת באמצעות אתר , עניינה של התובענה שלפנינו .1

 5 .האינטרנט של הנתבעת

  6 

 7אביב בטענת היעדר -לפני בקשת הנתבעת להעברת הדיון בתובענה לבית המשפט בתל .2

 8 .ות מקומית לבית משפט זהסמכ

 9 

 10 אין -אביב וכך גם מקום עסקיה ועל כן -כתובתה הרשומה היא בתל, לטענת הנתבעת

 11 . לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתביעה

 12 

 13 

 14בתי המשפט השמיעו דעות מגוונות בעניין הסמכות המקומית כאשר מדובר בתביעות נגד  .3

 15 . אינטרנט ואף בטלפון,ויות שונותסוכנ, ספקי שירותים הפועלים באמצעות משווקים

 16כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור , דומה כי הדעה הרווחת היא

 17אינו יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות במקום מושבו , עמם עסקאות

 18 .דווקא

 19 :דוגמא מייצגת לאמירות אלו הינה בזו הלשון

 20לקשור עסקאות טלפוניות הנתבעת משקיעה מאמצים "... 

 21עם לקוחות המצויים בכל רחבי הארץ ולאו דווקא עם כאלו 

 22כפי שהיה נהוג לפני , אשר יכולים לסור פיזית למשרדיה

 23שעה שמטרת הנתבעת , נראה לי כי בנסיבות אלו. שנים
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 1לא ראוי להעלות טענות , לפרוץ את הגבולות המקומיים

 2) 'לום חיש(א"בש' ר[ ...".בדבר חוסר סמכות מקומית

 3לא ( 2.1.05מיום ' חליווה ואח'  נ90- הדקה ה22199/04

 4 )]פורסם

 5 

 6בהן עסקינן בנתבעת שפועלת ומתקיימת מפריצת הגבולות המקומיים , בנסיבות דנן .4

 7אין זה ראוי להעלות , באמצעות מכירה דרך אתר אינטרנט ללקוחות בכל רחבי הארץ

 8ראה עוד (אין בידי לקבלה  , זוומשהועלתה טענה , טענות בדבר חוסר סמכות מקומית

 9פוטו . אגנס לאנג נ 1971/07תק ; מ" בע90-הדקה ה. קבריאן נ  2820/07תק באותו עניין 

 10 ).מ"סטודיו ניסים בע

 11 

 12 .אשר על כן הבקשה נדחית .5

   13 
 14 .אין צו להוצאות, לפנים משורת הדין

 15 

 16 . נותר על כנו11.10.09הדיון שנקבע ליום  .6

 17 

 18 . טה לצדדיםהמזכירות תשלח את העתק ההחל

 19 

 . בהעדר הצדדים)2009 באוגוסט 20(ט "תשס, באב' לניתן היום 
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שופטת, אנה שניידר
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