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 החלטה

 1ש לתביעות קטנות "אל בימעברת הדיון בתביעה הנתבעת להי "ה שהוגשה עעסקינן בבקש  .1

 2  .בשל חוסר סמכות מקומית, בתל אביב

 3הנתבעת טענה כי משרדה הרשום נמצא בתל אביב וכי אין לה סניפים כלשהם הנמצאים 

 4נוצרה ביעה העומדת בבסיס התההתחייבות  נטען כי ,נוסףב. ש זה"תו של בימוכבתחום סמ

 5ההזמנה לאחר שנתנה התובעת את הסכמתה ' נסגרה'שם ,  במשרדיה בתל אביבטלפונית

 6  .הטלפונית להתקשרות

 7הבקיאים בפרטי הסכסוך מתגוררים ועובדים , הנתבעתה של  ונציגיהעובדי, יתרה מזו

 8  .באזור תל אביב והבאתם לדיון בקריות תהווה הכבדה ניכרת עליהם

 9      . דין הבקשה להידחות  .2

 10,  אינה אחידההדעות בפסיקת בתי המשפט באשר לסוגייה בה עסקינןאקדים ואציין כי 

 11והיא גישתם של , כאשר הפסיקה אליה הפנתה הנתבעת בבקשתה משקפת אך גישה אחת

 12ואם מושבו של זה , בו של הספק המציעשהגורסים כי מקום קבלת ההצעה הינו מקום מו

 13  .מכות המקומית מוקנית לבית המשפט בתל אביבאזי הס, בתל אביב

 14סמכות לדון בעסקאות הנעשות באמצעות האינטרנט ההדוגלים בגישה השנייה גורסים כי   

 15הדקה ) ה חיפ–שלום  (22199/04א "בש, דוגמאראו ל(והטלפון נתונה לכל בתי משפט בארץ 

 16 4137/05ק "ת; מ" בע90 -הדקה ה' קבריאן נ 2820/07תק ; )2005 (חילווה'  נ90 -ה

 17 מ"הדקה התשעים בע' קרמסקי נ 4254-06-08תק ; )2006 (90 - הדקה ה' חקיקיאן אסף נ

 18ש "ביהמ (ארתור זילברמן' מ נ"וואלה טורס בע 9656-0908ק "ות) קריותבש "מהבי(

 19  )).בקריות

    20 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%2022199/04
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 1וחברות (בנסיבות בהן הנתבעת זו דעתי כדעת הדוגלים בגישה השנייה שכן במחלוקת   

 2ולאו דווקא , פועלת ומשקיעות את מאמצן כדי להגיע ללקוחותיהן בכל רחבי הארץ) אחרות

 3, לא ראוי להעלות טענות בדבר חוסר סמכות מקומית, עם אלה הנמצאים במחוז תל אביב

 4  . ככל שמוגשות נגדה תביעות מחוץ לגבולות תל אביב

  5 

 6תביעות שעילתן נעוצה בעסקה אשר בוצעה באמצעות באשר ל, הגישה הרווחת בפסיקה  .3

 7הסמכות לדון . ש בארץ יש סמכות מקומית לדון בתביעות אלה"הינה כי לכל בימהאינטרנט 

 8מפעיל פורום באינטרנט נהנה מיכולתו שכלל מדינתית מפני , למעשה, בתביעות אלה הינה

 9  חשיפתו לתביעות ברחבי המדינה הצד השני של המטבע הינוכאשר, להגיע לכל אדם במדינה

 10' מראות אימאג' מ נ"רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע 2841/03) ם-מחוזי י(א "בשראה (

 11  ). מ"בע

  12 

 13אולם איני מוצאת , באמצעות הטלפוןי טענת הנתבעת "עפבוצעה הרכישה , במקרה דנן

 14והמשותף לשניהם הוא כי אין מדובר במצב בו , דל מהותי בין שני אמצעי שווק אלההב

 15  .למשרדי המבקשתפיזית הציבור מגיע 

 16עולה כי ,  ומצורפיהכפי שאלה הובאו בכתב התביעה, לאמור אוסיף כי מטענות התובעת  .4

 17יזם , מספר הצעות ובתי מלון שלא התאימו לדרישות התובעתציעה הנתבעת לאחר שה

 18אז , סוכן מטעמה שיחה נוספת אל התובעת והציע לה את פרטי ההתקשרות נשוא התביעהה

 19ניתן לומר כי הקיבול , בנסיבות אלה. היא הביעה את הסכמתה ובוצעה ההתקשרות בפועל

 20להצעה היה בביתה של התובעת בקריות ומכל מקום לא ניתן לקבוע בצורה נחרצת כי 

 21  .נתבעת דווקאההתקשרות בין הצדדים נערכה במשרדי ה

  22 

 23 בית המשפט תהיה בכל ו שלסמכות, ב מקום מושבה של הנתבעתקעקביעה לפיה , זאת ועוד  .5

 24המתגוררים במרחק לא מבוטל , צרכנים רביםלקוחות ועשויה להרתיע  מקרה בתל אביב

 25  .םעמוד על זכויותלהגיש את תביעותיהם ולמ, מתל אביב

  26 

 27  שבה אפשר להגיע בקלות , דינה קטנה כמדינתנובמכי , בפסיקה נקבע זה מכבר,  לא זו אף זו

 28ין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה א, ומהירות כמעט מכל מקום ולכל מקום

 29  .פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר

 30  .אני מורה על דחיית הבקשה, לאור כל המקובץ  .6

 31  .איני עושה צו הוצאות, משלא נדרשה תגובתה של התובעת

  32 
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  1 

 2  .המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים

  3 

 4  .בהעדר הצדדים, 2010 נובמבר 02, א"ה חשון תשע"כ,  ניתנה היום

  5 

  6 

             7 

  8 

  9 




