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 :בעניין אופק יאכטות  
    מבקשה
  

 ד  ג  נ
 

 

  קובי יניב 
    משיבה

 1 

 2 החלטה

 3 

 4מפאת העדר , יפו-אביב-לפני בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות בתל .1

 5 .סמכות מקומית

 6 

 7התביעה . המשיב הגיש תביעה כנגד המבקשת ממנה שכר יאכטה להפלגה בטורקיה .2

 8 . במכשירים ובציוד כפי שאירעו ביאכטה זועוסקת בתקלות שונות 

  9 

 10, לטענתה. עותרת המבקשת להעברת התביעה מחוסר סמכות מקומית, לצד כתב הגנתה

 11יש להורות על העברת התיק , אביב-מאחר וכתובתה ומקום עריכת העסקה הינם בעיר תל

 12 . כמבוקש

 13 

 14ע באמצעות ל והתשלום בוצ"העסקה בין הצדדים נערכה בפקס ובדוא, לטענת המבקשת

 15 .  העברה בנקאית

 16 

 17נטען כי ההתקשרות בין הצדדים בוצעה דרך אתר האינטרנט של . המשיב מתנגד לבקשה

 18 . לרבות התשלומים וקבלת אישור העסקה, המבקשת

    19 

 20 : קובעת כי1976-ז"תשל, )סדרי דין( לתקנות שיפוט בתביעות קטנות 2תקנה  .3

"úéáì ùâåú äòéáú-àåä åèåôéù øåæàù èôùîäïìäì íééåðîä úåîå÷îä ãçà  , óà ìò àåäå21 
éìòá ïéáù íëñä ìëá øåîàä-ïéãä ;íä äìàå: 22 
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)1( òáúðä ìù å÷ñò íå÷î åà åéøåâî íå÷î; 1 
)2( úåáééçúää úøéöé íå÷î; 2 
)3( ãòåðù íå÷îä ,ïååëî äéäù åà ,úåáééçúää íåé÷ì; 3 
)4( ñëðä ìù äøéñîä íå÷î; 4 
)5( íéòáåú åìùáù ìãçîä åà äùòîä íå÷î; 5 
)6(  ãâðëù äòéáúá-úéøå÷îä äòéáúä úùâä íå÷î ." 6 

 7 

 8כי המבקשת מפיצה שירותיה באינטרנט מתוך מטרה להגיע לקהל לקוחות , אין חולק

 9בתי המשפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר . רחב

 10דומה כי נתבע המבקש . בתביעות כנגד ספקי שירותים הפועלים באמצעות באינטרנט

 11אינו יכול להישמע בטענה כי , להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות

 12 .מקום ההתדיינות צריך להיות במקום משרדו הרשום בלבד

 13 

 14 :במובאות להלן, דוגמאות מייצגות לאמירות אלו הפזורות ברחבי הפסיקה

 ..."ëá íééåöîä úåçå÷ì íò úåéðåôìè úåà÷ñò øåù÷ì íéöîàî äòé÷ùî úòáúðä éáçø ì15 
äéãøùîì úéæéô øåñì íéìåëé øùà åìàë íò à÷ååã åàìå õøàä ,íéðù éðôì âåäð äéäù éôë .16 

åìà úåáéñðá éë éì äàøð ,íééîå÷îä úåìåáâä úà õåøôì úòáúðä úøèîù äòù , éåàø àì17 
úéîå÷î úåëîñ øñåç øáãá úåðòè úåìòäì"...  18 

 19- הדקה ה22199/04) שלום חיפה(א "בבש[
 20, לא פורסם ('חליווה ואח'  נ90

02/01/2005.[(  21 
 22 

 " åúåà úåøéùäù íùëù àéä èðøèðéàä éúåøéùá òééúñîä ïëøö ìù äøéáñä äééôéöä23 
åúéáì ãò òéâî úòáúðä ú÷ôñî ,ú÷åìçî ìù íéø÷îá íâ êë , ïôåàá ìåòôì åì øùôàúé24 

äðåøúôì øéáñ .äéäú úòáúðä ìù äáùåî íå÷î á÷ò éë äòéá÷ ,äø÷î ìëá , èåôéù úåëîñ25 
ä úéáììúá èôùî- ùéâäì úéãåñéä íúåëæ úà ùîîì íéáø íéðëøöî òåðîì äéåùò áéáà26 
äòéáú ,éúåòîùî ÷çøîá íéøøåâúîä åìàî ãçåéîá . øùàë øúåé óà ú÷æçúî åæ äð÷ñî27 

ë ñôúéäì íééåùò åìà íéðééðò'íéèåòô ' úéá ìù úéðééðòä åúåëîñ íåçúì ñðëéäìå úéñçé28 
úåðè÷ úåòéáúì èôùîä .éáñ äæ ïéàù äàøð åúòéáú úà ùéâäì äðéãîá òáåú ìë õìàì ø29 

ãáìá áéáà ìúá úåðè÷ úåòéáúì èôùîä úéáá úòáúðä ãâð . íéòáåú åá áöî øàúì ì÷30 
äìà úåáéñðá íúåëæ ìò åøúååé , èôùîä úéá ìò ìéèé øáãäù óñåðä ñîåòä ìò øáãì àìù31 

ìúá-áéáà" .  32 
 33'  חקיקיאן אסף נ4137/05) ירושלים(ק "ת[

 34  )].10/01/2006, סםלא פור (90-הדקה ה
 35 
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 1, סברתי כי נותן שירות המבקש להגיע לקהל לקוחות רחב בכל רחבי הארץ, בדומה לאלו .4

 2 . אין בידו להשמיע את הטענה כי יקשה עליו להתדיין במקומות אלה

 3 

 4תורת הפרוצדורה "ר שלמה לוין בספרו "השופט ד' יפים לעניין זה אף דבריו של כב

 5 :  96מ " בע1999-ט"הוצאת תשנ, ודהאזרחית מבוא ועקרונות יס

"úéîå÷îä úåëîñä øáãá íéðåòéèì áø ïîæå õøî íéùéã÷î ïéãä éìòáù øéãð äæ ïéà ,6 
úéìðåéöðåôä úåëîñä ïéðòì øùàî úåçô àì íéúòì . íéø÷îì úåèìåáä úåàîâåãä úçà éäåæ7 

ø÷é éèåôéù ïîæ àåùì æáæáúäì éåùò íäáù .åðúðéãîë äðè÷ äðéãîá ,äì øùôà äáù òéâ8 
úåøéäîáå úåì÷á ,íå÷î ìëì íå÷î ìëî èòîë ,äæ àùåðáù úåáéùçä úúçåôå úëìåä. " 9 

 10 

 11 :וכן

" úéðåìô äðòáåú íà äìàùì úæøôåî úåòîùî ñçééì ïéà àìéîî åðúðéãîë äðè÷ äðéãîá12 
øçà åà äæ èôùî úéá ìù úéîå÷îä åúåëîñ íåçúá úùâåî;éåàø äæ ïééðò ïéàå  , úåáéñðá13 

úåìéâø ,ì àùåð ùîùìúåéîåøè úåðòè úàìòä ." 14 
 15, צבי פולג'  יאיר לוי נ6920/94א "רע[
 16 1307/00א "גם בש' ר, 731) 2(ד מט"פ
 17' מ נ"חברנ ישראלית לביטוח בע" אריה"

 18 )]  23/03/2000, לא פורסם(שריקי מיכאל 
 19 

 20 .הבקשה נדחית, מן המקובץ .5

 21 

 22הדיון ליום אני נעתר לבקשה ומורה על דחיית , נוכח בקשת הנתבעת לדחיית הדיון

 23 .  10:00 בשעה 03.07.2008

 24 

 25 . המזכירות תזמן את הצדדים בדחיפות המתבקשת

 26 

 27 .  בהעדר)2008 ביוני 26(ח "תשס, ג בסיון"כניתנה היום 

 שופט, יקואל. א
 28  טליה אבינועם136בשא000021/08


