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 :בעניין שנייר אורן 
    המבקש

  
 ד  ג  נ

 

 

  כהן אלון 
    המשיב

 1 

 2 החלטה

 3 

 4בטענה כי בית משפט זה נעדר , יפו–א "לפניי בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בעיר ת .1

 5 .סמכות מקומית לדון בתביעה

 6 

 7 .פרסם מודעה באתר אינטרנט לשם מכירת רכב משומש, א" תושב העיר ת-המבקש  .2

 8 

 9יצר קשר טלפוני עם המבקש וביום , ראה את המודעה,  תושב העיר אילת-משיב ה .3

 10בתום העסקה נהג המשיב ברכב שזה עתה רכש . א ורכש את הרכב" הגיע לת13.07.08

 11 .לביתו בעיר אילת

 12 

 13בלוח השעונים נדלקו נורות אזהרה וצריכת , במהלך הנסיעה נטען כי הרכב השמיע רעשים .4

 14 .הדלק הייתה מוגברת

 15 

 16עוד . כי הרכב לא עבר טיפול מזה כבר, המשיב פנה למוסך מורשה ושם נדהם לגלות .5

 17 . התגלו פגמים נוספים נטענים ברכב

 18 

 19בוצעה העסקה ושם לפי מיטב , שם לטענתו, א"המשיב הגיע למגרש מכוניות בעיר ת

 20 .מבירור קצר התברר לו כי המבקש אינו עובד במקום. הבנתו עובד המבקש

 21 

 22 .ח" ש30,000המשיב תביעה כנגד המבקש בסכום של מאלו הגיש 

 23 
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 2 

 3א "משום מקום מגוריו בעיר ת, המבקש טוען להעדר סמכות מקומית לבית משפט זה .6

 4 .  כמקום מכירת הרכב ומסירתו

 5 

 6המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי המדובר בעסקה שראשיתה בשיחת טלפון ובאמצעות  .7

 7ו הכלכלי אינו טוב ולכן הוא יתקשה לנהל את עוד מציין המשיב כי מצב. אתר אינטרנט

 8 .על הצורך להשמיע עדים מקומיים, א משום ההוצאות הכרוכות בכך"ההליך בת

 9 

 10: להלן (1976 –ז "התשל) סדרי דין( לתקנות שיפוט בתביעות קטנות 2הוראות תקנה  .8

 11 : קובעות כי") התקנות"

"úéáì ùâåú äòéáú-îå÷îä ãçà àåä åèåôéù øåæàù èôùîäïìäì íééåðîä úå ,12 
éìòá ïéáù íëñä ìëá øåîàä óà ìò àåäå-ïéãä ;íä äìàå: 13 

)1( òáúðä ìù å÷ñò íå÷î åà åéøåâî íå÷î; 14 
)2( úåáééçúää úøéöé íå÷î; 15 
)3( ãòåðù íå÷îä ,ïååëî äéäù åà ,úåáééçúää íåé÷ì; 16 
)4( ñëðä ìù äøéñîä íå÷î; 17 
)5( íéòáåú åìùáù ìãçîä åà äùòîä íå÷î; 18 
)6(  äòéáúá ãâðëù-úéøå÷îä äòéáúä úùâä íå÷î ." 19 

 20 

 21המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלות בדבר מקום יצירת ההתחייבות ומקום המעשה  .9

 22 .או המחדל שבשלו הוגשה התביעה

 23 

 24בתי משפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות  .10

 25. באינטרנט ואף בטלפון, יות שונותסוכנו, כנגד נתבעים הפועלים באמצעות משווקים

 26דומה כי הדעה הרווחת היא כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור 

 27אינו יכול להשמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות בבית משפט , עמם עסקאות

 28 .מסוים דווקא

 29 

 30ירת רכב כפי המדובר במודעה למכ. סברתי כי לא כך הם פני הדברים במקרה שלפניי .11

 31בניגוד . שפורסמה באתר אינטרנט ואשר אינה שונה במהותה מפרסום מודעה בעיתון
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 1במקרה דנן לא ניתן היה , לאתרים באינטרנט בהם ניתן לבצע עסקאות רכישה ומכירה

 2להוציא לפועל את העסקה במסגרת אתר האינטרנט והיא לא בוצעה אף בגדר עסקה 

 3 .טלפונית

 4 

 5יצר קשר טלפוני עם , המודעה למכירת הרכב באתר אינטרנטנחזה כי המשיב ראה את 

 6 .  קיבל פרטים ביחס לרכב ואף קבע להיפגש עם המבקש, המבקש

 7 

 8אין לאפשר מצב לפיו כל , סברתי כי למרות הפיחות שחל בשאלת הסמכות המקומית .12

 9 .  תגרור הגשת תביעות בכל בית משפט באשר הוא, תביעה בעלת נגיעה זעומה לאינטרנט

 10 

 11כפי הוראות , יש לעשות שימוש במבחנים המסורתיים החלים לעניין, בנסיבות העניין, לכן

 12 .  לתקנות2תקנה 

 13 

 14מקום מסירת הרכב ומקום , מקום יצירת ההתחייבות, מקום מגוריו של הנתבע .13

 15 . יפו-א" כולם נוגעים לעיר ת–התרחשות המחדל שבאי גילוי מצבו של הרכב 

  16 

 17 . ען של המשיב אינו גובר על אלומצבו הכלכלי הנט .14

 18 

 19קיבלתי את הבקשה ואני מוצא כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון , לפיכך

 20 . בתביעה

 21 

 22יפו ועל ביטול הדיון -א"אני מורה על העברת הדיון לבית משפט לתביעות קטנות בעיר ת

 23 .18.02.2009הקבוע ליום 

 24 

 25 . תוצאותיושאלת ההוצאות תידון בסוף ההליך ובהתאם ל .15

29371 26 

 27 . בית משפט זהיתעביר את התיק ותגרע אותו מרישומ, א"המזכירות תפתח תיק בש .16

 28 

 29 .  בהעדר)2009 בינואר 25(ט "תשס, ט בטבת"כניתנה היום 
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 1 המזכירות תמציא העתקים לצדדים

 2 

 שופט, יקואל. א
 3 רונית אסייג 336תק 000470/08

 4 


