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    צד שלישי
 1 

 2 החלטה

 3 

 4-זוהי החלטה בבקשת המבקשת להעברת הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות בתל .1

 5 . אביב יפו מחמת העדר סמכות מקומית

 6וגשה בעניין חבילת נופש שרכש המשיב מן המבקשת בעבור התביעה בתיק זה ה

 7המבקשת הגישה . בטענה כי קיבל בבית המלון חדרים אחרים מאלה שרכש, משפחתו

 8 .מ"לחברת השטיח המעופף בע' כתב הגנה וכן הודעת צד ג

 9 

 10 2לא חלה על המחלוקת אף לא אחת מן החלופות הקבועות בתקנה , לטענת המבקשת .2

 11כדי ") התקנות: "להלן (1976-ז"תשל, )סדרי דין(תביעות קטנות לתקנות שיפוט ב

 12נטען כי משרדה הרשום של המבקשת הנו . הקניית סמכות מקומית לבית משפט זה

 13ההתחייבות נשוא התביעה נוצרה טלפונית עם . אביב ואין לה סניפים באילת-בתל

 14ס למוסכם בין מאלו נטען כי הודעת הקיבול ביח. שם מרכז עסקיה, אביב-המבקשת בתל

 15זהו מקום היווצרותה של , אביב ומשכך-הצדדים נתקבלה במשרד המבקשת בתל

 16 . ההתחייבות נשוא הדיון

 17 

 18 11/02/2007ביניהן החלטתי מיום , המבקשת צרפה אסמכתאות בתמיכה בטענותיה

 19' נספח ג' ר(בהסכמת הצדדים ,  בדבר העברת הדיון לבית משפט אחר1273/06בתיק תק 

 20 ).לבקשה
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 2כפי החלטותיי מן הימים , קשת לא הגישה תצהיר בתמיכה בטענותיה העובדתיותהמב

 3 .  27/12/2007 - ו17/12/2007

 4 

 5לפיו יש לבית משפט זה סמכות , המשיב מתנגד לבקשה בטיעון הנתמך באסמכתאות .3

 6 מפרט המשיב כי רכש מן המבקשת 30/12/2007בתצהיר שהוגש ביום . לדון בתביעה

 7 ושילם את תמורתה באמצעות האינטרנט 24/05/2007ת בתאריך חבילת נופש משפחתי

 8 .   מקום מגוריו בעיר אילת-והטלפון מביתו 

 9 

 10 :  לתקנות קובעות כי2הוראות תקנה  .4

"úéáì ùâåú äòéáú-ïìäì íééåðîä úåîå÷îä ãçà àåä åèåôéù øåæàù èôùîä , àåäå11 
éìòá ïéáù íëñä ìëá øåîàä óà ìò-ïéãä ;íä äìàå: 12 

)1( íå÷îòáúðä ìù å÷ñò íå÷î åà åéøåâî ; 13 
)2( úåáééçúää úøéöé íå÷î; 14 
)3( ãòåðù íå÷îä ,ïååëî äéäù åà ,úåáééçúää íåé÷ì; 15 
)4( ñëðä ìù äøéñîä íå÷î; 16 
)5( íéòáåú åìùáù ìãçîä åà äùòîä íå÷î; 17 
)6(  ãâðëù äòéáúá-úéøå÷îä äòéáúä úùâä íå÷î ." 18 

 19 

 20המשווקת חבילות נופש באמצעות ,  נופשאין חולק כי המבקשת הנה סוכנות לשירותי .5

 21 . האינטרנט והטלפון

 22 

 23בתי המשפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות  .6

 24נוכח תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ , אולם. כנגד ספקי שירותים באינטרנט

 25, נטרנטובהיעדר הוראה בחוק באשר לסמכות המקומית המוקנית בהתקשרות באי

 26 3979/07) ם-י(השווה תק[ש זה קנה סמכות מקומית לדון בתביעה "סברתי כי בימ

 27שלום (א "ובש; )03/12/2007, לא פורסם(מ "חברת חובקי עולם בע' סומפלוינסקי אלי נ

 28 )]. 10/04/2007, לא פורסם(אלון שטיינברג '  חיים לוי נ8033/06) ם-י

 29 

 30 ". כלל מדינתית"ות הנוגעת לו הינה כך שהסמכ, האינטרנט הוא חסר מקום למעשה
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 2 : נקבע כי,  האמורה8033/06) ם-י–שלום (א "בבש

"èðøèðéà éàùåðá úåòéáú ,ìàøùéá íå÷î ìëá ùéâäì ïúéð .åæä úåëîñä úà ...3 
 óéòñ êåúî ÷éñäì ïúéð)5 ( øôñî äð÷úá3éçøæàä ïéãä øãñ úåð÷úì  " : íå÷î4 

øèðéàá äùòî íéòáåú åìùáù ìãçîä åà äùòîä èðøèðéàä úùøá ìãçî åà èð5 
íéòáåú åðéâáù ,ìàøùéá èôùî úéá ìëá òåáúì ïúéð .îäéá" ä÷éñô ìò øæç óà ù6 

ùáá íâ åæ" à1314/04. 7 
ùáá" à6659/05ùááå " à )ú.íéìùåøé ÷ (4137/05ð óñà ïà÷é÷ç   'ä ä÷ãä- 8 

90òá " íåéî äèìçä î10/01/2006îäéá õîàî " éë òáå÷å éæåçîä ú÷éñô úà ù: 9 
éàåäõøàä ìëá èðøèðéàä úåòöîàá äé÷ñò úà úìäðî úòáúðä øåîàëå ì ,

ïåòèì ïúéð ïàëî ,áë éøáãë 'òøá ïéåì èôåùä" à39/89ðä "ì , äéåùò úòáúðäù
ìàøùéá èôùî úéá ìë ìù åèåôéùì ñôúéäì ,ïéðòä éôì . 

íéìùåøéá òáåúä ìù åúéáì äéúåøéù úà úòáúðä ä÷ôéñ åðéðôìù äø÷îá ,
òèì ïúéð êëéôìå íéìùåøéá úåðè÷ úåòéáúì èôùîä úéáì úåëîñä úéð÷åî éë ïå

 äð÷ú çëî3)à)(1 (éçøæàä ïéãä øãñ úåð÷úì. 
ãåòå úàæ , äð÷ú çëî íâ úåëîñä úà ññáì ïúéð3)à)(5 ( ïéãä øãñ úåð÷úì

éçøæàä , ìãçîä åà äùòîä íå÷î ìù äôåìç èåôéùä úåëîñ ïéðòì úòáå÷ä
íéòáåú åìùáù . " 

 
 10קבע לא אחת כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור נ, מעבר לכך .7

 11אינו יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות , עמם עסקאות באמצעות האינטרנט

 12 .צריך להיות במקום משרדו הרשום בלבד

 13 

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

 ..." íéöîàî äòé÷ùî úòáúðä íééåöîä úåçå÷ì íò úåéðåôìè úåà÷ñò øåù÷ì15 
äéãøùîì úéæéô øåñì íéìåëé øùà åìàë íò à÷ååã åàìå õøàä éáçø ìëá , éôë16 

íéðù éðôì âåäð äéäù .åìà úåáéñðá éë éì äàøð , õåøôì úòáúðä úøèîù äòù17 
íééîå÷îä úåìåáâä úà , úåëîñ øñåç øáãá úåðòè úåìòäì éåàø àì18 

úéîå÷î "...]19לא (' חליווה ואח'  נ90- הדקה ה22199/04) לום חיפהש(א "בש' ר 
 20  )].02/01/2005, פורסם

 21 

" úåøéùäù íùëù àéä èðøèðéàä éúåøéùá òééúñîä ïëøö ìù äøéáñä äééôéöä22 
åúéáì ãò òéâî úòáúðä ú÷ôñî åúåà ,ú÷åìçî ìù íéø÷îá íâ êë , åì øùôàúé23 

äðåøúôì øéáñ ïôåàá ìåòôì .ìù äáùåî íå÷î á÷ò éë äòéá÷äéäú úòáúðä  ,24 
äø÷î ìëá ,ìúá èôùîä úéáì èåôéù úåëîñ- íéáø íéðëøöî òåðîì äéåùò áéáà25 
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äòéáú ùéâäì úéãåñéä íúåëæ úà ùîîì , ÷çøîá íéøøåâúîä åìàî ãçåéîá1 
éúåòîùî . 2 

ë ñôúéäì íééåùò åìà íéðééðò øùàë øúåé óà ú÷æçúî åæ äð÷ñî'íéèåòô ' úéñçé3 
ù úéðééðòä åúåëîñ íåçúì ñðëéäìåúåðè÷ úåòéáúì èôùîä úéá ì . ïéàù äàøð4 

 èôùîä úéáá úòáúðä ãâð åúòéáú úà ùéâäì äðéãîá òáåú ìë õìàì øéáñ äæ5 
ãáìá áéáà ìúá úåðè÷ úåòéáúì . íúåëæ ìò åøúååé íéòáåú åá áöî øàúì ì÷6 

äìà úåáéñðá ,ìúá èôùîä úéá ìò ìéèé øáãäù óñåðä ñîåòä ìò øáãì àìù-7 
áéáà." 8 

 9  )].10/01/2006, לא פורסם (90-הדקה ה'  חקיקיאן אסף נ4137/05) יםירושל(ק "ת' ר[

 10 

 11 המציגה מרכולתה לפני קהל לקוחות רחב בכל רחבי הארץ באמצעות -המבקשת  .8

 12אינה יכולה להיוותר עיקשת באשר למקום , אינטרנט או שירות הזמנות טלפוני

 13 . התדיינות ספציפי

 14 

 15תורת הפרוצדורה "לוין בספרו ' ר ש"ופט דהש' יפים לעניין זה אף דבריו של כב .9

 16 :   לאמור96מ " בע1999-ט"הוצאת תשנ, "האזרחית מבוא ועקרונות יסוד

"  úåëîñä øáãá íéðåòéèì áø ïîæå õøî íéùéã÷î ïéãä éìòáù øéãð äæ ïéà17 
úéîå÷îä ,úéìðåéöðåôä úåëîñä ïéðòì øùàî úåçô àì íéúòì . úçà éäåæ18 

áù íéø÷îì úåèìåáä úåàîâåãäø÷é éèåôéù ïîæ àåùì æáæáúäì éåùò íä . äðéãîá19 
åðúðéãîë äðè÷ ,úåøéäîáå úåì÷á òéâäì øùôà äáù , ìëì íå÷î ìëî èòîë20 

íå÷î ,äæ àùåðáù úåáéùçä úúçåôå úëìåä. " 21 
 22 

 23 :וכן

" äðòáåú íà äìàùì úæøôåî úåòîùî ñçééì ïéà àìéîî åðúðéãîë äðè÷ äðéãîá24 
 úéîå÷îä åúåëîñ íåçúá úùâåî úéðåìôøçà åà äæ èôùî úéá ìù; äæ ïééðò ïéàå 25 

éåàø ,úåìéâø úåáéñðá ,úåéîåøè úåðòè úàìòäì àùåð ùîùì" . 26 
 27" אריה "1307/00א " ובש731) 2(ד מט"פ, צבי פולג'  יאיר לוי נ6920/94א "רע' ר[

 28 )]  23/03/2000, לא פורסם(שריקי מיכאל ' מ נ"חברה ישראלית לביטוח בע

 29 

 30 .העברת הדיון נדחיתהבקשה ל, מן המקובץ .10

  31 

 32אין צו להוצאות וההתנהלות הדיונית נשוא הליך זה תבוא בחשבון פסיקת ההוצאות 

 33 . בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו
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 1 

 2 .א"המזכירות תפתח תיק בש .11

 3 

 4 . אליו זומנו28/02/2008על הצדדים להתייצב לדיון ביום  .12

 5 

 6 . עדר בה)2008 בפברואר 3(ח "תשס, ז בשבט"כניתנה היום 

 7 כ הצדדים"המזכירות תמציא העתקים לב

 8 

 שופט, יקואל. א
 9 קרן שטרית/רונית אסייג 336תק 001389/07


