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 :בעניין מ"סקזי מחשבים בע 
    הנתבעת/המבקשת

  
 ד  ג  נ

 

 

  שרעבי עידן 
    התובע/המשיב

 1 

 2 החלטה

 3 

 4בטענה כי בית משפט , תקווה-לפניי בקשה להעברת הדיון לבית משפט המוסמך בעיר פתח .1

 5 .זה נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה 

 6 

 7זאת . ח" ש1,030ד הנתבעת בסכום של הגיש תביעה קטנה כנג,  תושב העיר אילת-המשיב  .2

 8בגין פגמים נטענים אשר נפלו בגיטרה אותה רכש המשיב מאת המבקשת באמצעות 

 9 . הזמנה מאתר האינטרנט של המבקשת

 10 

 11העין וכי ההסכם שנכרת עם המשיב כולל -המבקשת טוענת כי מקום עסקה הינו בראש .3

 12ס למחלוקות עם המבקשת לבית המפנה כל טיפול או בירור ביח, תתניית שיפוט ייחודי

 13 . תקווה–המשפט המוסמך בעיר פתח 

 14 

 15 .המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי העסקה בוצעה באמצעות אתר האינטרנט של המבקשת .4

 16 

 17: להלן [1976 –ז "התשל] סדרי דין[ לתקנות שיפוט בתביעות 2הוראות תקנה  .5

 18 : קובעות כי"] התקנות"

"úéáì ùâåú äòéáú-éù øåæàù èôùîäïìäì íééåðîä úåîå÷îä ãçà àåä åèåô ,19 
éìòá ïéáù íëñä ìëá øåîàä óà ìò àåäå-ïéãä ;íä äìàå: 20 

)1( òáúðä ìù å÷ñò íå÷î åà åéøåâî íå÷î; 21 
)2( úåáééçúää úøéöé íå÷î; 22 
)3( ãòåðù íå÷îä ,ïååëî äéäù åà ,úåáééçúää íåé÷ì; 23 
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)4( ñëðä ìù äøéñîä íå÷î; 1 
)5( ú åìùáù ìãçîä åà äùòîä íå÷îíéòáå; 2 
)6(  ãâðëù äòéáúá-úéøå÷îä äòéáúä úùâä íå÷î ." 3 

 4 ]הדגשה הוספה[         

 5 

 6 על שאלת תוקפה של 2המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלת תחולתה של תקנה  .6

 7 . תניית שיפוט ייחודית

 8 

 øåîàä óà ìò9 : " לתקנות קובעת בבירור כי מקום הגשת התביעה הינו2הרישא של תקנה 

éáù íëñä ìëáïéãä éìòá ï..... ." 10מכאן כי הדין עצמו גובר על תניית השיפוט שבהסכם בין 

 11 . הצדדים ואין לה כל רלבנטיות לצרכי ההתדיינויות בבית משפט זה

 12 

 13בתי המשפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות  .7

 14כי הדעה הרווחת היא כי דומה . כנגד ספקי שירותים הפועלים אף באמצעות האינטרנט

 15אינו יכול להישמע , נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות

 16 .בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות במקום מסוים

 17 

 18האינטרנט הינו חסר מקום ולכן הסמכות בעניינים הקשורים לעסקאות שנקשרו  .8

 19 ניתן ביום – לא פורסם –חסון '  לנדאו נ884/02א "בש' ר[באמצעותו הינו כלל מדינתית 

 20 –מ "בע' מראות אימאג' מ נ" רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע2841/03א "בש; 01.05.2002

 21 90-הדקה ה'  חקיקיאן נ4137/05- ו6659/05א "בש; 14.12.2003 ניתן ביום –לא פורסם 

 22 –מ "קטרו שופ בעאל'  לחמי נ5331/06א " ובש10.01.2006 ניתן ביום – לא פורסם –מ "בע

 23 . 23.11.2006 ניתן ביום –לא פורסם 

 24 

 25תורת הפרוצדורה "לוין בספרו ' ר ש"השופט ד' יפים לעניין זה דבריו של כב, כמו כן

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

" úåëîñä øáãá íéðåòéèì áø ïîæå õøî íéùéã÷î ïéãä éìòáù øéãð äæ ïéà27 
äúéîå÷î ,úéìàðåéö÷ðåôä úåëîñä ïéðòì øùàî úåçô àì íéúòì . úçà éäåæ28 

ø÷é éèåôéù ïîæ àåùì æáæáúäì éåùò íäáù íéø÷îì úåèìåáä úåàîâåãä . äðéãîá29 
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åðúðéãîë äðè÷ ,úåøéäîáå úåì÷á òéâäì øùôà äáù , ìëì íå÷î ìëî èòîë1 
íå÷î ,äæ àùåðáù úåáéùçä úúçåôå úëìåä ." 2 

 3 

 4 :וכן

"äðè÷ äðéãîá äðòáåú íà äìàùì úæøôåî úåòîùî ñçééì ïéà àìéîî åðúðéãîë 5 
øçà åà äæ èôùî úéá ìù úéîå÷îä åúåëîñ íåçúá úùâåî úéðåìô; äæ ïééðò ïéàå 6 

éåàø ,úåìéâø úåáéñðá ,úåéîåøè úåðòè úàìòäì àùåð ùîùì ." 7 
 8חברה " אריה "1307/00א "בשגם ' ר, 731) 2(ד מט"פ, צבי פולג'  יאיר לוי נ6920/94א "רע[

 9 )]  23/03/2000, לא פורסם(שריקי מיכאל ' מ נ"ישראלית לביטוח בע

 10 

 11במטרה להגדיל היקף עסקיה , ה רחבההמציגה את מרכולתה בפריס, מכאן כי המבקשת

 12אינה יכולה להיוותר עיקשת באשר למקום התדיינות , ולהגיע לקהל רחב ככל הניתן

 13 . ספציפי דווקא

 14 

 15 . הבקשה נדחית .9

 16 

 17 . א"המזכירות תפתח תיק בש 

 18 

 19 . אין צו להוצאות ואלו תיקבענה בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו .10

 20 

 21 . 09:00 בשעה 22.02.2009י ליום  אני קובע דיון בתיק העיקר .11

 22 

 23 . המזכירות תעדכן את הצדדים

 24 

 25 .  בהעדר)2009 בינואר 25(ט "תשס, ט בטבת"כניתנה היום 

 26 המזכירות תמציא העתקים לצדדים

 27 

 שופט, יקואל. א
 28 רונית אסייג 336תק 000406/08


