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 4 אביב.-בתובענה, לבית המשפט המוסמך בתללפני בקשה להורות על העברת הדיון  .1

 5 טענות הצדדים

 6מקום ניהול עסקה הוא בתל אביב, והשימוש בתמונה נשוא תביעה זו נעשה  -לטענת הנתבעת .2

 7אביב, ועל כן הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט -אף הוא במסגרת כנס שנערך בתל

 8 המוסמך בתל אביב.

 9נסיבותיו השונות של תיק זה מכל  -ת. האחתלטענת התובע, יש לדחות הבקשה משלוש סיבו .3

 10 -הפיחות שחל בפסיקה בנושא הסמכות המקומית, ושלישית -התיקים האחרים, השניה

 11דבר שיאריך  -משנקבע מועד דיון קרוב, אין טעם בהעברת התיק לבית המשפט בתל אביב

 12 את משך ניהול התביעה.

 13ומגיע לכלל מסקנה כי תיק התובע מאבחן בתגובתו את הפסיקה שצוטטה בבקשת הנתבע,  .4

 14 זה, על נסיבותיו ה"מיוחדות", מצדיק את הותרת הדיון בתובענה בבית המשפט שבחיפה.

 15 דיון והכרעה

 16את הטענה המרכזית בעניין זה, לא העלה התובע )שאינו מיוצג(, לפיה מאחר והנתבעת  .5

 17 העלתה את התמונה נשוא כתב התביעה לאתר האינטרנט שלה, יש לראות בכל שימוש

 18במחרב המקוון, המקנה את הזכות להגיש את כתב התביעה בבית המשפט המוסמך בחיפה 

 19 דווקא.

 20בפסיקה אומצה בדרך כלל העמדה, כי האינטרנט הינו חסר מקום. בפסיקה נקבע, כי  .6

 21במרבית המקרים סמכות השיפוט בתביעות אינטרנט היא כלל מדינתית ונתונה לכל בית 

 22רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ' מראות  2041483ם( -בש"א )מחוזי ימשפט במדינה )

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%202841/03
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 1באינטרנט נהנה מיכולתו להגיע לכל אדם במדינה. הצד השני  אתר(. מפעיל אימאג' בע"מ

 2 של המטבע הינו חשיפתו לתביעות ברחבי המדינה.

 3 

 4המשפט לתביעות קטנות הוקם לשם הכרעה בתובענות אשר בית משפט זה מוסמך לדון בית  .7

 5בהן, באופן צודק ומהיר. סבורני, כי העברת התובענה שלפניי תביא להארכת הדיון בה דבר 

 6אשר כאמור אינו עולה עם המטרה העומדת בבסיסו של בית המשפט לתביעות קטנות. אף 

 7 שלפניי. בכך יש בכדי לתמוך בדחיית הבקשה 

 8-לאור האמור לעיל, בקשת הנתבעת להעברת הדיון בתביעה לבית המשפט המוסמך בתל .0

 9 אביב נדחית.

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.2815דצמבר  87, כ"ה כסלו תשע"והיום,  נהנית
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