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 0מספר בקשה: 
 זהבה )קאודרס( בנר  שופטתה כבוד פני ב

 
 

 תובע
 

 אבי לוסקי

 
 נגד

 
 

 נתבעת
 

 ע.ב.א לוגיסטיק פיננסים בע"מ
 2 

 
 החלטה

 3 

 4יפו, אשר כנטען, -לתביעות קטנות בתל אביבבקשתה של הנתבעת להעברת התביעה לבית משפט ( 1

 5 לו מוקנית הסמכות לדון בתביעה, נדחית.

 6 לתקנות שיפוט בבית משפט לתביעות קטנות קובעת כי: 2תקנה 

 7תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, "

 8 והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

 9 מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;( מקום 0)

 10 ( מקום יצירת ההתחייבות;4)

 11 ( המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;3)

 12 ( מקום המסירה של הנכס;2)

 13 ( מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;9)

 14 מקום הגשת התביעה המקורית". -( בתביעה שכנגד 6)
 15 

 16כנטען בכתב התביעה, שעיקרם במשלוח דברי  עניינה של תובענה זו במעשה ובמחדלי הנתבעת,

 17א לחוק התקשורת )בזק ושירותים(, 03פרסומת לתובע, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 

 18 .1892 –התמש"ב 

 19המעשה או  די בקיומה של חלופה אחת, על מנת שבית המשפט יקנה סמכות מקומית, בענייננו מקום

 20דהיינו  בלה ההודעה בטלפון הנייד של התובעקבו התהמחדל שבשלו הוגשה תביעה זו הינו המקום ש

 21דבר אשר מקנה  ( לתקנה שלעיל5)2חלופה . מכאן, התקיימה מקום מושבו של התובע שהינו בנהריה

 22 לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתביעה.
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 2 נדחית ,בקשתה של הנתבעת לדחות את התביעה, כולה או חלקה, ולחייב את התובע בהוצאות( 2

 3. הטענות בית המשפט לתביעות קטנות נוהג לשמוע ולתת לצדדים את יומם בבית המשפט. בשלב זה

 4 .2213112312בדיון אשר יתקיים ביום  שהעלתה הנתבעת תידונה

 5 

 6 המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

 7 

 8 , בהעדר הצדדים.2315דצמבר  13, כ"ח כסלו תשע"והיום,  נהנית

      9 

             10 
 11 


