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  1 
 מוחמד עלי  שופטה כבוד פני ב

 
 
 תובעה

 
 גל עוז

 
 נגד

 
 

 הנתבעת
 

 פלקו בעמ
 2 

 
 החלטה

 3 

 4על פי הנטען, פיצוי בגין משלוח דבר  ,שעילתה עסקינן בתביעה שהוגשה על ידי התובע נגד הנתבעת

 5א' לחור התקשרות )בזק 03פרסומת באמצעות מסרון לטלפון הנייד של התובע, בניגוד לסעיף 

 6 . 2892 -ושידורים(, התשמ"ב

 7 

 8הנתבעת טוענת כי לבית משפט זה אין סמכות מקומית והסמכות היא לבתי המשפט במחוז מרכז. 

 9 מכות מקומית להיזקק לתובענה.מנגד טוען התובע כי לבית משפט זה ס

 10 

 11 ולהלן נימוקיי. לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתביעה, קביעתי היא כי 

 12 

 13( מונה מספר התקנות)להלן:  2891 -לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, תשל"ז 2תקנה 

 14יעה חלופות שבהתקיים אחת מהן קונה בית המשפט לתביעות קטנות סמכות מקומית לדון בתב

 15 המוגשת לו. זו לשון התקנה:

 16 

 17"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות 

 18המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; 

 19 ואלה הם:

 20 מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; (2)

 21 מקום יצירת ההתחייבות; (2)

 22 המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;  (0)

 23 מקום המסירה של הנכס; (4)

 24 מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;  (5)

 25 מקום הגשת התביעה המקורית" -בתביעה שכנגד  (1)
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 1 

 2די בקיומה של זיקה אחת מבין אלה המנויות בתקנה כדי להקנות סמכות לבית משפט זה. בטרם 

 3יש להזכיר את המגמה הרווחת בפסיקה שלא לייחס משמעות מות בעניינו "נדון בחלופות המתקיי

 4)פורסם בנבו, קמור רכב בע"מ נ' חימו  22551535" רע"א מופרזת לשאלת הסמכות המקומית

 5במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם (, וכן כי "29.2.2331

 6משפט זה או אחר; ואין עניין זה ראוי, -קומית של ביתתובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המ

 7 902(, 2פ"ד מט) לוי נ' פולג 1823584" רע"א בנסיבות רגילות, לשמש נושא להעלאת טענות טרומיות

 8( )להלן: עניין 29.0.2322)פורסם בנבו,  זיאס' נ יעקובוביץ 503522 א"רעגם וראו  ;(2885)

 9 הדברים  תקפים ביתר שאת כשמדובר בהליך הנדון כתביעה קטנה. (.יעקובוביץ'

 10 

 11נשלח לטלפון הנייד של התובע שכתובת מגוריו באזור הקריות ועל כן ניתן ן המסרובמקרה שלפנינו 

 12ור זל הוא בא"הנ 2לתקנה  5" במובן ס"ק מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעיםכי  "לומר 

 13די בכך כדי להביא  (.יעקובוביץ'השוו עניין ) משפט זה , שהוא בתחום סמכותו של ביתהקריות

 14 לקביעה שבית משפט זה מוסמך לדון בתובענה. 

 15 

 16 הדיון יתקיים בבית משפט זה. בזאת. ענת חוסר הסמכות המקומית נדחיתט

 17 

 18 בפסק הדין הסופי שיינתן בתובענה גופה אדון בשאלת ההוצאות בגין הגשת בקשה זו.

 19 

 20 לצדדים.המזכירות תשלח החלטה זו 

 21 

 22 , בהעדר הצדדים.2325ספטמבר  23, כ"ו אלול תשע"ההיום,  נהנית

      23 

             24 
 25 


