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 1 
 איתי רגב הרשם הבכירכב'  פני ב

 
 תובע

 
 גיא גולדשמיט

 
 נגד

 
 שופרסל בע"מ תנתבע

 2 
 פסק דין

 3 

 4 

 5הצדדים בתיק אזרחי זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שקול דעתו, 

 6 , ללא נימוקים. 4791 –א' לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 97לפי סעיף 

 7הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה, לדחות את כולה או 

 8ל לפי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא לקבלה לשיעורין, הכ

 9 נימוקים. 

 10 הצדדים הסכימו לכל הנ"ל. 

 11 

 12עיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט. כמו כן, בנוסף, התובע ונציגת הנתבעת 

 13 סיכמו את טענותיהם בעל פה. 

 14אחת שנשלחה לתובע וכי אין מחלוקת שהתובע נרשם  רשמתי לפני את העובדה כי עסקינן בהודעה

 15אולם לא הוצגה הסכמה מפורשת מצדו לקבלת דברי פרסומת.  –למועדון הלקוחות של הנתבעת 

 16א)ג( לחוק התקשורת מתירות לשגר דבר פרסומת גם ללא 03הנתבעת טוענת כי די בכך שהוראות ס' 

 17הנזכר לעיל. לא מצאתי, עם זאת, כי ( של הסעיף 4קטן )-הסכמת הנמען ומפנה להוראות סעיף

 18 ותנאים אלו הם תנאים מצטברים.  –( 2התקיימו תנאי סעיף קטן )

 19 

 20על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון את טענות הצדדים ושקלתי הדברים אלו מול 

 21 033אלו, אני פוסק בזה כי הנתבעת תשלם לתובע, לסילוק מלא וסופי של התביעה, סכום כולל של 

 .₪ 22 

 23 

 24כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים. כך הסכימו הצדדים מראש, וזוהי גם הדרך הנכונה בפסיקה 

 25א' לחוק הנ"ל, הן על מנת שפסק הדין יהיה סופי ויסיים הסכסוך בין הצדדים, הן על 97על פי סעיף 

 26 מנת לקצר את זמן מתן פסק הדין והן על מנת לחסוך בהוצאות גבוהות. 

  27 
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 1 

 2א' כאמור, הרי שאין בו משום 97ספק אוסיף עוד, כי הואיל ופסק דין זה ניתן לפי סעיף למען הסר 

 3 קביעת ממצאים ולא קביעות בעניין מהימנות. זהו עוד אחד מהיתרונות שישנם למתן פסק דין זה. 

 4 יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת ביניהם בדרך זו. 

 5 

 6  המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

 7 

 8 
 9 

 10 , בהעדר הצדדים.2343אוגוסט  22, י"ח אב תשע"וניתן היום,  

 11 

 12 

 13 


