לקוח יקר,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

הודעה בדבר מתן פסק דין המאשר הסכמי פשרה בתובענה ייצוגית
)ת"צ  45675-12-15הלר נ' עוף הגליל ואח'(
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  ,11/2/19ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה )כב' השופט ד"ר מנחם רניאל( פסק דין המאשר שני
הסכמי פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת.
עניינה של התובענה הוא בטענת המבקש ,ד"ר צבי הלר )להלן" :המבקש"( כי המשיבות ,עוף הגליל בע"מ ,עוף הגליל אגש"ח בע"מ ,קיבוץ
מנרה אגודה שיתופית ,תעשיות מזון תנובה אגש"ח בע"מ ומילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ )להלן" :המשיבות"( ,הפרו חיקוקים
ונהלים החלים עליהן בייצור בשר עופות בכל הנוגע לצער בעלי חיים ולסניטריה ,וכי הדבר מקים למבקש ולקבוצה עילה לדרוש תיקון של
המצב וכן מתן פיצוי לחברי הקבוצה או פיצוי לתועלת הציבור.
טענות אלה הוכחשו על ידי המשיבות ,אשר טענו כי הטיעונים והמצגים שהועלו בבקשת האישור לוקים עובדתית ומשפטית כאחד ,כי הן
מקיימות את הוראות הדין ככל שחלות עליהן ,הכחישו כי עילות התביעה הנטענות עומדות למבקש ו/או לחברי הקבוצה וכן טענו כי התנאים
לאישור התובענה כייצוגית אינם מתקיימים.
הצדדים קיימו הליך של גישור בפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי בדימ' כב' השופט יצחק ענבר ,במסגרתו ,ומבלי שיש בכך כדי להודות באי
אילו מן הטענות בבקשת האישור והתובענה ,הגיעו להסדרי הפשרה שהוגשו לאישור כב' בית המשפט כשני הסכמי פשרה נפרדים ,האחד ,בין
המבקש לבין המשיבות ) 1-4עוף הגליל בע"מ ,עוף הגליל אגש"ח בע"מ ,קיבוץ מנרה אגודה שיתופית ותעשיות מזון תנובה אגש"ח בע"מ(
)להלן" :הסכם הפשרה הראשון"(; והשני ,בין המבקש והמשיבה  ,5מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ )להלן" :הסכם הפשרה
השני"(.
תמצית הסכמי הפשרה כפי שאושרו על ידי בית המשפט בפסק הדין
הסכם הפשרה הראשון  -בין המבקש לבין המשיבות 4-1
 .1הקבוצה המיוצגת  -כל מי שרכש ו/או צרך מוצרי בשר עוף שמקורו בשחיטה במשחטת עוף הגליל אגש"ח בע"מ החל מ 7-שנים לפני
הגשת הבקשה לאישור )קרי :מיום  (22.12.2008ועד מועד מתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה ).(11/2/2019
 .2ההסדרה העתידית -
 .2.1עוף הגליל אגש"ח בע"מ ,מצהירה ומתחייבת כי היא פועלת ותפעל בהתאם להוראות הדין והנחיות השירותים הוטרינריים ,ככל
שקיימים וככל שחלות עליה בתחומי פעילותה ,בנוגע לטיפול בעופות ושחיטתם ,כמו גם בתחום הסניטריה ,הניקיון ,אופן
הטיפול בטבחות העופות ,מהירות ונהלי בדיקתן ,וכי קיימים במפעל נהלים ,פיקוח ואכיפה אשר מבטיחים עמידה בהוראות
אלה  -הכל כמפורט בהרחבה בהסדר הפשרה .בתוך כך ,מתחייבת עוף הגליל אגש"ח בע"מ כי תקלה שהתגלתה בקו הייצור
ואשר גרמה לנפילת עופות על הרצפה תוקנה ,וכי תקלות נוספות ככל שיתגלו יתוקנו מיידית.
 .2.2קיבוץ מנרה אגודה שיתופית בע"מ ,מצהירה ומתחייבת כי היא פועלת ותפעל בהתאם למלוא הוראות הדין והנחיות השירותים
הוטרינריים ככל שקיימים וככל שחלות עליה בתחומי פעילותה בכל הנוגע לגידול עופות ,לרבות בכל הנוגע לאספקת מזון ומים,
איסוף והעמסת העופות ,וכן כי היא איננה מבצעת שיווק מוקדם של עופות שיש חשד כי הם נגועים במחלות ,וכי כאשר קיים
חשד לנגיעות במחלה הדבר מטופל לפי הוראות הדין והנהלים הרלוונטיים לכך בתיאום הגורם הווטרינרי הרלוונטי ,וכן כי
קיימים במסגרתה נהלים ,פיקוח ואכיפה אשר מבטיחים עמידה באמור לעיל; וכן ,כי היא נוטלת על עצמה התחייבויות שמעבר
למתחייב בדין בכל הנוגע להמתת עופות שאינם כשירים לשיווק ,באופן שיש בו כדי למזער ככל שניתן את הסבל הנגרם להם -
הכל כמפורט בהרחבה בהסדר הפשרה.
 .3פיצוי לתועלת הציבור  -בנוסף על ההסדרה העתידית ,הוסכם כי לאור העובדה שאיתור חברי הקבוצה ומתן פיצוי לכל אחד מהם ,אינו
מעשי בנסיבות העניין ,יינתן ע"י עוף הגליל אגש"ח בע"מ פיצוי בהיקף של  ₪ 675,000לתועלת הציבור ,בהתאם להוראת סע' )20ג( לחוק
תובענות ייצוגיות ,וזאת באמצעות תרומת מוצרי מזון בשווי האמור ,אשר יועברו לעמותת ישיבת קריית שמונה ועמותת לשובע ,לצורך
חלוקה לנזקקים.
 .4גמול למבקש הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו  -במסגרת אישור הסדר הפשרה אישר בית המשפט תשלום שכר טרחה לב"כ המבקש בסך
 ₪ 167,000בתוספת מע"מ ,ותשלום גמול למבקש בסך  ₪ 33,000בתוספת מע"מ ,וכן החזר הוצאות ששולמו על ידי המבקש במסגרת
ההליך.
הסכם הפשרה השני  -בין המבקש לבין המשיבה 5
 .5הקבוצה המיוצגת בהסכם הפשרה השני  -כל מי שרכש ו/או צרך מוצרי בשר עוף שמקורו בשחיטה במשחטת מילועוף אינטגרציית
פטם אגש"ח בע"מ החל מ 7-שנים לפני הגשת הבקשה לאישור )קרי :מיום  (22.12.2008ועד מועד מתן פסק דין המאשר את הסדר
הפשרה ).(11/2/2019
 .6ההסדרה העתידית  -מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ ,מצהירה כי היא פועלת ותפעל בהתאם להוראות הדין ,ככל שחלות עליה
במסגרת התנהלותה ,ולרבות בנוגע לכל ההקשרים נשוא הטענות שנטענו בגדר בקשת האישור ,ובכלל זה ,בהתאם לפיקוח ולהיתרים של
השירותים הווטרינריים ,ובהתאם לכל דין ,וכל אמת מידה רלוונטית ,ככל שקיימת ,בנוגע לצער בעלי חיים ומניעת סבל מיותר מבעלי
חיים באופן ובמידה הרלוונטית לתהליכי גידול ,טיפול ,הובלה ושחיטה של עופות וכן להמתה של עופות בלתי כשירים וכן בהתאם
להוראות כל דין בעניין ניקיון וסניטריה של תהליך ייצור מוצרי העוף ,כי היא אינה משווקת ולא תשווק בישראל עופות אשר בשל נגיעות
במחלות זיהומיות פסולים לשיווק באירופה ,וכי היא נוטלת על עצמה התחייבויות שלטענתה הן מעבר למתחייב בדין בכל הנוגע להמתת
עופות שאינם כשירים לשיווק באופן שיש בו כדי למזער ככל האפשר את הסבל הנגרם להם  -הכל כמפורט בהרחבה בהסדר הפשרה.
 .7פיצוי לתועלת הציבור  -בנוסף על ההסדרה העתידית ,הוסכם לאור העובדה שאיתור חברי הקבוצה ומתן פיצוי לכל אחד מהם ,אינו
מעשי בנסיבות העניין ,יינתן ע"י מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ פיצוי בהיקף של  ₪ 675,000לתועלת הציבור ,בהתאם להוראת
סע' )20ג( לחוק תובענות ייצוגיות ,וזאת באמצעות תרומת מוצרי מזון בשווי האמור ,אשר יועברו לעמותת ברכת מרגלית  -חסד עולם,
פעילי החסד צפת ,עמותת הותיק  -גליל מערבי והמפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאר ,לצורך חלוקה לנזקקים.
 .8גמול למבקש הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו  -במסגרת אישור הסדר הפשרה אישר בית המשפט תשלום שכר טרחה לב"כ המבקש של
 ₪ 150,000בתוספת מע"מ ,ותשלום גמול למבקש בסך של  ₪ 30,000בתוספת מע"מ ,וכן החזר הוצאות ששולמו על ידי המבקש במסגרת
ההליך.
 .9עיון בהסכמי הפשרה ובפסק הדין
 .9.1ניתן לעיין בנוסח המלא של הסדרי הפשרה ובפסק הדין המאשר אותם בפנקס התובענות הייצוגיות הזמין באתר האינטרנט של
בתי המשפט ,וכן במשרדם של ב"כ המבקש ,בך ,לדרמן ושות'.
 .10שונות
 .10.1האמור לעיל הוא תמצית בלבד .הנוסח המלא של הסכמי הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכמי
הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכמי הפשרה.
 .10.2תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט )כב' השופט ד"ר מנחם רניאל( והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
מיכאל בך ,עו"ד גלעד הלר ,עו"ד
יוני חרש ,עו"ד מיכל בן ארי ,עו"ד
בך ,לדרמן ושות' ,עורכי דין
שנהב ,קונפורטי ,רותם ושות' ,עורכי דין
ב"כ המבקש
ב"כ עוף הגליל
בנימין )בנג'י( לבנטל ,עו"ד
איתמר ענבי ,עו"ד נירה קורי ,עו"ד
זיגל ,גולדשמידט & לבנטל ,עורכי דין
ש .פרידמן ושות'
ב"כ קיבוץ מנרה
ב"כ תעשיות מזון תנובה ,אגש"ח בע"מ
רפאל יולזרי ,עו"ד מתן גרינגר ,עו"ד
גדעון פישר ושות' ,עורכי דין
ב"כ מילועוף

הלקוח  :שנהב קונפרטי רותם
הגהה1 :

