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 פסק דין
 
 

לחוק תובענות ייצוגיות,  06לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי ס'  .0

 .      6112-תשס"ו

 

  התובענות והבקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות

 

 יםהרלוונטי יםהמשיבה היא חברה לייצור ושיווק מוצרי מזון, לרבות מוצרי עוף, ובמועד .6

 ת בשלומי.  לענייננו החזיקה משחטה לשחיטת עופו

 

שודרה במסגרת תכנית הטלוויזיה "כלבוטק" כתבת תחקיר על אופן הטיפול  66.01.01ביום  .1

בבעלי חיים המובלים לשחיטה במשחטת המשיבה, אשר התבססה על סרטי וידאו שצולמו 

במשחטת המשיבה ובסמוך לה. למחרת היום הוגשו, בעקבות אותו תחקיר, שלוש התובענות 

חיים הותרת, בהן נטען להתעללות שיטתית של העובדים במשחטת המשיבה בבעלי הייצוגיות שבכ

המובאים לשחיטה. בבקשות האישור נטען כי באופן טיפולה בבעלי החיים מפרה המשיבה את חוק 
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, האוסר על התעללות בבעלי חיים, וכן שורה 066-צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד

חיים( )הובלת עופות(, בועות בתקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי ארוכה של הוראות דין הק

כלובי המתייחסות למשכי ההובלה של העופות, מבנה הכלובים, אופן פריקת , ו6100-תשע"ב

, 01...2העופות, אופן האחיזה בעופות ועוד. בבקשת ברוכמן נטען גם כי באירוע קודם, שאירע ביום 

בו התהפכה משאית עמוסת עופות של המשיבה, תועדו עובדי המשיבה כשהם נוהגים באכזריות 

בעופות הפצועים. המבקשים טענו שאין מדובר בהפרות אקראיות אלא בשיטת עבודה ונהלי עבודה 

ים את הוראות הדין. כן טענו כי הפרות אלה מקימות למבקשים עילה של הטעיה צרכנית, הנוגד

הטעיה חוזית, רשלנות, הפרת חובה חקוקה ועוד. נטען גם כי בשל הפרות המשיבה, ובעקבות 

פסיקות הלכתיות שניתנו בענין זה, אין מוצריה של המשיבה שיוצרו אגב התעללות בבעלי חיים, 

כשרים. בגדרי הסעדים נתבע פיצוי חברי הקבוצה בגין הנזק הממוני שנגרם להם יכולים להיחשב כ

בשל רכישת מוצרי המשיבה, שלו ידעו על הפרות הדין לא היו רוכשים אותם, וכן בגין הנזק הלא 

 ממוני שהוסב להם, לרבות פגיעה באוטונומיה. 

 

עות כדין. נטען המשיבה טענה בתשובתה לבקשות האישור כי פעולות המשחטה מבוצ .4

כמויות עצומות של עופות ומועסקים בה מאות עובדים, ואין בתמונות  נשחטותמשחטה בש

הבודדות ששודרו בתחקיר כדי ללמד על התנהלות המשחטה ועובדיה. כן נטען שביצוע השחיטה 

נעשה בפיקוח מלא של רופא ווטרינר ופקחים מטעם השירותים הווטרינריים, המפקחים על קיום 

אות הדין והנהלים בכל הנושאים הקשורים לשחיטה, וגם מתקני המשיבה עומדים בדרישות הור

החוק. צוין כי את פעולת השחיטה עצמה, שהיא שחיטה כשרה, מבצעים שוחטים בהשגחת הרבנות 

נהריה, שאינם עובדי המשיבה, וכי גם לאחר שידור הכתבה, אישרה הרבנות כי המשחטה נמצאת 

נשחטים בה כשרים ללא כל חשש. נטען כי האירועים שנראו בכתבת התחקיר בפיקוחה והעופות ה

הם אירועים בודדים וחריגים שאירעו לאורך תקופה של מספר חודשים, ואין הם מלמדים על שיטה. 

לגבי תאונת הדרכים נטען כי העופות לא הובלו ע"י המשיבה אלא ע"י קבלן עצמאי שאין למשיבה 

יוזמי כתבת התחקיר הם פעילים בארגון "אנונימוס", שהוא ארגון קיצוני  שליטה עליו. עוד נטען כי

הדוגל בעמדות קיצוניות שאינן מקובלות על רוב הציבור בארץ ובעולם. ולבסוף נטען כי לא קמה 

 למבקשים עילת תביעה וכי לא מתקיימים התנאים הנדרשים לאישור תובענה ייצוגית. 
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שפט העליון )דאז( א' גרוניס, שניתנה בעקבות בקשת על פי החלטת כב' נשיא בית המ ..

המשיבה ובהסכמת המבקשים, אוחד הדיון בשלוש התובענות הייצוגיות לפני בית משפט זה 

 (. 0046404בבש"א  1.1.04)החלטה מיום 

 

, מכרה המשיבה את המשחטה והחל ממועד זה 02...0יצוין כי במהלך ההתדיינות, ביום  .2

כי בסיומה של חקירה שנתקיימה  , להשלמת התמונה,עוד משחטה. עוד יצויןאין היא מפעילה 

בעקבות תלונה שהוגשה נגד המשיבה בגין האירועים שתוארו בכתבת התחקיר, הוחלט שלא להגיש 

 כתב אישום נגד המשיבה או מי מעובדיה. 

 

 

 ההליכים בתובענה 

 

הליך גישור ממושך לפני  בהמלצת בית המשפט פנו הצדדים להליך של גישור. התנהל .9

המגשר כב' השופט )בדימוס( ד' גלדשטיין אולם משלא הגיעו הצדדים, באותו שלב, לכלל הסדר, 

 נקבעו בקשות האישור לשמיעה. 

 

 –]להלן , ימים ספורים לפני מועד ההוכחות, הגישו המבקשת נעה ארז 61.0.09ביום  .6

של ההסדר היה שהמשיבה תעניק פיצוי  והמשיבה בקשה לאישור הסדר פשרה. עיקרוהמבקשת[ 

כאשר מחצית הפיצוי תינתן בהנחות על מוצרי טבע של המשיבה  ₪ 0,111,111לציבור בשווי 

)תחליפי בשר המיוצרים על בסיס סויה( ומחציתו בהנחות על מוצרי בשר של המשיבה. בפתח 

ם באופן שלא ניתן ישיבת ההוכחות הובהר לצדדים ע"י בית המשפט כי הסדר הפשרה מעלה קשיי

להורות על פרסומו. צוין כי הסדר הנחות הוא בעייתי כשלעצמו ועל כל פנים ההסדר שהוגש הוא 

ראשוני בלבד, בלתי מגובש וחסר פרטים באופן שאינו מאפשר פיקוח על יישומו, ולפיכך הומלץ 

, לא עמדו לצדדים להמשיך ולהידבר על מנת לגבש הסדר ראוי והוגן. לנוכח הערות בית המשפט

הצדדים על הכרעה בבקשתם והודיעו על נכונותם להוסיף ולהידבר. במקביל הושלמה שמיעת 

 הראיות כמתוכנן ובהמשך נשמעו גם סיכומי הצדדים. 

 

בישיבת הסיכומים, ובהסכמת כל הצדדים, הוצג לבית המשפט מתווה פשרה כתוב ומעודכן  .6

בת הסיכומים הגישו המבקשת והמשיבה בקשה שהוצע לצדדים ע"י המגשר, וזמן קצר לאחר ישי
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ערוכה כדין לאישור הסדר פשרה, המבוססת על הצעת המגשר. בהסדר הפשרה המעודכן הוסכם, 

לארגון תנו לחיות לחיות, וכן תתרום  ₪ 11,111.בתמצית, כי המשיבה תתרום תרומה כספית בסך 

הוסכם כי המשיבה תעניק הנחות לכלביות באזור הצפון. עוד  ₪ 11,111.מוצרי מזון בסכום של 

 חודשים.  06תוך פרק זמן של  ₪ 11,111.,0לצרכנים בסכום של 

 

הוריתי על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור  62.9.09בהחלטת בית המשפט מיום  .01

הסדר הפשרה בעיתונות, ועל משלוח ההודעה ליועץ המשפטי לממשלה, וכן לממונה על הרשות 

להגנת הצרכן והסחר ההוגן. עוד הוריתי על מינויו של ד"ר יהונתן גבעתי כבודק לענין ההסדר 

לבחון את סבירותו של הסדר הפשרה המוצע ואת יתרונותיו וחסרונותיו,  שהוגש. הבודק התבקש

 בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. 

 

, התמקדה, על פי החלטת בית המשפט, 4.0.06חוות דעתו של הבודק, שהוגשה ביום  .00

על מכירות המשיבה, ולאור טענות שהועלו  גילויי התחקירבשלוש סוגיות: גודל הקבוצה, השפעת 

ע"י המשיבה בענין זה, גם ביכולתה הכלכלית של המשיבה. הבודק בחן את היקף מכירות מוצרי 

העוף של המשיבה בתקופה הרלוונטית, ועל פי הערכתו את היקף הרכישה של כל צרכן, העריך את 

צרכנים שרכשו מוצרי עוף של המשיבה. הבודק העיר כי היקף רכישה  1,111.-גודל הקבוצה בכ

ל כל צרכן, שוני בתדירות הרכישה, שינוי בזהות הצרכנים לאורך התקופה וכיוצא באלה קטן יותר ש

משתנים עשויים להגדיל את היקף הקבוצה. הבודק הוסיף ובחן את השפעת הגילויים שבכתבת 

התחקיר על מכירות המשיבה, הן ע"י השוואת נתוני המכירות החודשיים של מוצרי העוף של 

כתבה עם נתוני המכירות החודשיים בתקופה שלאחר הכתבה, והן המשיבה בתקופה שלפני ה

באמצעות מתודולגיית "הפרשי הפרשים", ומצא כי לא חלה ירידה במכירות מוצרי העוף של 

המשיבה בעקבות הכתבה. באשר ליכולתה הכלכלית של המשיבה ציין הבודק כי על פי הדו"חות 

, היתה החברה 6109במחצית הראשונה של  , וכן6102 -.610הכלכליים של המשיבה מן השנים 

 מצויה בקשיים כלכליים משמעותיים )נספח ג' לחוות דעת הבודק(. 

 

להסדר האמור הוגשו התנגדויות מטעם המועצה הישראלית לצרכנות, עמותת תנו לחיות  .06

 (.ועוד מספר התנגדויות פרטניות של צרכני מוצרי המשיבה )כהגדרתם 4-ו 1, 0לחיות, המבקשים 

לאחר שהושלמה הגשתן של ההתנגדויות והוגשה חוות דעת הבודק, הועלו בישיבת בית המשפט 

הערות בית המשפט לענין ההסדר, ובעיקר הקושי להעריך את גודל הקבוצה, והומלץ  09.2.06מיום 
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לצדדים להתכנס להסדר פשרה הדומה לזה שהתקבל ע"י בית המשפט בפרשת "אדום אדום" )ת"צ 

(. בתום הדיון התבקשו הצדדים להסדר להודיע .06.9.0 קוליאן נ' בקר תנובה בע"מ, 04216-06-06

 לבית המשפט האם הם מוכנים לתקן את הסדר הפשרה המוצע ברוח הערות בית המשפט. 

 

בעקבות הערות בית המשפט הגישה המשיבה הודעה בה הלינה על מצבה הכלכלי המעלה,  .01

ך הוסיפה וציינה שהיא מוכנה לשפר את הסדר הפשרה באופן א ,לטענתה, חשש לפיטורי עובדים

לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה  ועבראשר י ₪ 11,111.,0שהמשיבה תשלם פיצוי כספי בסך 

א לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת לאורך תקופה של חמש שנים, וכן תתרום מוצרי מזון 69לפי ס' 

של שלוש  שנים. צוין כי זוהי הצעה שביכולתה של לאורך תקופה  ₪ 11,111.לנזקקים בשווי 

המשיבה לעמוד בה, וכי אין בכוונתה להציע הצעה מבלי יכולת לעמוד בה. בתום דיון נוסף 

שהתקיים בהצעה זו, הוריתי למבקשת ולמשיבה להגיש בקשה מתוקנת וערוכה כדין לאישור הסדר 

ום משמעותי של תקופת מתן ההטבות. פשרה. כן הומלץ לצדדים להסדר לתקן את ההסדר ע"י צמצ

 הבקשה המתוקנת )בשנית( שהוגשה היא הבקשה העומדת לדיון. 

 

לאומית העובדים המטעם הסתדרות  ההוגשה בקש, 06.00.06ביום  ,יצוין כי עוד קודם לכן .04

כי לנוכח מצבה נטען בבקשה לאישור הסדר פשרה. בבקשה  הלהתייצבות בדיון ולמתן עמדת

המשיבה, וככל שלא יאושר הסדר הפשרה שהוסכם בין הצדדים, לא יהיה מנוס ממימוש הכלכלי של 

דרישת המשיבה לעריכת הליכי התייעלות וצמצום אגרסיביים העלולים להשפיע על מאות עובדי 

לאחר  ., ועל רקע זה היא מבקשת להתייצב לדיוןהחברה עד כדי סכנת סגירת מפעלה של המשיבה

, בין היתר, כי ההסתדרות לא צוין קבלת עמדות הצדדים, לא ראיתי להיעתר לבקשה. בהחלטה

פירטה בבקשתה מהו הבסיס הנורמטיבי לבקשתה להתייצבות בדיון. עוד צוין כי הבקשה העומדת 

יש לאשר את ההסדר, בין היתר, לפיהן לדיון היא בקשה לאישור הסדר פשרה, וכי טענות ההסתדרות 

 (.  66.0.06מת מצבה הכלכלי של המשיבה הועלו בהרחבה ע"י המשיבה )החלטה מיום מח

 

 עיקרי הסדר הפשרה המתוקן

 

חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה כ"כל מי שרכש ממוצרי המשיבה )מותג "זוגלובק"(  ..0

)מועד  02...0המכילים בשר עוף )כולל תרנגולי הודו( במשך שבע השנים האחרונות שלפני יום 

 סגירת המשחטה(".
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המשיבה הצהירה בהסדר הפשרה שהיא אינה מחזיקה עוד במשחטה בגינה הוגשה בקשת  .02 

האישור. עוד הצהירה שככל שתפעיל משחטה בעתיד, היא תפעל בהתאם לחוקים, לתקנות, ולכל 

דיה נוהל של השירותים הווטרינרים אשר יחול על פעילות המשחטה, וכן תכשיר ותדריך את עוב

 בהתאם.

כסעד  ₪מיליון  6הוסכם כי לנוכח הקושי הכרוך באיתור חברי הקבוצה יוענק פיצוי בסך  .09

יועבר לקרן לניהול  ₪ 11,111.,0לטובת הציבור. סעד זה יוענק בשני אפיקים: האחד, סך של 

 12בשלוש פעימות במשך תקופה של , א לחוק תובענות ייצוגיו69לפי ס' וחלוקת כספים שהוקמה 

חודשים. הצדדים המליצו כי הכספים ייועדו לטובת "העמותה למען עתיד טבעוני" הפועלת למען 

נוספים ייתרמו ע"י חלוקת מוצרי מזון לנזקקים  ₪ 11,111.זכויות בעלי חיים; והשני,  סך של 

מזון לנזקקים. שווי  חודשים באמצעות עמותות העוסקות בהענקת סלי 06לאורך תקופה של 

התרומה יחושב בהתאם לשווי מחירם הממוצע של המוצרים לצרכן בהתאם לנתוני חברת 

 "סטורנקסט". הצדדים הגישו לאישור בית המשפט רשימה של עמותות המתאימות לקבלת התרומה. 

 

דין בעניין -ביחס למעשה בית דין הוסכם, כי עם אישור הסכם הפשרה, יתגבש מעשה בית .06

נשוא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה בקשר עם כל העילות הנזכרות בתובענה ובבקשה לאישורה 

כייצוגית, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה, דרישה או זכות כלפי המשיבה בעניין נשוא 

 ההליך. 

 

לעניין הגמול ושכ"ט עו"ד, המליצו הצדדים כי שיעור הגמול למבקשת יעמוד על סך  .06

 בתוספת מע"מ.  ₪ 111,.16, ושכ"ט באי כוחה יעמוד על סך ₪ 1,111.

 

 

 פרסום והתנגדויות

 

הוריתי על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה המתוקנת לאישור  1.4.06בהחלטתי מיום  .61

הסדר הפשרה בעיתונות, ועל משלוח ההודעה ליועץ המשפטי לממשלה, וכן לממונה על הרשות 

להגנת הצרכן והסחר ההוגן. במסגרת ההודעה שפורסמה פורטו הגדרת הקבוצה ועיקרי הסדר 

י שנמנה עם הקבוצה רשאי להגיש התנגדות לבקשה. לאחר הפרסום הפשרה, וצוין כנדרש כי כל מ
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רה ולא הגיש התנגדות להסדר לא ביקש שלא להימנות עמה לעניין הסדר הפש איש מחברי הקבוצה

 כפי שיפורט בהמשך(.  4-ו 1, 0ה )למעט המבקשים הפשר

 

ים הודיע לבית המשפט כי גורמי המקצוע במשרד המשפט היועץ המשפטי לממשלה .60

ובמשרד החקלאות לא מצאו לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר פשרה, וזאת מבלי להביע עמדה 

הלר נ' בית  .04646-12-0לגופו של ההסדר. יחד עם זאת, הופנה בית המשפט לאמור בת"צ 

( לענין העברת הכספים לעמותה ספציפית באמצעות הקרן וייעוד 9.6.06) מטבחיים דבאח בע"מ

 הקרוב לנושא התובענה הייצוגית שהוגשה. הכספים לתחום 

 

 להסדר המוצע הוגשו מספר הסתייגויות והתנגדויות כפי שיפורטו להלן.  .66

 

 

 התנגדויות להסדר הפשרה

 

, אשר הגישה התנגדות להסדר הפשרה הקודם, הודיעה כי היא המועצה הישראלית לצרכנות .61

מברכת על התיקונים שנעשו בהסדר הפשרה, לרבות הגדלת סכום הפשרה וביטול ההנחות לחברי 

הקבוצה ותרומת המזון לכלביות. יחד עם זאת ציינה, כי לעמדתה יש לתקן את ההסדר בשני עניינים 

י מסוג תרומת מוצרי מזון במסגרת הסדר פשרה, וכי ס' נטען שאין מקום לפיצו ,ראשיתמהותיים: 

, קובע שיש להעביר סעד כספי לטובת הציבור לקרן. 01( לחוק, שהוסף במסגרת תיקון מס' 6)ג()61

נטען כי הפסיקה שלפני התיקון לחוק עמדה על הבעייתיות בניתוב כספים לטובת הציבור דרך 

את אותם קשיים, וביניהם אופן בחירת יעדי עמותות, וכי הסכמה על תרומות בעין מעוררת 

התרומות, הקשר בין הצדדים לנמעני התרומות ואפשרויות הפיקוח על הגעת התרומה ליעדה. צוין 

גם שהצדדים לא ציינו בבקשה כיצד נבחרו העמותות, האם קיים קשר בין הצדדים או באי כוחם 

עתידית באשר להתנהלותה של  נטען שהסדר הפשרה חסר הסדרה, שניתבין העמותות ועוד. ל

המשיבה מכאן ואילך, במטרה להבטיח שתהליך הייצור והשיווק של מוצריה יעמוד בדרישות דיני 

הגנת הצרכן והגנת בעלי החיים, וכי אין במכירת המשחטה כדי לפטור את המשיבה מאחריותה לכך 

התקנות בהובלה שההפרות לא יישנו. נטען שאחריותה של המשיבה לעמידה בדרישות החוק ו

ובשחיטה של בעלי חיים עבור מוצריה קיימת גם אם פעולות אלה מתבצעות באמצעות שלוחיה או 
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באמצעות בעלי חוזה. המועצה הוסיפה וביקשה כי לאור תרומתה לעיצוב הסדר הפשרה, יורה בית 

 המשפט על פסיקת הוצאות ושכר טרחה לטובתה. 

 

התנגדותה של העמותה מתמקדת בשני נושאים: סכום  -  התנגדות עמותת תנו לחיות לחיות .64

הפיצוי הכולל שנקבע בהסדר הפשרה וכן תרומת המוצרים. באשר לסכום הפשרה הכולל טוענת 

העמותה כי זה אינו סכום ראוי והולם. נטען כי הקבוצה כוללת, למעשה, כמעט את כל מי שצרך 

, לאחר שידור התחקיר מושא 6101מבר לפי סקר שנערך בדצשצוין כן בשר בשנים הרלוונטיות. 

מן הנשאלים ציינו שרכשו מוצרי עוף של המשיבה בשנים האחרונות, ורובם  62.9%התובענות, 

הגדול דווחו על רגשות שליליים בעקבות שידור התחקיר. כן נטען כי בעקבות חשיפת ההתעללות 

יחסית לחודש הקודם, ירידה  66.1%-ב 6101נפלו מכירות מוצרי העוף של המשיבה בחודש נובמבר 

המבטאת תגובה חריפה ביותר של ציבור הצרכנים. נטען שמדובר בפגיעה שהיא מן החמורות 

במדרג הפגיעה באוטונומיה של האדם המתייחסת למזונו ופוגעת במצפונו כמי שהיה מעורב בעל 

ם. באשר לרכיב אחרידומים כורחו בהתעללות בבעלי חיים, ושסכום הפיצוי נמוך בהשוואה למקרים 

מזון שיחולקו לנזקקים נעדרת זיקה לנושא התובענה וכי התרומת המוצרים נטען, כי תרומת מוצרי 

יש לייעד את הכספים לתחום קרוב לנושא התובענה. קרי: להגנה על בעלי חיים. נטען גם כי מוצרי 

מזון לנזקקים, יש בשר מעובדים הם "מסרטנים וודאיים", וככל שבית המשפט יאשר חלוקת מוצרי 

לקבוע שהמוצרים לא יהיו מוצרי בשר, ולמצער, לא מוצרי בשר מעובדים. לבסוף מציינת העמותה 

, שהיא עמותה ראויה "עמותה למען עתיד טבעוני"כי היא אינה מתנגדת לייעוד הכספים ל

מבקשת שפעילותה היא בתחום נושא התובענה, אולם ככל שהפיצוי לא ייועד לעמותה מסוימת, היא 

לייעד את הפיצוי הכספי לעמותות לזכויות בעלי חיים, שהוכרו כ"ארגונים להגנת בעלי חיים" לפי 

, שהן בעלות ניסיון מוכח של 0664-א לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד09ס' 

 פעילות בנושא בע"ח בתעשיית המזון. 

 

העמותה הציגה עצמה כארגון  –יימא התנגדות עמותת הפורום הישראלי לתזונה בת ק ..6

מקצועי המורכב ממדענים ואנשי מקצוע שמטרתו עידוד תזונה בריאה ובת קיימא בישראל, 

והתנגדותה מתייחסת רק לרכיב תרומת מוצרי המזון לנזקקים. נטען שמוצרי המשיבה הם מוצרים 

ן בתרומה זו משום תועלת מעובדים, מזיקים, שבחלקם הגדול מגדילים את הסיכון לסרטן, ולפיכך אי

לציבור ואין לראות בה פיצוי כלל. העמותה נסמכת, בין היתר, על דו"ח ארגון הבריאות העולמי 

ארגוני בריאות נוספים, שקבעו כי בשר מעובד הוא על דו"חות של , כמו גם  .610שפורסם בשנת 
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וך מוצרי מזון מעובדים, ם משרד הבריאות קרא לציבור שלא לצרגצוין שכן מסרטן ודאי לבני אדם. 

נטען שאין לכפות "מזון מזיק" על אוכלוסייה מוחלשת הסובלת לפיכך ובכללם מוצרי בשר מעובד. 

 מהעדר בטחון תזונתי.

 

המבקשים טוענים כי בבסיס הסדר הפשרה עומד רצונם של  – 4-ו 1, 0התנגדות המבקשים  .62

ל המתנגדים שהן "חזקות בהרבה המבקשת ושל המשיבה להימנע מהכרעה בבקשות האישור ש

מבקשת ארז", וכי הסדר הפשרה משקף את חולשתה של בקשת ארז ולא את הסיכון המוערך 

גם השיפור שחל בהסדר הפשרה אינו נובע מהסיכון הגלום בבקשת ארז אלא עוד נטען כי למשיבה. 

לבחינת הסדר  מזה הגלום בבקשות המתנגדים. המתנגדים מוסיפים ומציינים כי יש למנות בודק

הפשרה. נטען שחוות דעתו של הבודק ניתנה בהתייחס להסדר פשרה קודם מבלי שנבדקה סבירותו, 

יתרונותיו וחסרונותיו של ההסדר המעודכן, ומכל מקום, תחשיבו של הבודק הוא שרירותי 

ותוצאותיו תלושות מהמציאות. נטען שהבודק התעלם מהירידה הדרסטית של מכירות המשיבה 

לאחר שידור התחקיר. כן נטען שהסדר הפשרה צריך לכלול הסדרה עתידית  6101ש נובמבר בחוד

של יחסי המשיבה עם משחטות מהן היא רוכשת את חומרי הגלם. נטען גם שסכום הפשרה המוצע 

הוא נמוך בהשוואה להסדרים בנושאים דומים, וכי תקופת הפיצוי היא ארוכה. המתנגדים מבקשים 

מוצרים לא תכלול מוצרים הפוגעים בציבור, כי המשיבה לא תהיה זכאית לדווח להורות שתרומת ה

על התרומות כהוצאות מוכרות לצרכי מס, כי המשיבה תידרש להצהיר כי התרומה אינה כלולה 

בהתחייבויות קודמות שלה, כי היא מעבר להיקף התרומה הרגילה והמקובלת אצלה וכי אין לה 

ייפסקו וף נתבקש, כי ככל שבית המשפט יאשר את הסדר הפשרה, זיקה לעמותות הנתרמות. ולבס

הגמול ושכ"ט עו"ד למתנגדים ובאי כוחם, בין היתר בשל ניהול ההליך והגשת ההתנגדות סכומי 

 להסדר הפשרה הקודם. 

 

 תגובות המבקשת והמשיבה להתנגדויות 

 

לענין הסתייגויות המועצה הישראלית לצרכנות טוענת המבקשת כי בתי המשפט אישרו  .69

לחוק תובענות ייצוגיות.  01הסדרי פשרה הכוללים תרומת מוצרים גם לאחר חקיקתו של תיקון 

לענין דרישת ההסדרה העתידית צוין כי הסדר הפשרה מתייחס לאופן פעולתה של המשיבה ככל 

 שתפעיל משחטה בעתיד.  
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באשר להתנגדות עמותת תנו לחיות לחיות טוענת המבקשת כי סכום הפיצוי תוקן באופן  .66

משמעותי לעומת ההסדר הקודם, וכעת מדובר בסכום הפשרה השני בגודלו שהוסכם בתובענה 

ייצוגית העוסקת בהתעללות בבעלי חיים. צוין כי בכל המקרים האחרים ציין בית המשפט כי קיים 

ובה הנזק הלא ממוני. כן נטען לשורה של פגמים בסקר שצורף להתנגדות העמותה: קושי בהערכת ג

הסקר לא הוגש במסגרת ההליך המשפטי ולא נבחנה קבילותו, הוא איננו ערוך כחוות דעת מומחה 

ואינו חתום על ידי עורכו, הסקר נערך בפורמט אינטרנטי, וגם לגופו אין מדובר בסקר מייצג שכן 

אוכלוסייה היהודית בישראל ולפיכך ערכו הראייתי אפסי. נטען כי אופן השוואת הוא מתייחס רק ל

ההסדר להסדרים אחרים שהתקבלו בענין התעללות בבעלי חיים הוא מטעה, כי העמותה לא העלתה 

התנגדויות דומות בהתייחס להסדרי פשרה דומים ויש לראותה מושתקת מלעשות כן, וכי תרומת 

 ושרה גם בהסדרי פשרה בהליכים ייצוגיים אחרים. מוצרי מזון של המשיבה א

 

לענין התנגדות הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא טוענת המבקשת כי המתנגדת לא פעלה  .66

להגשת התנגדות דומה לתרומת מוצרי מזון של המשיבה בהסדרים דומים בהליכים ייצוגיים אחרים. 

ל, וכי למשיבה מוצרים המיועדים גם לצרכנים צוין גם כי מוצרי המשיבה נמכרים לכל בית בישרא

 טבעוניים. 

 

נטען כי המבקשת עשתה כל שבידה כדי להשיג את  4-ו 1, 0לענין התנגדות המבקשים  .11

ההסדר המטיב ביותר עם חברי הקבוצה והציבור בכללותו. צוין כי בהסדרי פשרה דומים בהליכים 

ראו בתי המשפט למנות בודק. כן צוין כי הסדר ייצוגיים בהם נטען להתעללות בבעלי חיים לא 

 הפשרה גובש רק לאחר הליך גישור ממושך, וכי בהסדר המתוקן שופרה הצעת המגשר.

 

המשיבה, בתגובתה להתנגדויות, מציינת כי הסדר הפשרה המתוקן הושג לאחר הליך גישור  .10

בודק ע"י בית המשפט, לאחר ממושך שנערך לפני כב' השופט )בדימוס( ד' גלדשטיין, לאחר שמונה 

שהוגשו התנגדויות להסדר ולאחר שבית המשפט המליץ על תיקון ההסדר. צוין כי ההתנגדויות 

בשר. מוצרי ייצר וצורך שהוגשו הן מצד גורמים המנהלים מלחמת חורמה ללא פשרות בכל מי שמ

הגבולות"  קץ למאבק "התוקפני וחסרכי יושם לאחר שש שנים של דיונים, , המשיבה מבקשת

 שמנהלים ארגונים אלה נגד המשיבה ואשר כל מטרתו הוא "להביא לסגירתה".   
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 דיון והכרעה

 

לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה המוצע, וכן את עמדות המתנגדים והמסתייגים, הגעתי  .16

למסקנה כי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בסיכויי ובסיכוני ההליך, וכי סיום ההליך 

 בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, ולפיכך יש לאשרו. 

 

ראשית אציין, כי אישורו של ההסדר בא לאחר שהסדרי פשרה קודמים נבחנו ונדחו מבלי  .11

שנדרשה הכרעה בעניינם, ולאחר שהסוגיות הנדרשות לבחינת סבירות ההסדר נבדקו ע"י בודק 

לנוכח הנתונים והמסקנות שעלו מחוות דעת הבודק, נראה כי הסדר הפשרה מטעם בית המשפט. 

נותן מענה הולם לסעדים שנתבעו בבקשות האישור. בכל הקשור להסדרה עתידית, המשיבה 

על פעילות  ואשר יחולכל דין ונוהל הצהירה שככל שתפעיל משחטה בעתיד, היא תפעל בהתאם ל

, כאשר ₪מיליון  6המשחטה. באשר להפרות העבר, הסדר הפשרה מעניק פיצוי לציבור בהיקף של 

וייועד לתחום הקרוב  , ישולם לקרן לניהול וחלוקת כספים₪ 11,111.,0סך בחלק הארי של הפיצוי, 

א ממוני של פיצוי זה מגלם, לאור מסקנות הבודק, פיצוי הוגן וסביר בגין נזק ל לנושא התובענה.

 פגיעה באוטונומיה שנגרם לצרכני מוצרי העוף של המשיבה בתקופה הרלוונטית.

 

אציין שלא מצאתי כל טעם להורות על מינויו של בודק פעם נוספת. השאלות הטעונות  .14

בדיקה הן אותן השאלות שהועלו לפני הבודק בסיבוב הקודם, ולא מצאתי כי חל שינוי נסיבות 

. אף לא מצאתי טעם טוב לסטות ממסקנותיו של הבודק. גם בהנחה שמספר שניתתן בהמצדיק בחינ

יש בהסדר הפשרה כדי לתת עדיין , סבור כךלחברי הקבוצה גדול יותר מהערכת הבודק, ואני נוטה 

מענה הולם לעילות התביעה ולסעדים שנתבעו, הן בשים לב לסכומי הפיצוי כשלעצמם והן 

שעניינם הגנה על זכויות בעלי חיים )ור' אחרים בהליכים ייצוגיים בהשוואה למתווי פשרה שאושרו 

 .06-0-.4.29, ת"צ )חי'( 9.6.06, הלר נ' בית מטבחיים דבאח בע"מת"צ )מרכז( ענין קוליאן, 

(. יש לזכור שעל פי מסקנות הבודק, לאחר בדיקה שערך בשתי 00.6.06, הלר נ' עוף הגליל בע"מ

אציין עוד מכירות מוצרי העוף של המשיבה בעקבות כתבת התחקיר. שיטות שונות, לא חלה ירידה ב

קושי להעריך את גודל הקבוצה, ובמיוחד קיים קושי להעריך קיים כי גם לאחר חוות דעת הבודק 

ששודר. גם הסקר שהוצג  תחקירגילויי האת מספר חברי הקבוצה שחוו רגשות שליליים בעקבות 

 בגדרו של ההליך וקבילותו ומסקנותיו לא נבחנו.  ע"י עמותת תנו לחיות לחיות לא הוגש
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לא ראיתי לקבל את הסתייגויות המתנגדים. לענין הסתייגויות המועצה הישראלית לצרכנות  ..1

כי חוק תובענות ייצוגיות אכן קובע כי יש להעביר סעד כספי לטובת הציבור לקרן לניהול  ,אציין

( לחוק(, ואולם החוק גם מאפשר, מקום בו 6)ג()61א לחוק )ס' 69וחלוקת כספים שהוקמה לפי ס' 

מתן פיצוי לחברי הקבוצה אינו מעשי, "להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או 

( לחוק(. במסגרת הוראה 0)ג()61לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין" )ס'  חלקה, או

זו, המעניקה שיקול דעת רחב לבית המשפט, ובגדרו של "סעד אחר", ניתן לאשר, בין היתר, סעד 

מוצרי מזון לנזקקים. אוסיף ואציין שסעד זה מאושר תדירות ע"י בתי המשפט גם לאחר  מתןשל 

 שצוינו לעיל(.  ובענין עוף הגליל בענין קוליאן, בענין דבאח)ור' גם  01תיקון מס' 

 

באשר לטענות המתנגדים לענין הצורך בהסדרה עתידית. המשיבה הצהירה בהסדר הפשרה   .12

כי ככל שתפעיל משחטה בעתיד, היא תפעל בהתאם לחוקים, לתקנות, ולכל נוהל של השירותים 

הווטרינרים אשר יחול על פעילות המשחטה, וכן תכשיר ותדריך את עובדיה בהתאם. הדרישה כי 

בה לפעילות משחטה, אף שזו אינה בבעלותה, בשליטתה או בהפעלתה, תוטל אחריות על המשי

באמצעות תניות חוזיות כאלה או אחרות )ככל שלכך כוונו המתנגדים(, הינה מעבר לדרישת החוק 

. למותר לציין כי כל משחטה המספקת למשיבה את חומרי על כךוספק אם ניתן לאכוף או לפקח 

  הגלם למוצריה כפופה להוראות החוק.

 

לא ראיתי לקבל גם את ההתנגדות לחלוקת מוצרי המשיבה לנזקקים בשל טיבם ואיכותם.  .19

סוגיית איכות מוצרי המזון של המשיבה לא עמדה לדיון במסגרת התובענה שלפניי, לא הובאו ראיות 

בעניינה ולא נשמעו טענות הצדדים וממילא אין מקום להכריע בה בגדרו של הדיון בהסדר הפשרה. 

ד אציין כי בקשת האישור הוגשה בשמם של צרכני מוצרי העוף של המשיבה אשר בחרו לצרוך עו

את אותם המוצרים אשר לצריכתם מתנגדת העמותה. יחד עם זאת, על מנת לשמור על גיוון המוצרים 

באופן שיתאים גם לנזקקים שאינם צורכים מוצרי בשר, וברוח הסדר הפשרה הראשון שהוצע, 

 המזון שייתרמו לנזקקים תינתן במוצרי טבע של המשיבה ומחציתם במוצרי בשר. מחצית ממוצרי 

 

יש לוודא  לנזקקים, אכןעמותות אשר יפעלו לחלוקת מוצרי המזון זהות האשר לב .16

, המשיבה 6שהעמותות המוצעות אינן קשורות לצדדים או לבאי כוחם. לפיכך, ימציאו המבקשת 

תוסיף גבי הקשר ביניהם לבין העמותות המוצעות. המשיבה ובאי כוחם לבית המשפט תצהירים ל

היא מעבר להיקף התרומה הרגילה והאם האם התרומה כלולה בהתחייבויות קודמות שלה,  בהירתו
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 המוצעותוב"כ המשיבה יצהירו האם הועברו תרומות לעמותות  6והמקובלת אצלה. ב"כ המבקשת 

 התרומות. את שיעור ההליכים ואת שניהלו, ואם כן, יפרטו אחרות בגדרן של תובענות ייצוגיות 

 

אציין כי מצאתי קושי בתקופת יישום ההסדר המוצע. סברתי שגם אם ניתן להקל ולבסוף  .16

על המשיבה בפריסת סכום הפיצוי, הרי לאור גובה הפיצוי ותקופת ההתדיינות הממושכת, פריסת 

יש לצמצמה. לפיכך, נתבקשה המשיבה, בהחלטתי והיא מופרזת פיצוי לתקופה של שלוש שנים ה

 64-תקופת תשלום הפיצוי ל להודיע לבית המשפט אם היא מסכימה לצמצם את, 6.06..מיום 

 השיבה המשיבה בחיוב.  6.6.06בתגובתה מיום , וחודשים

 

לאור כל האמור לעיל, אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין )בשלוש  .41

 נות שבדיון(. התובע

 

אני מאשרת את המלצת הצדדים בנוגע לשיעורי הגמול ושכ"ט עו"ד. מדובר בתובענה  .40

שנוהלה כמעט במלואה בשלב האישור, ולאחר שנשמעו ההוכחות והסיכומים, נתקיימו בעניינה 

דיונים ממושכים בכל המתייחס להסדרי הפשרה שהוצעו. הסכומים המומלצים הולמים גם את 

תובענה ושיעור ההטבה על פי הסדר הפשרה. לצד זאת יש לציין שאין לזקוף את הישגי הישגי ה

התובענה רק לזכות ב"כ המבקשת. גם אם יתר המבקשים ובאי כוחם לא נטלו חלק בגיבוש הסדר 

הפשרה, הם נטלו חלק משמעותי בניהול התובענה בשלב בקשת האישור ובמובן זה הם תרמו 

ה. לפיכך, יחולקו סכומי הגמול ושכ"ט עו"ד המומלצים בין תרומה של ממש להסדר הפשר

משכ"ט  41%מן הגמול ובא כוחה יקבל  41%תקבל  6המבקשים ובאי כוחם באופן שהמבקשת 

משכ"ט  11%מן הגמול ובאי כוחם יקבלו  11%עו"ד, ואילו שתי קבוצות המבקשים הנוספות יקבלו 

 עו"ד. לא ראיתי לפסוק הוצאות למתנגדים. 

 

לקרן לניהול וחלוקת כספים  ₪ 11,111.,0אני מורה למשיבה להעביר את סכום הפיצוי בסך  .46

א לחוק תובענות ייצוגיות. הפיצוי יועבר בשלושה תשלומים בסך 69ס' שהוקמה לפי  שנפסקו כסעד

. 0.6.60, והשלישי עד ליום 0.00.61 , השני עד ליום0.0.61 כל אחד: האחד עד ליום ₪ 11,111.

הקרן תעשה שימוש בכספי הפיצוי לטובת הגנה על זכויות בעלי חיים. הקרן תהיה רשאית לשקול 

ייועדו לטובת "העמותה למען עתיד טבעוני" אולם לא או חלקם את המלצת הצדדים כי הכספים 
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כך לבית המשפט,  תהיה מחויבת לה. עם העברת כל תשלום, תגיש המשיבה לבית המשפט דיווח על

 פסק הדין. העתק מבצירוף אישור הקרן על קבלת הסכום. המשיבה תעביר לקרן גם 
 

המשיבה תוסיף ותחלק מוצרי מזון לנזקקים, באמצעות עמותות העוסקות בכך, בסכום של  .41

. מחצית 0.1.60עד ליום  ה השניהומחצית 0.2.61. מחצית התרומה תינתן עד ליום ₪ 11,111.

המזון שייתרמו תינתן במוצרי טבע של המשיבה ומחציתם במוצרי בשר. המשיבה תגיש עד ממוצרי 

נתמך בתצהיר וכן באישורי כשהוא דיווח על ביצוע התחייבותה,  0.1.60וכן עד ליום  0.2.61ליום 

 העמותות על קבלת המוצרים. 

 

לעיל,  16, המשיבה ובאי כוחם יגישו לבית המשפט את התצהירים כמפורט בס' 6המבקשת  .44

 . 06.6.06עד ליום 
 

המשיבה תשלם למבקשים ולבאי כוחם את סכומי הגמול ושכ"ט עו"ד כפי שנפסקו לעיל.  ..4

יום מהיום, ומחציתם השניה תשולם עם השלמת  11תוך תשולם מחצית מסכומי הגמול ושכ"ט עו"ד 

 התחייבויות המשיבה ובכפוף לאישור בית המשפט. 
 

יום מהיום בשני עיתונים  04אני מורה על פרסום הודעה על פסק הדין. ההודעה תפורסם תוך  .42

 יומיים נפוצים, האחד בשפה העברית והשני בערבית. המשיבה תישא בהוצאות הפרסום. 

 

)באמצעות   תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים, לב"כ היועץ המשפטי לממשלה ירות בית המשפטמזכ

ולב"כ   ת לצרכנות, לב"כ תנו לחיות לחיותפרקליטות מחוז ירושלים(, לב"כ המועצה הישראלי

, 06.6.06: עמותת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. כן תביא התיק לעיוני במועדים הבאים

 .0.6.60-ו 0.1.60, 0.00.61,  0.2.61, 0.0.61

 , בהעדר הצדדים.6106ספטמבר  16, ט' אלול תשע"טניתן היום,  

 

 


