
 ה ייצוגיתנעתובפשרה ב כםהודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הס
 (מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מהלר נ' צבי ד"ר  45675-12-15ת"צ )

 
חיפה )כב' השופט ד"ר בית המשפט המחוזי בהוגש לאישורו של  9.12.2018 מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום

ה, המשיבכי  המבקשהוא בטענת התובענה עניינה של  .שבכותרת ייצוגיתהתובענה בהסכם פשרה רניאל(  נחםמ
בכל הנוגע  חיקוקים ונהלים החלים עליה בייצור בשר עופות ההפר אגש"ח בע"מ מילועוף אינטגרציית פטם

מתן פיצוי וכי הדבר מקים למבקש ולקבוצה עילה לדרוש תיקון של המצב וכן  ,לצער בעלי חיים ולסניטריה
כי הטיעונים  ה, אשר טענהלחברי הקבוצה או פיצוי לתועלת הציבור. טענות אלה הוכחשו על ידי המשיב

מקיימת את הוראות הדין ככל שחלות  יאוהמצגים שהועלו בבקשת האישור לוקים עובדתית ומשפטית, כי ה
כי התנאים לאישור  הה וכן טענכי עילות התביעה הנטענות עומדות למבקש ו/או לחברי הקבוצ העליה, הכחיש

בית המשפט המחוזי בדימ'  סגן נשיאהתובענה כייצוגית אינם מתקיימים. הצדדים קיימו הליך של גישור בפני 
 הגיעו להסדר הפשרה שהוגש לאישור כב' בית המשפט.  ולאחר מו"מ נוסףיצחק ענבר, כב' השופט 

 
 :ם לעניין הינם, כדלקמןלי לגרוע מן האמור בהסכם הפשרה, הפרטים הנוגעימב 

 
 7-החל מ מילועוףכל מי שרכש ו/או צרך מוצרי בשר עוף שמקורו בשחיטה במשחטת  - המיוצגת הקבוצה .1

( ועד מועד מתן פסק דין המאשר את הסדר 22.12.2008שנים לפני הגשת הבקשה לאישור )קרי: מיום 
 .הפשרה

ותפעל כי היא פועלת מצהירה ומתחייבת מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ  – ההסדרה העתידית .2
ת בכל הנוגע לגידולם לרבו, םהרשויות בנוגע לטיפול בעופות ושחיטת בהתאם להוראות הדין והנחיות

כמו גם בתחום הסניטריה, הניקיון, אופן הטיפול בטבחות העופות, מהירות ונהלי בדיקתן, וכי והובלתם, 
הכל כמפורט בהרחבה  – קיימים במפעל נהלים, פיקוח ואכיפה אשר מבטיחים עמידה בהוראות אלה

דין בכל למתחייב במעבר ה הן לטענתהתחייבויות שמילועוף נוטלת על עצמה . בתוך כך בהסדר הפשרה
הכל כמפורט  - באופן שיש בו כדי למזער את הסבל הנגרם להם ,הנוגע להמתת עופות שאינם כשירים לשיווק

 .  בהרחבה בהסדר הפשרה
שאיתור חברי לאור העובדה בנוסף על ההסדרה העתידית, הוסכם בין הצדדים, כי  – פיצוי לתועלת הציבור .3

 675,000פיצוי בהיקף של  מילועוףע"י , יינתן הקבוצה ומתן פיצוי לכל אחד מהם, אינו מעשי בנסיבות העניין
ן מוצרי מזובאמצעות וזאת  ,)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20בהתאם להוראת סע' לתועלת הציבור,  ש"ח

פעילי החסד , "(580367910)ע"ר  "חסד עולם-ברכת מרגליתמי מהעמותות: "בשווי האמור, אשר יועברו ל
המפעל להכשרת ילדי ישראל , "(580181337)ע"ר  "גליל מערבי-עמותת הותיק, "(580476422)ע"ר  "צפת

  , לצורך חלוקה לנזקקים.(580051605)ע"ר  "מיסודה של רחל פריאר
במסגרת הסדר הפשרה מומלץ כי בנוסף לפיצוי לתועלת הציבור  – הצדדים על שכר הטרחה והגמולהמלצת  .4

ייפסק לתובע גמול מיוחד בסך של ו ,בתוספת מע"מ ש"ח 150,000שכר טרחה בסך של ישולם לב"כ התובע 
 .בתוספת מע"מ ש"ח 30,000

לא ומוחלט של כל אחד מחברי ידי בית המשפט יתגבש אוטומטית ויתור סופי, מ-עם אישור ההסדר על .5
)ו( לחוק התובענות הייצוגיות( ומעשה בית 18הקבוצה המיוצגת )שלא הגיש הודעת פרישה בהתאם לסעיף 

על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות, מכל מין ו/או סוג כלשהו ביחס לעילות  הנתבעתדין כלפי 
  .האישור מושא התובענה ובקשת האישור בקשר עם הנטען בבקשת

 :ופרישה מן הקבוצה הגשת התנגדויות .6

, הנבעוהתין שבו עוסקת י, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענקבוצה חבר .6.1
ן זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, יארגון, שאישר השר לעני

להסכם התנגדות מנומקת ימים מיום פרסום הודעה זו,  45רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 
 .ין גמול ושכר טרחהיהפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענ

בית המשפט, ל להודיערשאי  הפשרה,הסכם אשר אינו מעוניין כי יחול עליו  ת התובעיםחבר קבוצ .6.2
)ו( לחוק כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה 18כאמור בסעיף בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות 

 .יחול עליו

 עיון בהסכם הפשרה .7
של בתי אתר האינטרנט בהזמין  בפנקס התובענות הייצוגיותניתן לעיין בנוסח המלא של הסדר הפשרה  .7.1

 .התובע, בך, לדרמן ושות'וכן במשרדו של ב"כ  ,המשפט

 שונות .8

הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין  ח המלא של הסכם הפשרה הנוס .8.1
 האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

 י החלטתו.והיא מתפרסמת על פ)כב' השופט ד"ר מנחם רניאל( תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט  .8.2
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