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בקשה לאישור תובענה ייצוגית

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ,לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה2006 -
" :התקנות)" ולהורות כדלקמן� (להלן" :החוק "), ולתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע2010 (להלן

, בשם כלל יחידי הקבוצה א. לאשר את בקשת אישור זו כתובענה ייצוגית לפי הוראות החוק
שייצוגה מתבקש כהגדרתה בבקשת אישור זה.

ב. להתיר למבקש להגיש את התובענה אשר הוגשה על ידו כנגד המשיבות (להלן "המשיבות "1,
כתובענה ייצוגית וזאת על פי החוק.

ג. ליתן את הסעדים המפורטים בבקשה זה ו /או ליתן כל סעד צודק ראוי אחר כפי שיראה לבית
המשפט הנכבד.

ד. מבוקש מבית המשפט להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת תביעה יצוגית ( להלן: הקבוצה)
כדלקמן:

; ה. להגדיר קבוצה שניה שבשמה תנוהל התובענה באופן הבא

"כל מי שרכש באחד מסניפי המשיבה 1 מוצרים ארוזים מראש עם מגשית של כל סוגי
וחלקי עופות טריים- כאשר על גב האריזה נכתב כי המוצר מיוצר על ידי משיבה 2 (להלן:
"תנובה") באמצעות משיבה 3 או משיבה 4 או מיוצר ע"י משיבה 5 (להלן: "עוף טוב"), אך
קיים בנוסף גם תו משקל ברוטו ומהיד של ויקטורי או ללא תו משקל כלל ( להלן:" מגוון

רחב של סוגי העופות טריים ארוזים במגשית'י).

ו. להגדיר קבוצה שניה שבשמה תנוהל התובענה באופן הבא:

"כל מי שרכש; במרכולים השונים ברחבי המדינה, באחד ממגוון מוצרי "תנובה" עוף טריים
ארוזים מראש, המשווקים ע"י משיבה תנובה באמצעות משיבות 3 או 4. וכל מי שרכש,
במרכולים השונים ברחבי המדינה, באחד ממגוון מוצרי "עוף טוב" -עופות טריים ארתים
מראש, המשווקים ע"י עוף טוב ומבלי שיש עליהם ציוו או מדבקה המציינת את משקל

המוצר (נטו) או את משקל המגשית (טרה) של היצרן."

יאמר כבר עתה, כי המשיבות 2-5 אחראיות כלפי הקבוצה בגין סכום הנזק המלא (לפי הענין
וחלקן כפי שיתברר לאחר גילוי מסמכים), ואילו משיבה 1 אחראית אף עימם ביחד ולחוד,
כלפי חלק מהנזק, כפי גובה הנזק שיש ליחס אל כל אחד מהם, כפי שיפורט בהמשך הדברים.

כתב התובענה מצ"ב כנספח "א" לבקשה זו.
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נימוקי הבקשה

א. מבוא:

עניינה של תובענה זו בתמצית; הפרה בוטה של הטעיה צרכנית עד כדי מרמה, הפרת חובה חקוקה
ועשיית עושר ולא במשפט. במעשים מחדלים קשים של המשיבות, בשליחת יד גסה אל תוך כיסו
של הצרכן, וגזילת כספו שלא כדין ובניגוד לו, תוך הסתרת מידע והטעיה מכוונת ו/או רשלנית
רבתי של ציבור הצרכנים, כל זאת בחוסר תום לב חמור, בצע וזלזול גמור בחוק ובציבור

הצרכנים.

ב. הצדדים

1. משיבה 1 הינה חברה ציבורית הרשומה בישראל שעיקר עיסוקה בשיווק ומכירה קמעונית של
מזון ומוצרים אחרים בחנויות וחינה בעלים ו/או מפעילה של רשתות של מרכולים בשם
"ויקטורי" בהם היא מוכרת מוצרי צריכה שונים ובין היתר את מוצריה של המשיבות תנובה
ועוף טוב- מוצרי עוף טרי המפורק על פי חלקיו, כשהוא ארוז בתוך מגשיות, ואשר מחירו

נקבע על פי שקילה והתויית תו על גוף המוצר, המתבצעים אצל וע"י משיבה 1.

111 מצ"ב עותק נסח חברה מרשם החברות- ויקטורי, המסומן באות בי.

2. משיבה 2 - תנובה קונצרן המזון הגדול בישראל ואשר מדורג ב 1ס6 בדירוג יצרניות המזון

כיצרן מס' 1 עם מחזור מכירות ב 2015 בסך של 6.7 מליארד בשנה. ואשר כפי המפורסם
באתר תנובה " החברה משווקת עופות...בעיקר ממשחטות עוף הגליל שבקרית שמונה ועוף

הנגב" כך שתנובה מספקת חלקי עופות טריים ארוזים מראש, לשוק הקמעונאי בישראל,
בעיקר באמצעות משיבות 3 ו 4.

[*] מצ"ב עותק דירוג 1ס8 יצרניות המזון לשנת 2015, מדרג את תנובה במקום

הראשון וחלק מהמשיכות במקומות גבוהים, המסומן באות גי.

1*] מצ"ב עותק, אתר תנובה, עיקר שיווק העופות מעוף הגליל ועוף הנגב, המסומן
באות ד'.

3. משיבה 3 הינה עוף הגליל בע"מ חברה פרטית המוחזקת בבעלות תנובה ואח' אשר תחוס
עיסוקה (עפ"י מידע באתר האינטרנט שלה) בגידול עופות בהיקף של 50,000 טון לשנה, הפעלת
משחטה מהמובילות בישראל, ייצור מגוון מוצרי עוף וכן כמפעילה של מרכז הפצה המשרת
מליוני לקוחות באמצעות משיבה 1 בשיווק לשוק הקעונאי, רשתות השיווק הגדולות ובניהם

משיבה מס' 1.
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[*] מצי'ב עותק נסח חברה מרשם החברות, עוף הגליל, המסומן באות הי.

4. משיבה 4 הינה חברת קורניש חן (1987) בע''מ חברה פרטית השייכת לקבוצה א-ת הפעילה
מערכת אינטגרטיבית לייצור פטם והודים בבעלות משותפת של "תנובה" ואח'. ייחודיות
הקבוצה הינה בעצם עיסוקה בכל שלבי הייצור - משלב גידול האפרוחים ועד שיווק הבשר.
לקבוצה מחזור שנתי של כ 1.4 מיליארד ¤, כיוס היא מעסיקה מעל ל 1,700 עובדים. בדירוג

1ס6 בקטגורית יצרניות המזון לשנת 2015, דורגה במספר 11 כפי המצויין בנספח ג'.

[*1 מצ"ב עותק נסח חברה מרשם החברות, קורניש חן, המסומן באות ר.

5. משיבה 5 הינה עוף טוב שאן בע"מ, יצרנית מוצרי המזון האיכותיים מעוף המובילה בישראל,
נוסדה בשנת 1979. התשלובת היא בבעלות משותפת של משקי עמק הירדן ומשקי עמק
המעיינות. עוף טוב שאן מעסיקה כ-900 עובדים במפעל הנמצא בעמק המעיינות ומשתרע על

שטח של כ- 40,000 מ"ר. בדירוג 1ס6 -בקטגורית יצרניות המזון לשנת 2015, מדרג אותה

במספר 14 כפי המצויין בנספח ג'.

[*] מצ"ב עותק נסח חברה מרשם החברות, עוף טוב, המסומן באות זי.

6. התובע, עורך דין, נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר בקיבוץ יפעת ועורך את קניות המשפחה,
מזה מספר חודשים אצל המשיבה 1, בסניפי "ויקטורי" כמו כן הוא צרכן הצורך דרך קבע

מוצרי עוף טריים ארוזים של המשיבות תנובה ועוף טוב מזה שנים רבות.

ג. רקע עובדתי

7. המשיבות תנובה ועוף טוב מייצרות ומספקות לשוק הקמעונאי בישראל ובין היתר למשיבה 1

המוכרת אותם בחנויותיה, עוף וחלקי עוף טריים באריזה, המפורקים עפ"י חלקיהם, דהיינו;

כרעיים, שוקיים, חזה ערף פרוס, חזה עוף שלם, שווארמה פרגיות, כבד, לבבות וכיוצ"ב חלקי
העוף (להלן: "חלקי העוף" ו/או "המוצל" או "המוצרים" לפי הקשר הדברים) וזאת כמוצר
ארוז המיועד למכירה ללקוח, המסומן במפעליהם, למעט סימון משקל נטו של התכולה ו/או

משקל טרה.

8. חלקי העוף ארוזים מראש יחד עם מגשית בנילון.
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*
א. משיבה מס' 4 משתמשת במגשית העשויה מחומרי פלסטיק אטום בצבע כחול (להלן:
"מגשית פלסטיק") בשני גדלים שונים. מגשית הפלסטיק זו אינה סופחת מים, כאשר

האריזה"). המכלול עטוף בניילון (להלן "

ב. משיבות מס' 3 ו 5 משתמשות במגשית בצבעים שונים, ככל הנראה, עשויה מחומר

פולימרי מוקצף כלשהו ואשר בתחתיתה ובדפנותיה חירוריס המסוגלים לספיגת נוזלים,

לאחר הספיגה גם כאשר הופכים ומנערים המגשית המיס אינם יוצאים (כלואים) ניתן
לראות כי המגשית ספוגה במייס (לעיתים עד 100/0 ממשקל העוף נטו) ובלחיצה על
הבסיס המגשית ובשקילתה (להלן: "מגשית מוקצפת") כאשר המכלול עטוף בניילון
(להלן "האריזה"), על גבי האריזה אין ציון כלשהו לגבי משקל המוצר או משקל

המגשית, והשקילה וקביעת המחיר לתשלום נעשה ע'יי עובדי המשיבה 1.

9. בנוסף היות משיבה 1 תווה תוויות משקל ומחיר על מוצרי תנובה ועוף טוב, משיבה מס' 1
אורזת מוצרים בתפזורת, חלקי עוף ובשר באופן עצמאי ומשתמשת אף היא במגשית העשויה
פולימרי מוקצף ספוגי בצבעים שונים כפי שמשתמשות משיבות 3 ו 5 ומסמנת את המוצר

במשקל ברוטו בלבד ללא שמפחיתה את משקל האריזה.

10. המוצרים נמכרים ומחירם נקבע ע"י המשיבה 1 כשהם נשקלים יחד עם האריזה וזאת מבלי
שמשקל המגשית מופחת ומבלי שיש עליהם ציון או מדבקה המציינת את משקל המוצר (נטו)
או את משקל המגשית (טרה) וללא כל סימון אחר שיש בו לגלות לציבור הצרכנים את משקל
המוצר ו/או את משקלה של המגשית. ע"י המקרר בו מוצגים המוצרים למכירה אין שלט או
הודעה של המשיבה 1 המגלה לצרכנים את העובדה כי למגשית משקל שיש להפחיתו ממחיר

המוצר.

11. על גבי אריזות המוצרים ו/או על חלק מהמכלול של האריזה, לא סימנו המשיבות תנובה ועוף
טוב, במהלך ייצור המוצרים ו/או אחריהם ו/אי במהלד שיווקם כל הדפס ו/או אזכור ו/או

רישום של משקל המוצר נטו, ברוטו וטרה. ואין התוויה בנוגע לסימון משקל המגשית.

זאת בניגוד מוחלט לתקנות בריאות הציבור ולתו תקן ישראל 1145 המחייב כל יצרו

טרם ימכור את מוצריו לקמעונאים/לצרכו לסמו משקל נטו.

12. מזה חודשים נוהג התובע לערוך את קניות מצרכי המזון לצרכי משפחתו אצל המשיבה 1,

בסניף ויקטורי עפולה, בויקטורי בסניף טבעון ובסניף נשר. שהם בבעלות ו/או בהפעלה

ובניהול של משיבה 1, ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "ויקטורי").

א. התובע צורך מוצרי עוף לחלקיו ארוזים מראש. מזה שנים של המשיבות תנובה ועוף טוב.

ב. כאדם מן הישוב, לא חשד התובע ב"כשריס", והיה סבור כי משקל המגשית מופחת

ממשקל המוצר. אך לאחרונה לאור פרסום מבצעים של משיבה 1 הטבות במחיר לחברי
מועדון, ניגש התובע יחד עם בנו מתן, בתאריך 13.07.2016 לסניף ויקטורי בעפולה

הצטרף כחבר מועדון רשת ויקטורי וערך מספר קניות בעקבות המבצעים שהיו בסניף

לחברי מועדון בלבד. בין היתר רכש מוצרי עוף בשם" עוף טוב" ו "תנובה" כדלקמן:

12.ב.1. בחשבונית מספר 590138795 13.07.2016 שעה 13:40
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12.ב.1.1. חזה עוף פרוס טרי 0.666 ק"ג
12.ב.1.2. חזה עוף פרוס טרי 0.760 ק"ג
12.ב.1.3. חזה עוף פרוס טרי 0.784 ק"ג
12.ב.1.4. חזה עוף פרוס טרי 0.770 ק"ג
12.ב.1.5. כרעיים עוף טרי 0.944 ק"ג

12.ב.1.6. כרעיים עוף טרי 0.1.182 ק"ג

12.ב.1.7. חזה עוף טרי שלם 1.302 ק"ג
12.ב.1.8. חזה עוף טרי שלם 1.406 ק"ג

12.ב.2. בחשבונית מספר 590138811 13.07.2016 שעה 13:48

12.ב.2.1. חזה עוף טרי שלם 1.406 ק"ג

12.ב.2.2. חזה עוף טרי שלם 1.302 ק"ג

12.ב.3. בחשבונית מספר 590138820 13.07.2016 שעה 13:53

12.ב.3.1. כרעיים עוף טרי 2.805 ק"ג
12.ב.3.2. חזה עוף פרוס טרי 2.990 ק"ג

13 מצ"ב עותק של שלוש חשבוניות הקנייה בסניף ויקטורי עפולה מיום 13.07.2016,
המסומנים באות חי 1-3.

13. לאחר ובסמוף לקניה, עת הגיעו התובע ובנו לביתם, פרקו את הקניות והחלו התובע ואשתו
לצורך הכנת תבשיל, להשתמש בעוף טרי שקנה ב"סניף ויקטורי עפולה". יוער כי הזוג
נמצאים בדיאטת י'חלי ממן" בתקופה האחרונה, כדבר שבשגרה, נשקלים הזוג את כמות מנת
העוף טרם הכנתה, רוכשים עוף טרי, מחלקים למנות של 100 גרם לערך (מנה העוף יומית)
ואורזים בשקיות נפרדות, כך שיוכלו להכין את מנת העוף היומית (כ 100 גרם) שהיא מוכנה
מראש במקפיא. הזוג לקחו מוצר עוף טרי שמשקלו 770 גרם והחלו לחלקו למנות של 100
גרם, בסיום ההכנה הרגיש התובע כי חסרה מנת שמינית של 70 גרם. שקלו התובע ובנו את
המשקל הכולל של העוף והתוצאה הייתה 705 גרס. שקלו את המגשית במאזניים הבייתייס
ולתדהמתם התברר לו כי משקלה הנו 65 גרם והבינו כי משקל המוצר נטו שנמכר היה פחות ב
65 גרם מהכתוב על התוית. בעקבות הממצא, שקלו התובע ובני משפחתו את כל מוצרי עוף
טרי שנרכשו מסניף ויקטורי עפולה ואשר מיוצרים ע"י משיבות 2, 3 ו 4 וגילו להפתעתם כי
הממצאים דומים לכל המוצרים מבלי יוצא מן הכלל ומבלי שיש עליהם ציון או מדבקה

המציינת את משקל המוצר (נטו) או את משקל המגשית (טרה).
התובע ומשפחתו תיעדו במצלמת וידאו את כל הליך השקילה, לפני הפרדת המגשית וחומרי

האריזה ולאחרי הפרדת המגשית וחומרי האריזה.

111 מצ"ב עותק צילומי המוצרים כפי שתועדו מיום 13.07.2016, המסומנים באות
ט'.
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*?

0 מצ"ב עותק כרטיס חבר, קבלה, חברות התובע בחלי ממן 23.02.2016,
המסומנים באות יי.

14. בתאריך 18.07.2016 בעת ביקר התובע בבדיקה רפואית בחיפה, חייגה אליו רעייתו כי ירכוש

בשר מסוג סטייק לאור הגעת אורחים בערב, אך יקפיד לרכוש הבשר מסוג שנארז בסופר
בעצמו ולא אריזה מוכנה, של יצרן חיצוני, וזאת לאור הממצאים שכבר גילו כמה ימים קודם

ברכישת העוף הטרי.

התובע, בסיום ביצוע הבדיקה הרפואית, ניגש לסניף משיבה 1 "ויקטורי נשר" ורכש סטיק
אנטריקוט עגל טרי, אך לא לפני שבדק מול מוכרת במחלקת הבשר את עניין משקל האריזה.

המוכרת הסבירה כי מדובר בבשר שהסניף אורז במקום וכי משקל האריזה מופחת ממחיר
שמודפס על האריזה. התובע רכש סך שך 0.770 ק"ג אנטריקוט בחשבונית 630164924.

@ מצ"ב עותק בחשבונית 630164924 מיום 18.07.2016, בסניף ויקטורי נשר ציק

פוסט, המסומן באות יא'.

15. כשהגיע התובע לביתו מייד ניגש למאזניים הבייתיס לבדוק כי אכן דבריה של מוכרת הבשר
נכונים ולהפתעתו גילה כי משקל האריזה לא נוכה מסך הברוטו שסומן על התוית

משקל האריזה היה כ-85 ג'.

גם במוצר זה לא הייתה מדבקה המציינת את משקל המוצר (נטו) או את משקל המגשית
(טרה).

1*] מצ"ב עותק צילומי המוצר והמדבקה, אנטריקוט שנרכש מסניף ויקטורי נשר
ציק פוסט, המסומנים באות יב'.

16. התובע לא נשאר אדיש נוכח הממצאים וביקש להודיע על הבעיה למשיבה 1 על מנת שתפעל

לתיקוו המעוות. בו ביום בתאריך 18.07.2016, נסע לסניף ויקטורי עפולה, יחד עם בנו, כעוס

ומאוכזב, ניגש למחלקת הבשר להתריע על הבעיה, אך מנהל מחלקת הבשר, הסביר כי אכן

התובע צודק והם לא מסמנים את המשקל נטו או משקל האריזה, ומדובר במשקל זעום של

האריזה. התובע הסביר למנהל מחלקת הבשר כי רכש מגוון מוצרי עוף טרי ב 13.07.16 ממנו

וכן היום בבוקר קנה סטייק אנטריקוט מסניף נשר שמשיבה 1 אורזת אותו בסניף וסימנה

אותו רק במשקל ברוטו ומבדיקה שביצע בביתו במאזניים בייתים לכלל המוצרים מסתבר כי

יש רמאות במשקל משמעותי ולכן ביקש התובע מהמנהל לפתוח את המוצרים של המשיבות

מאריזתס ולבצע אימות משקל במקום על מנת להוכיח כי ישנה רמאות במשקל. מנהל

מחלקת הבשר, סירב לבצע את בדיקת אימות המשקל. סירב לפתוח את האריזות העוף ואף

לא איפשר לתובע לעשות כן וטען" לא, אני לא פותח, אתה פותח את זה בבית, כאן אתה לא
פותח את זה.".

עקב אי שיתוף הפעולה של נציגי משיבה 1 במחלקת הבשר, רכש שוב התובע 4 מוצרים של עוף

טוב ותנובה וניגש לקופה. לאחר ששילם, ביקש מהקופאית לבצע שקילה של המוצרים, בטענה
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כי לא כתוב משקל האריזה ומשקל נטו בנפרד כנדרש בחוק. הקופאית אפשרה את השקילה
והתוצאה הייתה בדיוק כפי התוצאות שביצע התובע בניתי;

הליך הבדיקה תועד בצילום וידאו במצלמת טלפון נייד של בנו של התובע.

מנתוני הבדיקה שנערכה בקופת סניף ויקטורי בעפולה עולה כי:

16.א.1. חזה עוף פרוס טרי של משיבה 2 סומן בתוית יחוייב בפועל בחשבונית במשקל
1.314 ק"ג.

16.א.1.1. העוף נשקל נטו 1270 (פחות משקל שקית אריזה 6 גרם)= 1.264 ק"ג

16.א.1.2. סימון משקל בתוו ויקטורי על המוצר 1.314 ק"ג.

16.א.1.3. מגשית פלסטיק כחולה מלבנית נשקלת 50 גרם ויבשה.

'1.4. אין סימון של משקל האריזה (טרה) או משקל נטו. 16.א.

111 מצ"ב העתק תעודת הרכישה מס' 590142343 מיום 18.07.2016, המסומן באות יג'.

0 מצ"ב העתק תמלול הקלטה מנהל הקצביה המסרב לשקול- לבצע אימות משקל בפני
הלקוח, המסומן באות יג (1),

[*] מצ"ב העתק תמלול תיעוד בדיקת אימות משקל המוצרים בקופה, כפי שתועדה
1 א'). באמצעות קופאית הסניף ויקטורי עפולה, המסומן באות יג (

1*] מצ"ב העתק צילום תהליך השקילה בקופה כפי שתועדו ביום 18.07.2016,
בסניף ויקטורי עפולה, המסומן באות יג (2).

כא1 המקום להסביר כי. למרות העובדה כי כל ההליכים תועדו בוידאו ואודיו .17
בזמו אמת, ויתרה מזאת. אותם ממצאים אומתו בוידאו בסניפיה של משיבה ג
כאשר הבדיקה מבוצעת אצלה בסניף והמסקנה אחת היא; סימוו משקל המוצר
ע"י משיבה 1 אינו כדיו. היא איננה מפחיתה את משקל האריזה ואינה מחייבת
רק על משקל המוצר נטו כמחוייב בחוק. יודגש כבר עתה כי הדבר מעיד בעד
עצמו עת הבדיקה בוצעה בסניף עצמו הוכח כי התובע וכל שאר חברי הקבוצה

הוטעו באופו בוטה וגס כשיטה.

18. יודגש כי כל התמלולים נשוא תובענה זו תומללו ע''י ב"כ התובע.

11 מצ"ב תצהיר ב"כ התובע לעניין אימות תמלול כל השיחות שהוקלטו והמצ"ב
כנספחים לתובענה, המסומן באות יג 2.א.
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19. בתאריך 20.07.2016 התובע וב"כ פנו למומחה לנטרולוגיה (מדד המדידיות) ד"ר לפיזיקה
אלכס לפק (להלן: " המומחה") על מכת לקבל חוות דעתו והנחיותיו לשם ביצוע דיגום

ובדיקות מקצועיות אצל מעבדה חיצונית מוסמכת לפי תקן בינלאומי 17025180, על מנת
לאשש באופן מקצועי את טענות התובע שחוות דעתו ונחיותיו מצורפת לכתב התביעה.

20. לאחר התייעצות ראשונית עם המומחה, נשלח התובע ע"י ב"כ, לבצע רכישה נוספת בסניף
נוסף והונחה לבצע אימות שקילה בקופה על מנת לוודא כי לא מדובר בטעות מקרית של סניף

אחד או שניים.

=13 לערך רכשו התובע ובנו, אצל משיבה 1 בסניף ויקטורי- 21. בו ביום ב- 20.7.16 בשעה 18
טבעון, שני מוצרי עוף טרי מחברת עוף טוב, התובע ביקש מהמוכר בקצביה לשקול את
המוצרים אך זה סירב בטענה כי משקל האריזה מסומנת 6 גרם ומקוזזת מהמחיר. גם כאן
לבקשת התובע נשקלו המוצרים בקופת הסניף בלי האריזה (משקל העוף נטו) ושקילת

האריזה בנפרד ואלו התוצאות:

א. חזה עוף טרי שלם ארוז מראש של חברת עוף טוב, נשקל וחויב במשקל ברוטו 1.650ק"ג
וכי העלות הינה 49.33 ¤ דא עקא לאחר אימות המשקל ע"י הקופאית בסניף עולה כי נטו
תכולת העוף במוצר הינה 1.580 ק"ג (בתוספת שקית הסופר 5 גרם נשקל 1.585) וכי משקל

האריזה הינו 70 גרם.

ב. חזה עוף פרוס טרי ארוז מראש של חברת עוף טוב, נשקל וחויב במשקל ברוטו 1.040 ק"ג
וכי העלות הינה 34.22 ש"ח דא עקא לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי נטו תכולת העוף

במוצר הינה 1.010 ק"ג וכי משקל האריזה הינו 30 גרס.

מסתגר כי בשני המקרים אין משמעות למשקל טרה שהיה מסומן על תוית
ייקטורי (6 גרם) לא קוזז, אין קשר בין המשקל במחלקת הבשר לקופה'

[*1 מצ"ב עותק חשבונית מיום הרכישה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי טבעון
מיום 20.07.2016, המסומן באות יגי3 ו יגי4.

[א] מצ"ב עותק צילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי טבעון מיום
20.07.2016, המסומן באות יגי4.

22. לאור הממצאים קראה הקופאית למנהלת הסניף, הגב' מילוביץ, אשר ביצעה את השקילה
בשנית ותיעדה בצילום בפלאפון האישי שלה את אימות שקילת המוצרים וביקשה מהתובע

ומבנו להתלוות אליה למשרדה. מנהלת הסניף ביצעה שיחת טלפון עם מנהלת האחראית
ממרכז הרשת של משיבה 1. התבצעה שיחה משותפת, ואשר בסופה הודיעה במסמך שנמסר

לתובע ע"י מנהלת הסניף כי היא מודה כי הסניף לא מקזז את משקל האריזה אד

עוף טוב) והם לא אחראים לכד. לטענתה הסחורה מגיעה ארוזה מהספק (
להלן
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13 מצ"ב עותק תגובה להודעה מוקדמת, באימות משקל ומסקנות כפי שנמסר לתובע
ע"י מנהלת הסניף, בסניף ויקטורי רכסים מיום 20.07.2016, המסומן באות יגי (5).

13 מצ"ב עותק מתמלול ההקלטה, של מנהלת הסניף ושיחת הועידה שהתנהלה עם מרכז
הרשת, כפי בבוצעה בסניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016, המסומן באות יגי (6).

[*] מצי'ב עותק צילום תיעוד מוצרי עוף במקררי משיבה 1, בסניף ויקטורי טבעון מיום
20.07.2016 לא מסומנים במשקל, המסומן באות יגי (7).

3! מצ'יב עותק מתמלול ההקלטה, של המוכר בקצביה מסרב לשקול, בסניף ויקטורי
טבעון מיום 20.07.2016, המסומן באות יג' (8).

יודגש כבר עתה, בעניין הודעה מוקדמת, יש לראות בכל פניה בעל פה שנמסרה בכל סניף
כהודעה מוקדמת ובפרט ההודעה שנמסרה למנהלת סניף וקטורי וכן בשיחת ועידה עימה
ועם מנהלת הקטגוריה ברשת ויקטורי שצורפו לעיל. יתר על כן, תגובת המשיבה להודעה
המוקדמת נמסרה ע"י מנהל הסניף בכתב (בנספח יג'(5) והתשובה עולה כי אינם אחראים
אלא היצרניות וכי "יטפלו בהקדם האפשרי" ויעלו מול היצרניות, כך שמרגע זה נודע לכל
המשיבות על העניין, אך התובע לא קיבל תשובה נוספת, וכפי שיוצג בהרחבה בהמשך, גם
ברכישות שבוצעו כשבוע לאחר ההודעה נתגלו אותם ממצאים וכל המשיבות לא תיקנו

את אשר היו צריכות לתקן עד לרגע הגשת התובענה לבית המשפט.

23. בתאריך 21.07.2016 נשלח התובע ע"י ב'יכ לפי הוראות המומחה לבצע רכישה בסניף עפולה

ולבצע דיגום בקירור לפי הוראות המומחה ולהביאם באופו ישיר למעבדת >1? לשם ביצוע

אימות שקילה במעבדה מוסמכת. התובע נסע יחד עם בנו וביצע הדיגום בהתאם להוראות
המומחה. (תצהירי הדוגמיס מצ"ב כנספחים 7 אי ו 7ב' לחוות דעת המומחה).

24. המומחה קיבל את המסמכים בהתאם להנחיותיו קבע ביו היתר בחוות דעתו כי:

א. "אין אלא להסיק כי החנות מוכרת את המוצרים לפי משקל ברוטו ולא לפי
משקל נטו.

ב. החנות אינה מסמנת את התוית במשקל נטו ולא במשקל טרה אלא סימון
משקל ברוטו בלבד.

ג. מעבדת פ"ק ביצעה 6 שקילות בתאריך 21.07.2016 כאשר קיבלה את
המוצרים בשעה 10:20 כפי הצהרתה המוצרים הגיעו במתקן קירור ונשקלו
באריזתם המקורית. השקילות בוצעו במאזניים מכוילים ברמת דיוק של 0.5
גרם, דיוק שמתאים למטרה הנוכחית (תעודת כיול של המאזניים -1£?/1601

.(300-1

ד. המאזניים הביתיים ששימשו את התובע בשקילות הביתיות שביצע, נשלחו
גם כן בהנחיתי למעבדת פ"ק לכיול. התקבלה תעודת כיול מספר
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•
1607/0910073 עבור מאזניים דגם $$-61ק811 מספר סידורי 0910073 ונמצא
כי הם סוטים לכל היותר בגרם 1 מהערך הנכון ולכן לא משמעותי לצרכי
הבדיקות הנוכחיות. מכאן שניתן לסמוך על השקילות הביתיות ביצע התובע

ברמת הדיוק.

ה. תוצאות השקילות מופיעות בתעודת כיול מספר 1י\\/1607. כמעט כל
תוצאות השקילה ברוטו תואמות את השקילה בחנות (עד כדי 3 גרם) למעט
שקילה אחת שבה בחנות נשקל 12 גורם יותר מאשר במעבדה. בנוסף נשקלו
משקלות הטרה עד לכדי 110 גרם (אריזה במשקל של מעל 100/0 לעומת
הברוטו) במקרה אחד ובשאר 5 השקילות משקלות הטרה היו בין 30 גרם ל

47 גרם."

, ד"ר לפיזיקה אלכס לפק, מיום 0 מצ"ב חוות הדעת, מומחה לנטרולוגיה
25.07.2016 כולל נספחים והתצהירים, מסומן באות ידי.

25. ב"כ התובע, בהמלצת המומחה, על מנת לאמוד את גודל התופעה, שלח את התובע למספר
סניפים נוספים וביקש ממנו כ< יבצע שקילה אימות בקופות של סגיפי משיבה 1 על מנת שלא
תהיה מחלוקת על היקף התופעה ויתעד את האימות. לצורך כך נסע התובע יחד עם בנו

לביצוע המשימה.

להלו הממצאים שהתגלו:

א. בתאריך 26.7.16 בשעה 10:20 לערך נרכשו אצל משיבה 1 בסניף ויקטורי קרית מוצקין,
שני מוצרי עוף טרי, ארוז- שוקיים עוף טרי ארוז של תנובה וכרעיים עוף טרי ארוז של
עוף טוב. לא היה סימוו משקל על המוצרים. לא סימון משקל של היצרניות תנובה ועוף
טוב ולא של סניף ויקטורי השייך למשיבה 1. המוצרים נשקלו בקופה וחויבו לפי ברקוד
של תנובה ועוף טוב הסתבר כי גם ברקוד המוצרים שנרכשו של תנובה ועוף טוב

מחייבים את תצרכו לפי משקל ברוטו, כפי שיוכה בהמשך.

לבקשת התובע נשקלו המוצרים בקופת הסניף בלי האריזה ורק האריזה בנפרד ואלו
התוצאות:

א.1. כרעיים עוף של המשיבה תנובה המיוצר באמצעות משיבה 4 נשקל 1.395ק"ג וכי

העלות הינה 27.76 ¤ דא עקא לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי נטו תכולת העוף
במוצר הינה 1.345 ק"ג וכי משקל האריזה היני 50 גרם.

א.2. שוקים העוף של המשיבה עוף טוב נשקל 0.900 ק"ג וכי העלות הינה 22.41ש"ח דא

עקא לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי נטו תכולת העוף במוצר הינה 0.875 וכי
משקל האריזה הינו 25 גרס.
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11 מצ"ב עותק חשבונית מיוס הרכישה וצילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית
סניף ויקטורי קרית מוצקין מיום 26.07.2016, המסומן באות טוי ו טו (1).

לאור הממצאים טענה קופאית משיבה 1 כי " אף אחד לא מוריד (את משקל

האריזה)" ... והיא "אף פעם לא מורידה" והיא עובדת "הרבה זמן בסניף".

@ מצ"ב עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי קרית מוצקין מיוס 26.07.2016,
המסומן באות טזי.

ב. מסקנה העולה מהשקילה הנה רבת משמעות כפי שיובהר כדלקמן:

משיבה 1 מוכרת את מוצרי העוף, מבלי להפחית את משקל האריזה מהמשקל
הברוטו.

משיבות תנובה ועוף טוב, אשר מוכרות את המוצרים ארוזים במגשיות ועטופים
בניילוניות וסגורים במשקל ברוטו ומסמנות את מוצירהס בברקוד יצרן, כאשר
במקרה זה משקל האריזה של עוף טוב הנו 25 גרם ומשקל האריזה של תנובה הנו

60 גרם, אשר הוכח כי אינם מופחתים ממשקל הברוטו. המדובר בברקוד יצרו*

כר שניתן להסיק כי כל קמעונאי ברחבי הארא אשר מופר את מוצרי
המשיבות תנובה ועוף טוב לצרכו, כאשר יעביר את ברקוד הקמעונאי
ימכור את המוצרים לצרכה כאשר משקל הברוטו נתוו ע"י היצרן

(תנובה ועוף טוב), ללא שמפחית את משקל האריזה,

יתר על כד, יודגש כבר עתה, כי תנובה ועוף טוב, שתי ספקיות עוף טרי
הגדולות בישראל, לא מסמנות משקל נטו על מוצריהם טרם שיווקם
לשוק זאת בניגוד מוחלט לתקנות בריאות הציבור ולתו תקן ישראל
1145. יתר על כו, עיננו הרואות כי ברקוד היצרן שלהם כפי שעובר
בקופות הקמעונאים, מחייב את הלקוח במשקל ברוטו ללא שמופחתת

משקלה של האריזה.
כתוצאה ישירה, מהתנהלות זו של תנובה ועוף טוב, כאשר אינו
מסמנות את המשקל נטו על מוצריהם, הו מאפשרות לקמעונאים
למכור את מוצירהו בכל רחבי האר\ ולמליוני לקוחות, ללא שמופחת

משקל האריזה לצרכו,
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ג. ב 16.7.16 בשעה 9:00 לערך נדגס אצל משיבה 1 בסניף ויקטורי- רכסים, נרכשו שני
מוצרי עוף טרי מחברות שונות לבקשת ב"כ התבוע על מנת לבדוק האם מדובר בשיטה
בא פועלת משיבה 1, גם כאן לבקשת התובע נשקלו המוצרים בקופת הסניף בלי האריזה

(משקל העוף נטו) ורק האריזה בנפרד ואלו התוצאות:

א. חזה עוף טרי ארוז נשקל ברוטו 1.590ק"ג וכי העלות הינה 38.90 ¤ דא עקא
לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי נטו תכולת העוף במוצר הינה 1,555 ק"ג

(בתוספת שקית הסופר 5 גרס נשקל 1.560) וכי משקל האריזה הינו 35 גרם.

ב. שוקים העוף טרי אוז נשקל גרוטו 1.195 ק"ג וכי העלות הינה 47.68 ש"ח דא
עקא לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי נטו תכולת העוף במוצר הינה 1.155 ק"ג

וכי משקל האריזה הינו 40 גרם.

0 מצ"ב עותק חשבונית מיום הרכישה וצילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף
ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016, המסומן באות יז' ו יזי (1).

לאור הממצאים לשאלת התובע את הקופאית " למה אתם לא מורידים את
המשקל זי' טענה קופאית משיבה 1 כי " אני לא יודעת, כיה קונים את זה

כולם, אף אחד לא עושה מה שאתה עושה".

1*1 מצ"ב עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016,
המסומן באות יז' (2).

ד. בתאריך 26.7.16 בשעה 11:00 לערך רכש התובע בויקטורי סניף עכו, מוצר עוף טרי ארוז
מסוג סטייק פרגית של תנובה המיוצר באמצעות משיבה 4. גס כאן לא היה סימון עם
משקל על האריזה, לא של רשת ויקטורי ולא של תנובה. הקופאית שקלה ומסתבר גס

כאן כי משקל האריזה לא הופחת ממשקל המוצר.
מנתוני השקילה כפי שהתבצעו אצל קופאית משיבה 1 עולה כי משקל הפרגיות ברוטו
1.020 ק"ג וכי העלות הינה 40.70 ש"ח דא עקא לאחר בדיקת הקופאית בסניף עולה כי

נטו תכולת העוף במוצר הינה נטו 0.985 ק"ג וכי משקל האריזה הינו 35 גרם.

0 מצ"ב עותק בחשבונית מיום הרכישה וצילומי השקילה, בסניף ויקטורי- עכו,
מיום 26.07.2016, המסומן באות יח' ו יחי (1).

לאור הממצאים טענה הקופאית "תברר את זה בקופה הראשית פשוט לא
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מוכרים את זה ככה".

1*1 מצ"ב עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016, מסומן

באות יח' (2).

26. כאן המקום לתאר את המגשיות. למעט מגשית 4 אשר שייכת למשיבה 4 ואשר היא עשויה
מחומר פלסטי ומגילה בשני גדלים האחת משקלה הנו 50 גרם נטו והשניה 35 גרס, מגשיות 1,
3 ו 5 אשר שייכות למשיבות 1, 3 ו 5 הנם מגשיות העשויות מחומר סנטיטי כלשהו מוקצף.
כאשר בדפנותיה ובקרקעיתה מנוקבים חורים רבים, אשר סופגים נוזלים המפורשים מנתחי
העוף. יש לציין המשיבות 1, 3 ו 5 אורזות את המוצרין במספר גדלים של מגשיות בצבעים
ורוד, כחול וירוק שמשקלן מגיע עד 110 גרם (כפי שיפורט בהמשך בהרחבה). יודגש כי התובע
לא יכול לשלול היתכנות מצב על פיו ייתכן שהמשיבות מרטיבות את המגשיות לפני אריזת
העוף בתוכן על מנת להעלות את משקל האריזה. מכל מקום האריזות לסוגיהם, יוגשו כראיה

לבית המשפט.

27. יובהר, אך בשם הזהירות, כי החשש כי משיבות 3 ו 5 מרטיבות את המגשיות טרם אורזות
את המגשיות, טרם אריזת העוף על מנת להעלות את המשקל אינו ניתן לשלילה, מאחר
ועיניינו הרואות כי במגשיות של משיבה 4 ( מגשית 4- העשויה מפלסטיק} נמצא בבדיקת
השקילה בסעיף ויקטורי עפולה, כי איו בתוד המגשית מים. בעוד שבמגשיות משיבות 3 ו 5
העשוי מחומר מוקצף מחורר ניתן לראות ששכבת הבסיסי עבה מאוד וספוגה במים בקירוב
של 30-60 גרם. שהרי אותה כמות מיס היתה צריכה להיות גם במגשית 2 (העשויה בפלסטיק)

שהרי כל המוצרים נמצאים באותו מקרר של משיבה 1 ואיך יתכן כי במגשיות הפלסטיק אין
מים בעוד שמגשיות 3 ו 5 העשויות מחומר מוקצף מחורר עם בסיסי עבה ספוגות בכמויות של

מיס כך שמשקל המגשיות מגיע עד כ- 110 גר'.

28. יוצא איפה, למען הזהירות והסר ספק, כי המוצרים נשוא התובענה נרכשו, בסניפים שונים,
בזמנים שונים, נבדקו במעבדה מוסמכת ובוצעו בדיקות אימות משקל בסניפי משיבה 1 אשר
אומתו על ידי עובדיה ובכל פעם התגלה כי משיבה 1 אינה מפחיתה את משקל האריזה-
המגשית מן המשקל הכולל. בנוסף משיבות תנובה ועוף טוב אינם מסמנות את המשקל

במוצריהם. למרבה הצער, כל המשיבות פועלות בניגוד לדין, ומטעות את ציבור לקוחותיהם,
המשיבות ביחד ולחוד גורמות לרמאות הצרכן במשקל והתוצאה כי המוצר נמכר לצרכנים

בכמות פחותה מזו המצוינת על גבי האריזה.

29. המסקנה העולה מהתנהגות המשיבות כי הנם מטעות באופן בוטה וגס את לקוחותיהם באופן
שאינו מתקבל על הדעת .המשיבות פועלות תוך הטעיה והפרת חובת הגילוי לפי סעיפים £ 2(א)
ו 4(א) בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן ") בעוולת הרשלנות ומצג

שווא, הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט ופגיעה באוטונומיה, המשיבה אף מפרה

את הוראות תו תקן ישראל 1145 ואת הוראות משרד הבריאות "הנחיות לטיפול וייצור
למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים'/ הכל

כפי שיפורט בהמשך.
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- ד. חישוב הנזק

30. בקניה הרלוונטית אשר נשלחה לבדיקה מעבדה מיוס 21.07.2016 קנה התובע המוצר " ירך
עוף טרי " של עוף טוב נשקל ונמכר על ידי המשיבה, במשקל של 1.318 ק"ג, ובמחיר של 22.65
¤, זאת כאשר בפועל בדיקות המעבדה הראו כי משקל נטו הינו 1.279 ק"ג והמשיבה הוסיפה
למחיר נטו גם את משקל האריזה, אשר חויב כחלק ממשקל המוצר הנקי, כלומר הטעייה

וגביית יתר של כ- 0.90 ש"ח.

במוצר " כנפיים עוף טרי " של עוף טוב נשקל ונמכר על ידי משיבה 1, במשקל של 1.044 ק"ג,
ובמחיר של 9.29 ¤, זאת כאשר בפועל בדיקות המעבדה הראו כי משקל נטו הינו 0.922 ק"ג
ובפועל בבדיקות המעבדה הראו כי המשקל נטו של המוצר היה בדומה למשקל ברוטו שסומן
ע"י משיבה 1 ואשר גבתה ביתר כ- ¤1.02 -משקל האריזה שהוסף למחיר המוצר נטו הינו

110 גרם!!!

במוצר " כרעיים עוף טרי של תנובה עוף הגליל, הופיע על המדבקה במשקל של 1.228 ק"ג,
ומשקל האריזה שהוסף למחיר המוצר נטו הינו 40 גרם והמשיבה גגתה גיתר פ- ¤0.56.

במוצר " חזה עוף שלם טרי של עוף טוב, הופיע על המדבקה במשקל של 1.338 ק"ג. ומשקל
האריזה שהוסף למחיר המוצר נטו הינו 30 גרם והמשיגה גבתה ביתר כ- ¤1.20

במוצר " כרעיים עוף טרי של עוף טוב, הופיע על המדבקה במשקל של 1.260 ק"ג. ומשקל
האריזה שהוסף למחיר המוצר נטו הינו 31 גרם והמשיבה גבתה ביתר כ- ¤0.43

במוצר " שווארמה נקבה טרי של תנובה, הופיע על המדבקה במשקל של 1.229 ק"ג. ומשקל
האריזה שהוסף למחיר המוצר נטו הינו 47 גרם והמשיגה גבתה ביתר כ- ¤3.17! !!

על כן באותה הקניה שילם התובע סך של = 7.28 ¤ עגור האריזות.
יודגש כי על רוב המוצרים היה מבצע באותו היום שאילולי כן מחיר האריזה שהיה משולם

ע''י התובע היה עולה בהתאם.
—הנתונים נלקחו מדריח הבדיקה של מעבדה פ'יק המצורפים בנספח לחוות דעתו של

המומחה.

א. התובע קנה במהלך חודש יולי 2016 מוצרי עוף ובשר ארוזים בסך כדלקמן =

2 אריזות של שווארמה עוף נקבה: נזק חודשי -¤3.17\1 = 6.34 ¤.

2 אריזות של ירך עוף = נזק חודשי - 0.38 ¤ 0.90 =1.8 ¤.

.¤ 1.02 = 1x1011.02 - נזק חודשי : 1 אריזות של כנפיים

.¤ 1.12 = 2x 2 אריזות כרעיים: נזק חודשי - 10.56

2 אריזות של חזה ערף שלם = נזק חודשי - 1.2 ¤ \ 4 = 4.8 ¤.

2 אריזות של חזה עוף פרוס: נזק חודשי - 1.2 ¤ א 4 = 4.8 ¤.
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** התחשיב נעשה עפ"י נתוני הרכישות אותם רכש התובע לבני משפחתו הגרים עימו
ורוכש התובע בסדר גודל קבוע בחודש, ללא שחושבו סך כל הנזקים מהרכישות שבוצעו

בהנחיית ב"כ התובע והמומחה לשם אימות נתוני המשקל.

. ¤ 19.88 : נזקו של התובע לחודש אחד הינו
נזקו של התובע לשנה: x 19.88 12 = 238.56 עח.

. ¤ 2862.72 = 7 x 238.56 :נזקו של התובע ל-7 שנים

13 חשבוניות רכישת מוצרי המשיבה 2 אצל המשיבה 1, צורפו לנספחים לעיל.

נזקי המבקשת וחברי הקבוצה - נזק ממוני ולא ממוני

נזק ממוני

31. המשיבות קיבלו מהמבקש ומחברי הקבוצה סכומי כסף שהם אינם זכאיות לקבלם על פי הדין.

32. המשיבות מכרו ומוכרות לחברי הקבוצה מוצרים האסורים למכירה על פי הוראות הדין, ומשכך

הס אינם זכאיות לתמורה בגין אותם מוצרים.

33. אחת ממטרותיו העיקריות של מוסד התובענה הייצוגית הוא נטילת רווחים מהמשיכות והשבת

הרווח הבלתי חוקי שנצבר אצלם.

34. המבקש יטען כי המשיבות חייבות בהשבת מלוא התמורה בגין המוצרים שנמכרו לציבור

לקוחותיהם באופן בלתי חוקי.

35. נזקו של המבקש בגין קניית המוצרים נשוא התובענה, המבקש יטען כי מגיע לו השבה מלאה בגין
רכישת המוצרים במלוא הסכום הנ''ל.

36. יודגש כי הנתונים המדויקים בדבר נזקי הקבוצה נמצאים בידי המשיבות. ברם, משיבה 1 משווקת
את מוצרי משיבות תנובה ועוף טוב ב- 46 סניפיה ואוחוזת כ 10 אחוז מהשוק הקמעונאי
בישראל. משיבות תנובה ועוף טוב משווקות באמצעות השוק הקמעונאי הכולל אלפי חנויות
הפזורים ברחבי הארץ, והנס מהווים יחד חלק הארי, ממכירת עוף טרי ארוז בישראל, משכך

ברי כי נזקי הקבוצה מסתכמים בסכומים ניכרים.

37. לצורך כימות והגדרת הקבוצה אותה מייצג התובע בתביעה ייצוגית זאת, כמו גם כימות הנזק
לכלל הקבוצה, נעשתה עבודה רבה ומקיפה וכן התקבלה חוות דעת מומחה, על מנת לברר את
העובדות הצריכות לעניין ועל מנת שהתובענה תהיה מבוססת על עובדות ושיעורי נזק כספיים
הקרובים ככל האפשר למציאות. ברור כי נתונים רבים הדרושים לעריכת חישובי נזק
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מדויקים הינס בבחינת סודות מסחריים של המשיבות ויתגלו במסגרת ההליכים המקדמיים
של בירור התובענה לכשתאושר.

38. בהסתמך על עובדות שהתגלו במהלך תחקיר באינטרנט, בכתבות נושא, בתוצאות סקרים של

חברת 1ס3, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר משרד החקלאות האמון על פעילות עופות

טריים בישראל, אתרי האינטרנט של המשיבות, נתונים של משרד המסחר והתעשייה וכן

ממצאי הבדיקה שערך התובע לצורך בדיקת הנושא, התבררו העובדות הבאות�

(א) אדם סביר מן היישוב כדוגמת המבקש ויתר חברי הקבוצה, המסתמכים על קיומם של

הוראות חוק ומסחר הוגן מכוח הוראות החוק וחובת תום הלב החולש כמטריה על קיום
חובות על פי דין, סבור היה כי עוסק בעל מוניטין כמו המשיבות יציין על גבי האריזה משקל

האריזה ביחס למוצר הארוז בה, ולא כך נהגו המשיבות.
כך או כך, מקום שסוג המוצר, עוף טרי וחלקיו, הינו מסוג המוצרים הנצרכים בכמויות
גדולות ובאופן תכוף, בהתאם לפרסום רשמי באתר משרד החקלאות מדצמבר 2015, כל
ישראלי צורך מעל 43 ק"ג בשר עוף בשנה והיקף שנתי של 500,000 טון בשנה. הנזק המצרפי

לאורך זמן מגיע לסכומים עצומים.

13 מצ"ב העתק פרסום, משרד החקלאות 2015 היקף צריכה שנתי עוף טרי, ומסומן
באות יטי1.

(ב) בישראל שוק עופות הפטם, מסתכם בסך של 5 מילארד ¤ בשנה, כאשר בקטגוריית "עופות

טריים ארוזים". נתח השוק בשגת -2014 הגיע לסכום של 1.147 מיליארד שקל.

39. מצ"ב העתק פרסום מיוס 11.02.2015 עיתון כלכליסט, ענף עוף טרי ארוז מסתכם ב- 1.147
מיליארד שקל. המהווה חלק בלתי נפרד מתובענה זאת ומסומן באות כ'.

40. מצ"ב העתק פרסום מיוס 05.06.2016 עיתון דה מרקר, שוק עופות הפטם מסתכם בסד של 5

* מילארד ¤ בשנה. המהווה חלק בלתי נפרד מתובענה זאת ומסומן באות כאי

(ג) המשיבה 1 בהיותה אחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ מחזיקה 46 סניפים,
בפירסוס בגלובס 4.2016 הצהיר מנכ"לה כי ויקטורי בדוחותיה הכספיים לשנת 2015 דיווחה

הרשת על הכנסותיה בקרוב למיליארד שקל. בפרסום ב 1ס8 דירוג רשתות מזון לשנת 2015,

מדורגת משיבה 1 כ - מס' 8 בענף המזון ואוחזת בכ- 50/0 מנתח השוק.

111 מצ"ב העתק פרסום בעיתון גלובס 4.2016, הכנסותיה רשת ויקטורי בשנת 2015
ומסומן באות כב'.

¤ מצ"ב העתק פרסום 601 דירוג רשתות מזון לשנת 2015, המהווה חלק בלתי נפרד

מתובענה ומסומן באות כג'.
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41. משיבה 1 מחזיקה על פי הנתונים בנתח ש�וק של - כ 50/0 מציבור הצרכנים הרוכשים ברשתות
השיווק. על פי הערכה נתח המכירות של משיבה 1 הנו כ- 50/0 מסך של 1.147 מילארד שקל
(קטגורית עוף טרי ארוז- הערכה לשנת 2014) שהנם כ- 57,350,000 ¤. מהנתונים המצו"ב
לכתב התובענה עולה כי משקל האריזות אותם לא קיזזה משיבה 1 ממוצריה, נע בין 2-100/0,
אך לשם הזהירות, חושב משקל האריזה בממוצע של כ- 40/0 ממשקל המוצר, כלומר הנזק

שנגרם בשנה לצרכנים עומד על 2,294,000 ¤ בשנה.

הנזק שנגרם ממשיבה 1 לצרכנים ל-7 שנים אחורהי עומד על 16.058.000 ¤.

42. תנובה באמצעות משיבה 3 ומשיבה 4, מחזיקה על פי הנתונים בנתח שוק המכירות של - כ
0/ס24. על פי הערכה נתח המכירות של תנובה הנו כ- 240/0 מסך של 1.147 מילארד שקל
275 ¤. מהנתונים המצו"ב לכתב התובענה עולה (קטגורית עוף טרי ארוז) שהנם כ- 280,000,
כי משקל האריזות אותם שיווקה תנובה לא סומן על ידה כמחוייב בחוק ובתקנות כפי
שיפורט בהרחבה בהמשך, ובכך נמכרו מוצריה על ידי השוק הקמנעואי, באחריותה המלאה,
בתוספת משקל שנע בין 2-100/0, אך לשם הזהירות, חושב משקל האריזה בממוצע של כ- 40/0

ממשקל המוצר, כלומר הנזק שנגרם לצרכנים עומד על 11,011,200 ¤ בשנה.

הנזק שנגרם ממשיבה 1 לצרכנים ל-7 שנים אחורה- עומד על 77,078,400 ¤.

43. עוף טוב, מחזיקה על פי הנתונים בנתח שוק המכירות של - כ 80/0. על פי הערכה נתח
המכירות של עוף טוב הנו כ- 80/0 מסך של 1.147 מילארד שקל (קטגורית עוף טרי ארוז) שהנם
כ- 91,760,000 ¤. מהנתונים המצו"ב לכתב התובענה עולה כי משקל האריזות אותם שיווקה
עוף טוב לא סומן על ידה כמחוייב בחוק ובתקנות כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, ובכך נמכרו
מוצריה על ידי השוק הקמנעואי, באחריותה המלאה, בתוספת משקל שנע בין 2-100/0, אך
לשם הזהירות, חושב משקל האריזה בממוצע של כ- 40/0 ממשקל המוצר, כלומר הנזק שנגרם

בשנה לצרכנים עומד על 3,670,400 ¤ בשנה.

הנזק שנגרם ממשיבה 1 לצרכנים ל-7 שנים אחורה- עומד על 25,692.800 ¤.

13 מצ''ב העתק פרסום מגוון מוצרי עוף טוב ארוזים מראש, כפי שמופרסס באתר

האינטרנט שלה, המהווה חלק בלתי נפרד מתובענה זאת ומסומן באות כג'1.

44. לשם הזהירות בלבד התובע מעריך את נזקי הקבוצה בראש הנזק הממוני בסך של 16,975,600
¤ במהלך כל שנה ובסך של 118,829,200 ¤ לתקופה של 7 שנים אחורה, מהתקופה בה

מוכרות המשיבות לציבור הרחב מוצרים נשוא התובענה. כפי שציינו לעיל, במהלך בירור
התובענה ניתן יהיה לחשב את נזקי הקבוצה באופן מדויק יותר באמצעות נתונים הנמצאים

בידי המשיבה.
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45. חישובי הנזק כפי שמפורטים ויובהרו להלן מגלים כי המשיבות במעשיהם ובמחדליהס, כפי
שיפורטו בפרק הטענות המשפטיות של התובע, מתעשרים על חשבון הצרכנים תוך גזילת
כספם שלא כדין, כשהם מוכרים את המגשיות במחיר המוצר הארוז בתוכן, בסכומים

עצומים:

נזק; במשמע, חיובם של הצרכנים לשלם עבור משקל האריזות בהן ארוזים העוף וחלקיו לפי

משקל התכולה.

ה. הטיעוו המשפטי

: 46. התובע, כפי יתר חברי הקבוצה הינו "צרכן" בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן בהיותו

"מי שקונה נכס מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי ".

̂" - העוף או חלקי העוף הארוזים מראש במגשיות ע''י משיבות תנובה "נכס'י-טובין,,;,,,,
ועוף טוב והנמכרות לצרכן באמצעות השוק הקמעונאי בישראל ובין היתר באמצעות המשיבה

1, הם בגדר טובין.

עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן (להלן; "עוסקת" ו/או "מעוולות יחדיו") וככאלה
הן "עוסק" כפי ההגדרה בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981:

; משיבה 1 מוכרת במישירין ומשיבות תנובה ועוף טוב מייצרות והמשיבות הינם עוסקים
ומוכרות לצרכן באמצעות השוק הקמעונאי בישראל ובין היתר באמצעות המשיבה 1.

"עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, "כולל יצרן" - המשיבה 1 מוכרת
ומשיבות תנובה ועוף טוב 2 מייצרות (יצרניות) ומוכרות לצרכן באמצעות השוק הקמעונאי
בישראל ובין היתר באמצעות המשיבה 1, את מוצריהם, עוף וחלקי עוף טריים, הארוזים

מראש במגשית.

47. המשיבות במעשיהן ובמחדליהן, גרמו להטעייתו של התובע, לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת
הצרכן, וכן עברו על הוראת סעיף 4(א) לחוק הגנת הצרכן מקום שלא גילו לתובע כי למגשית
משקל משמעותי, כשהמשיבות תנובה ועוף טוב מייצרות ואורזות את העוף הטרי וחלקיו
במגשיות בעלות משקל משמעותי בין 100/0�30/0 ממשקל המוצר, מבלי שהם מציינות על גבי
האריזה את משקלה, ומשיבה ג מוכרת את מוצרי העוף הטרי של משיבות תנובה ועוף טוב
מבלי שהיא מפחיתה את משקל האריזה ממחיר המוצר הנשקל יחד עם המגשית בקופותיה.
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ובכך להלכה ולמעשה גרמו להטעיית התובע וגרמו לו ולקבוצה נזק כספי מקום שנאלצו לשלם
בגין המוצר, מחיר, אשר כלל גס את משקלה של האריזה.

48. הקשר הסיבתי בין מעשיהן ומחדליהן של המשיבות והנזק שנגרם למבקש ולכלל חברי
הקבוצה בלתי ניתן לערעור שכן, אס היה ידוע למבקש כי הוא משלם במיטב כספו לאורך
שנים בגין האריזה בין- 0-100/0/ם3 ממחיר הקניה, היה מתעקש לשקול את המוצר ללא האריזה

ולשלם עבור משקל מוצר נטו בלבד.

לשון סעיף 2(א) לחוק היא כדלקמן:

י'2(א) לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דדן אחרת -
העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה (להלן: הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור

יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה:.""

(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות.
(2) המידה המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס.

(3) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם.

49. המשיבות מפרות את הוראות חוק הגנת הצרכן ומטעות את ציבור לקוחותיהם הרחב, שכן
משיבות תנובה ועוף טוב לא מסמנות את מוצריהם בתכולת המוצר כלל ומשיבה 1 אינה

מציינת את תכולת המוצר האמיתית.

50. התובע יטען כי משקלו של מוצר, ומשקלו ביחס למחירו הוא "עניין מהותי", כדרישת החוק.
אשר על כן בנסיבות המקרה, יטען כי מקום. שלא צוין על גבי אריזת המוצר כל כיתוב בנוגע
למשקל נטו של העוף ו/או משקל המגשית (הטרה) שיש להפחיתה ממשקל הברוטו של המוצר,
ואף לא הוצב כל שלט או אזהרה בסמוך למקרר אצל המשיבה 1 ולא נתנה כל הוראה לעובדי
המשיבה 1 להפחית את מחיר המגשית ממחיר המוצר, יש במעשה שקילת המוצרים ביחד עס

האריזה כדי להטעות הצרכן.

51. המשיבות מטעות את ציבור הצרכנים בעניין המהותי לעסקה. החוק בא להשליט אורחות
התנהגות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגנים ביחסים שבין העוסק לצרכן. החוק
בא להבטיח כי העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדיף על-מנת להתעשר שלא כדין על

חשבונו של הצרכן.

52. היות שהנזק שנגרם מהפרת זכויותיו של הצרכן נמוך יחסית, אין הוא מצדיק, בדרך הטרחה
הכרוכה בפנייה לערכאות ובניהול תביעה לשם פיצוי על הנזק. נוצרת תופעה של "תת -
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אכיפה" של הנורמות הקבועות בחוק. במצב דברים זה הצרכן אינו זוכה לפיצוי על הנזק
שנגרם לו, והעוסקים, בעלי העוצמה הכלכלית, יוצאים נשכרים חרף העובדה שהפרו את
הוראות החוק (ראה בר ניב (בורנובסקי) במאמרו הנ"ל " גבולה של התובענה הצרכנית

הייצוגית , 38, בעמ' 253-252 ). התובענה הייצוגית על-פי החוק נועדה להתמודד עם תופעה זו
ולהבטיח את אכיפת הנורמות הקבועות בחוק. התובענה הצרכנית הייצוגית נועדה לשרת את
האינטרס של כלל הצרכנים ולהיות להם לפה ולש1ט כנגד גוף כלכלי חזק המנצל את חוסר

הכדאיות שבהגשת תביעה נגדו בגין נזקים קטנים יחסית שנגרמו בשל הטעיה.

53. כן יטען התובע כי בהימנעות המשיבות לציין את משקל האריזה ובהימנעותו לגלות בדרך
אחרת לציבור הצרכנים אודות משקל האריזה (אשר כאמור משקלה נע בין 30/0-100/0 ממשקל

המוצר) נהגו המשיבות בניגוד להוראת סעיף 4(א) לחוק הגנת הצרכן אשר לשונו כדלקמן:

"חובת גילוי לצרכן:

(א) עוסק חייב לגלות לצרכן -

(1) כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו המפחיתים באופן משמעותי
מערכו של הנכס"

(3) כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

54. התובע יטען כי הימנעות המשיבות מגילוי משקל האריזה כאשר משקלה ביחיד ובמצטבר לא
כל שכן לאורך זמן מהווה חלק נכבד ממחיר המוצר המפחיתה באופן משמעותי מערכו של

המוצר, כדרישת סעיף 4(א)(2) לחוק הגנת הצרכן.

55. זאת ועוד יטען התובע כי בלתי סביר בעליל שהמשיבות לא ידעו על משקלה החריג של
המגשית. ניתן ללמוד על כך גס מהעובדה שמוצרי עוף טריים וארוזים מתומחריס גבוה
ממוצרי עוף טריים הנמכרים בתפזורת, וזאת בין היתר באופן שמגלם במחירם את עלות
עבודת האריזה ומחיר מוצרי האריזה, על כן למעלה מן הסביר כי המשיבות ידעו היטב כי
למגשית משקל עודף ומשמעותי ולא מן הנמנע כי הגו כפי שנהגו ביודעין ואף בכוונה תחילה,
על כן נהגו כלפי התובע בתרמית כפי הגדרת העוולה בסעיף 56 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש)

.1968

56. בסמוך להגשת כתב תביעה זה, ביצע ב"כ המבקש באמצעות התובע מספר בדיקות על מנת
לבדוק האם מדובר בסניף יחיד או מדובר בתופעה. בעקבות הממצאים שפורטו והכוללים
הודאות של מנהלי סניפים ועובדים, כן תיעוד אימות משקל בקופות של סניפי משיבה 1 של

מוצרי משיבות תנובה ועוף טוב, כפי שפורט לעיל ותצהירים, על כו יש לראות בהתנהגות

זאת של המשיבות כהודאת בעל דיו.
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57. זאת ועוד בהסתמך על העובדות שפורטו לעיל, ובין היתר היותן של המשיבות עוסקות ותיקות

בתחומן, סביר יותר להניח כי המשיבות ידעו אודות משקל המגשיות החריג על כל האמור

ומשתמע מכך, וניצלו בבוטות את ציבור הצרכנים, בהתנהגות המקימה תשתית

להגשת כתב אישום נגדו בגין העבירות המנויות בפרק ר להוק הגנת הצרכן.

58. המשיבות ברשלנות רבתי לא נהגו כעוסק סביר, כאשר לא ציינו על גבי האריזות ו/או בסמוך

למקררים בהם אוכסנו המוצרים ע"י המשיבה 1 את משקל המגשיות. ובין היתר פעלו

ברשלנות (הוראה סעיף 35 לפקודה) על ידי כך שלא ציינו משיבות תנובה ועוף טוב, ולא גילו

על גבי האריזה בעת ייצורה או במדבקה עליה לאחר יצורה וכן לא הציבו מודעה על יד

המקררים אצל המשיבה 1 אודות החובה להפחית את משקל המגשית ממשקל המוצר וכן

התרשלו בכך שלא הורו לקופאיות ולעובדים אחרים הנשקליס את המוצרים וקובעים את
מחירם כי חובה להפחית את משקל המגשית ממחיר המוצר.

59. המשיבות במעשיהן ובמחדליהן בצעו אף עוולה של הפרת חובה חקוקה כפי הגדרתה בסעיף 63

לפקודת הנזיקין (חוק חדש) 1986, מקום שנהגו בניגוד לסעיף 9(א) לחוק התקנים תשי"ג-

1953 (להלן�"חוק התקגיט") האוסר ליצר מצרך ולמכור מצרך שלא בהתאם לדרישות התו

הרשמי, וסעיף 17(א) לחוק התקנים קובע כי ייצור או מכירת מצרך אשר אינו עומד בדרישות
תקן רשמי הוא בבחינת עבירה פלילית.

א. המוצרים הס "מצרד" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקנים.

ב. המוצרים דע חינם מוצר מזון ארוז מראש. על כן, עפ"י צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של

מוצרי מזון) תשג"ט'1998 (להלן�"צו סימון") הקובע בסעיף 2{א) כי סימון מזון ארוז

מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי 1145 (הוא תקן הסימון) הקובע בסעיף 7.1. חובה

לסמן על האריזה את משקל התכולה הנקייה (נטו) של המזון באריזה בזה הלשון:

"7.1. הסימון יכלול את התכולה הנקייה (נטו) של המזון באריזה, ביחידות
של משקל או ביחידות של נפח. כמפורט להלן. אולם בתקן ישראלי מיוחד

החל על המוצר, אם קיים, או בדין כשלהו, מותר מהאמור לעיל"

ג. התובע יטען כי לא קיים תקן ישראלי מיוחד עבור בשר עוף טרי הארוז מראש. על כן חלה

חובה על המשיבות לסמן את משקלו נטו (ללא המגשית), וזאת לא עשו המשיבות. על כן,

מקום שהוראות חוק התקנים, צו הסימון, ותו התקן הישראלי, לפי פירושם הנכון נועדו

ל''טובתו או להגנתו של אדם אחר" (התובע וכלל חברי הקבוצה) והפרתם - "גרמה

לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק אליו התכוון החיקוק, בנסיבות העניין
המשיבות במעשיהן ובמחדליהן ביצעו עוולה של הפרת חובה חקוקה.

[*! מצ"ב עותק סעיפי תקן 1145 הרלוונטיים, מסומן באות ל'.
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יודגש כי הוראות תקן ישראלי 1145 הינן מחייבות לכל דבר ועניין שכן מדובר בתקן
רשמי. תכליתו בין היתר כמפורט במסגרת חוק התקנים, הבטחת התאמה בין

מוצרים.

תקן ישראל 1145 הינו מחייב אף מכח הוראות צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של
מוצרי מזון) תשמ"ט 1988, הקובע בסעיף 2 (א) כי " סימון מזון ארוז מראש יהיה

. כמפורט בתקן ישראל 1145"

הוראות תקן ישראל 1145 נועדו להגן על הצרכן ולמנוע מצב בו ירכוש הצרכן מוצר
המסומן במשקל מסוים ויקבל לידיו מוצר בכמות פחותה.

לאור הוראות הדין המפורטות לעיל, אין חולק כי חלה על המשיבות
תנובה ועוף טוב החובה - לסמן על האריזה את משקל הנטו של המוצר
במפעליהן טרם שיווקם לשוק הקמעונאי בישראל ובין היתר למשיבה 1
ובכן לאפשר לצרכן קניה של נטו תכולת מוצר, ללא כל תוספת ואריזה.
בפועל מתבצעת הטעיה של ציבור מליוני הלקוחות תוך הפרת חובה

חקוקה.

60. המשיבות סיפקו למבקש מוצרים המכילים פחות מהתכולה המובטחת. עקב ההפרה נגרם למבקש
וליתר חברי הקבוצה נזק, שכן חברי הקבוצה קיבלו מוצרים בעלי תכולה פחותה מאשר

המוצג.
תקנה 5 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון -) 1935 (להלן.-" תקנות בריאות הציבור ")

שכותרתה "יש לרשום את המשקל והכמות הנכונים של צרכי מאכל וכרי.

תקנות אלו קובעות את חובת רישום המשקל הנטו על גבי האריזה של מצרך מזון.

"כל חבילה המכילה צורך אוכל חייבים לרשום עליה בכתב ברור באותיות שאין גובהן פחות
משגי מילימטרים, במונחים של השיטה המטרית, את המשקל או הכמות הנכונים של

החבילה. למעט העטיפה או כלי הקיבול וכל חומר חיצוני אשר בה"

61. עוד יטען התובע כי המשיבות חפירות את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים),
התש"י 1950

ס' 1: ''מוצר" פירושו� מצרך שיוצר, שנארז או שנמזג במיכל על ידי היצרן."
ס' 5 (א): בציון כמות המוצר תפורש הכמות נטו שבמיכל."

5 (ב) :" הכמות תצויין ביחידות או במשקל או במידת נפח ולא תכלול את משקל המיכל או

האריזה או העטיפה."
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על פי התוספת השניה:

1. "תיאור המוצר יכיל... ד. כמות המוצר במיכל."
1.א. "כמות המוצר במיכל תצויין.. 1. אם הוא מוצק בקילוגרמים על מכפלותיהם וחילוקיהם

העשרוניים."

משיבות תנובה ועוף טוב מפרות את הצו ומטעות את ציבור לקוחותיהם הרחב,
אלו היצרניות כלל לא מסמנות את מוצריהם בתכולת המוצר, כמחוייב בצו.
ובכך מאפשרות למשיבה 1 ולכלל הקמעונאיס בישראל למכור את מוצריהם
למיליוני לקוחות ללא קיזוז משקל האריזה ממשקל המוצר במחוייב בצו.
אין חשיבות לצרכן, באם תנובה ועוף טוב, מפחיתות את האריזה לקמעונאים

אם לאו מאחר והפחתה זו לא מגיעה לצרכו,

111 מצ"ב עותק סעיפים רלונטיס מצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים/
התש"י 1950, מסומן גאות בוי.

עשיית עושר ולא במשפט

62. סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979 (להלן :"חוק עשיית עושר ולא במשפט")

קובע כי:

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן -הזוכה) שבאו

) חייב להשיב למזכה את הזכיה..." , לו מאדם אחר (להלן-המזכה 

63. המשיבות קיבלו ממעשיהם הפסולים טובת הנאה כספית, תוך שהם מתעשרים על חשבונם של
חברי הקבוצה.

64. לעניין זה יפיס דברי כבוד השופט עמירם בנימיני בת.א (א"ת) 2537/06 דניאל פרחן נגד מולטילוק
בע"מ (פורסם בנבו)

"בדברים אלו באה לידי ביטוי מטרה שלישית ונוספת של התובענה הייצוגית - לצד מטרות

הפיצוי וההרתעה - והיא מודגשת היטב בפסיקת בתי המשפט בארה"ב: נטילת הרווחים

הלא-חוקיים מידיו של הנתבע (1ת£מ£1§01§11$) 01 111-ם€א0§ 8ם£31) ומניעת התעשרות

שלא כדין (יאה ס. דויטש "עשור לתובענה הייצוגית הצרכנית - סיכום ביניים ומבט

לעתיד'/ שערי משפט ד(1) התשס"ה 32,21,9). פרופ' דויטש מדגיש במאמרו הנ"ל כי,

המטרות של הרתעה והשבת הרווח הבלתי-חוקי הן העיקר בתובענות ייצוגיות, ולא הפיצוי
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האישי..."

65. במכירת המוצרים כאמור לעיל, עשו ועושות המשיבות "עושר ולא במשפט" בסכומים מצטברים
עצומים, כאשר תוך הטעיה וחוסר גילוי כמתחייב על פי כל דין, הן מכרו לתובע (והקבוצה)

את האריזה במחיר המוצר הארוז בתוכן.

66. זאת ועוד יטען התובע כי המשיבות פגעו בו פגיעה שאינה ממונית בכך במעשיהן ובמחדליהן פגעו
בזכותו לשמור ולהחזיק בקניינו, ערך המוגן על ידי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מקום
ששלחו יד גסה אל כיסו ולאורך שנים בהם קנה את מוצרי משיבות תנובה ועוף טוב בין היתר
אצל המשיבה 1, נגרע קניינו לשימוש על פי רצונו החופשי וגרעו מזכותו לנהוג בקניינו על פי

רצונו החופשי והאוטונומי.

67. לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט לאשר את התובענה הנוכחית כתובענה ייצוגית
מכוח חוק תובענות ייצוגיות, ע"פ פרט 1 לתוספת השנייה לחוק (תביעה נגד עוסק כהגדרתו
בחוק הגנת הצרכן), לתת הוראות בקשר לתובענה הייצוגית ולהעניק את כל הסעדיס וליתן

את כל הצווים וההוראות שהתבקשו בתחילת בקשה זו.

רך ^ > יוזכיצק� ב1\.ח. י

עו"ד בן חי קוזנצקי
בא כוח המבקש
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נספח אי

התובענה היצוגית

שאלות מהותיות משותפות של עובדה ומשפט

68. השאלות המשפטיות והעובדתיות המהותיות בתביעת המבקש משותפות לתביעת כל
יחידי הקבוצה, שכן הוראות הדין הרלבנטיות לתביעת המבקשת חלות ביחסים שבין

המשיבות לבין כל חברי הקבוצה.

כל עילות התביעה שיש למבקש כנגד המשיבות עומדות גס לכל חברי הקבוצה. הפרת החובות

החקוקות על ידי המשיבות ומעשה ההטעיה שלהם, נעשו באותה הדרך שפגעה במאות אלפי
אנשים.

69. התובענה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל יחידי הקבוצה

המיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן תוכרענה לטובת הקבוצה המיוצגת. האם המשיבות קיבלו

מיחיד הקבוצה המיוצגת כספים שלא כדין.

70. יודגש כי ההלכה הפסוקה מורה שלא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעה,

העובדתיות והמשפטיות. דרישה כזו תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך את

השימוש בה לבלתי אפשרי. לפיכך אומצה הגישה לפיה די בכך שהשאלות העיקריות העומדות
במוקד הדיון, משותפות לכל חברי הקבוצה.

תובענה ייצוגית* דרד יעילה והוגנת

71. המבקש יטען כי בירור התובענה על דרך של תובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת

לצורך הכרעה במחלוקת, בנסיבות העניין דנן, וזאת מהטעמים אשר פורטו בבקשה. ואין ספק

כי הדרך הראויה לבירור העניין חינה באמצעות תובענה ייצוגית ולא באמצעות תובענות

פרטיות, אשר אס תוגשנה תיצורנה קושי ומעמסה בלתי נסבלים על מערכת המשפט. הגשת

תביעות פרטניות על ידי יחידי הקבוצה המיוצגת עלולה ליצור פסיקות סותרות- תוצאה שאין
ספק כי אינה רצויה כלל.

71. הבקשה הנה בעלת חשיבות צרכנית וכללית מן המעלה הראשונה ויתכן ואף בעלת השלכות

מרחיקות לכת הרבה מעבר לכך.

73. למבקש בדומה לכל יתר חברי הקבוצה, עילות טובות כנגד המשיבות, יש אפשרות סבירה

שהשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה תוכרענה לטובת הקבוצה.

א. כאמור אין עוררין כי המשיבות בדרכן מפרות את הוראות החוק באופן בוטה ויום יומי.

ב. הפרת הוראות הדין אינן מעשה של מה בכך. דברים אלה נכונים ביתר שאת, לנוכח

העובדה כי עסקינן בהוראות דין שנועדו להגן על הציבור הרחב.
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ג. חברי הקבוצה זכאים לכל הסעדיס המפורטים להלן ולמצער לחלקם. לא תיתכן מחלוקת
כי, המשיבות אינם יכולות להמשיך ולמכור מוצרים נשוא התובענה, משכך לחברי
הקבוצה מוקנית זכות לקבל סעד האוסר על המשיבות להמשיך ולמכור את המוצרים

נשוא התובענה אלא לאחר תיקוו והתאמתו לדיו הקיים.

ד. הוראות החוק שהופרו על ידי המשיבות ברורות, נהירות ואינן משתמעות לשני פנים,
משכך ישנה יותר מאפשרות סבירה כי השאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה תוכרענה

לטובת הקבוצה.

גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תגיעה ייצוגית

74. הקבוצה כהגדרתה לעיל מונה, לכל הפחות, מאות אלפי חברים. המשיבות משווקות את
מוצריהם במספר רב של סניפים הפזורים בכל רחבי הארץ. אין ספק, כי מדובר בקבוצה

גדולה שחבריה מפוזרים בכל רחבי הארץ.

� תביעת המבקש מתייחסת גם לעתיד, שכן כמבואר להלן, בין יתר הסעדיס 75. זאת ועוד
המבוקשים על ידי המבקש, מבוקש להורות למשיבות להפסיק את הפרת הוראות הדין
ולהפסיק למכור מוצרים נשוא התובענה, המסומנים ונמכרים תוך הטעיה וגזילת כספי

הצרכנים בניגוד לחוק.

76. אמנם בחוק אין כל הוראה המתייחסת לגודלה של הקבוצה כתנאי לאישור התובענה
כייצוגית, אך מאחר שתנאי זה נגזר מאופיו ומהותו של ההליך, לעניות דעתנו, נבהיר כי

התובענה דנא עומדת גם בתנאי זה.

הסעדים

77. לאור כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד;

א. לחייב את המשיבות לשלם לתובע סך של 2862.72 ¤ וכן גמול הולם בגין השקעתו הרבה

ונכונותו להתייצב ולשאת בנטל התובענה, פיצוי בגין נזק ממוני שפגעו בתובע וכן את
הוצאות הגשת תובענה זאת.

ב. לחייב את המשיבות לשלם ל"קבוצה" סך של 118,829,200 ¤. בתוספת הפרשי ריבית
והצמדה כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.

ג. לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו להם עקב

מעשיהם ומחדליהם של המשיבות.

ד. לחילופין, ליתן פסק דין המצהיר, כי המשיבה מפרה את הוראות הדין כמבואר בבקשה

זו.

ה. לחילופי חילופין, ליתן כל פסק דין הצהרתי הנראה לבית המשפט נכון וצודק בנסיבות

העניין.
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ו. ליתן פסק דין המחייב את המשיבה להפסיק באופן מיידי למכור את המוצרים נשוא
התובענה ללא סימונם כחוק.

ז. לצוות על המשיבות תנובה ועוף טוב לנהוג על פי הוראות החוק ולסמן על גבי המוצרים
,נשוא התובענה, את משקלם נטו.

ח. לצוות על משיבה 1 לנהוג על פי הוראות החוק, לא לקבל/למכור בסניפיה מוצרי עוף
ארוזים מראש של תנובה ועוף טוב ללא שמסומן מראש בהתווית היצרן- משקל נטו.

ט. לצוות על משיבה 1 לנהוג על פי הוראות החוק, ולמכור את המוצרים נשוא התובענה
כאשר באחריותה דואגת להפחית את משקל האריזה ממשקל המוצר כך שצרכניה

ישלמו רק עבור המוצר במשקל נטו.

י. להורות, על פי סמכותו הטבועה, לשר הכלכלה ו/או לשלטונות האכיפה לפתוח בחקירה
של המשיבות ולהגיש נגדן כתב אישום בהתאם להוראות פרק ו' לחוק הגנת הצרכן.

ובהתאם להוראות חוק התקנים.

יא. לפסוק גמול הולם למבקש במעמדו כתובע ייצוגי.

יב. לפסוק שכר טרחה ראוי לעורכי הדין המייצגים ב"כ המבקש.

יג. בית המשפט הנכבד מתבקש להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי
שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

הלימות היציג

78. עו"ד קוזניצקי בן חי, הינו בעל עו"ד ותיק, בעל ניסיון מקצועי בכלל וניסיון בתחום המזון
בפרט, צבר ידע רב בתחום המזון בשל היותו היועץ המשפטי של משרד הבריאות מחוז צפון
שנים רבות. אין ספק כי המבקש והחי'מ ייצגו וינהלו את עניינם של כלל חברי הקבוצה

שייצוגם מבוקש בתום לב ואת ענייניה של הקבוצה בדרך מקצועית, ראויה ובתום לב.

סוף דבר

79. למיטב ידיעת ב"כ המבקשת ולאחר בדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות, לא הוגשה בקשה

לאישור תובענה ייצוגית שעניינה זהה או דומה לעניין נשוא בקשה זו באופו ישיר נגד
המשיבות.

80. למען הסדר הטוב יצוין ב"כ המבקש איתרו בטרם הגשת התובענה דנן כי, ביום 28.09.2008 הוגשה
בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרת הליך - ת"צ 13447-09-08 אביבי ני השופרסל

ומילועוף, הליך זה הסתיים בפשרה ביום בפשרה 09.10.2011 שם נדוו מקרה דומה אשר גם

בו שופרסל מכרה מוצרי עוף מבלי להפחית את משקל המגשיות מהמשקל הכולל, בהליך זה
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דובר על מוצרי מילועוף ולא על מוצרי המשיבות כבמקרה דנן. הפשרה אשר הושגה בין
הצדדים וקיבלה תוקף של פס"ד הינה - למשך 10 חודשים, תפחית שופרסל, בנוסף להפחתה
הקבועה 22 גרס, כאשר שווי ההטבה הסתכם ב-4.3 מיליון ¤ וההפחתה תבוצע אוטומטית על

ידי תוכנת מחשב במשקל שבמחלקות הבשר בשופרסל.

81. ב�2005 הוגש כתב אישום על ידי משרד התעשייה והמסחר (שמו הקודם של משרד הכלכלה)

נגד רשת חצי חינם, בין היתר על מכירת מוצרים בתפזורת תוך הכללת מחיר האריזה במחיר
: "אם מחיר שיפודי פרגיות הוא המוצר. בית המשפט תיאר אחת מהדוגמאות שהוצגו בפניו
39.90 שקל לק"ג, ומשקלה של האריזה הוא 61.49 גרם/ צרכן שבכוונתו לקנות ק'יג אחד...
למעשה קונה כ�940 גרם. מחיר 940 גרם שיפודי פרגיות הוא 37.50 שקל, אלא שהוא נדרש

לשלם 39.90 שקל". בית המשפט קבע כי חצי חינם עברה על חוק הגנת הצרכן, ואף הרשיע

אותה בעבירה החמורה יותר של "הטעיית צרכן בענייו מהותי".

82. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה, הנן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות אלה את אלה
לפי הצגת הדברים והקשרם ההגיוני.

83. המבקש מותיר בידו את הזכות לשנות ו/או לתקן את כתב התביעה הייצוגית ואת סכומה במידה
והדבר יידרש, והכל כתוצאה מגילוי מסמכים החסרים בידה ו/או באם ישתנו הנתונים ו/או

העובדות נשוא תביעה ייצוגית זו.

84. התובע שומר על זכותו לצרף לכתב תביעתה, תובעים ו/או תובעות נוספים וכן תצהירי נפגעים
נוספים וראיות נוספות.

85. לבקשת אישור זו מצורף נוסח התובענה הייצוגית, כמתחייב בחוק, ובכפוף לקבלת בקשת האישור
על ידי בית המשפט הנכבד ואישור התובענה הייצוגית.

86. בקשת אישור זו נתמכת בתצהיר המבקש וכן בתצהיר בנו של המבקש, המהווים - חלק בלתי נפרד
מבקשה זו.

87. בהסתמך על כל האמור והנטען מתגקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה במלואה ולחייב

את המשיבות בכל עילות התובענה ולפסוק לתובע ולקבוצה את מלוא הסעדים המתבקשים
בתובענה זאת.

ר ו ע 5ן1^כ<<לןי ק1-רד. 
_1̂ ̂ו1 ̂ו .םא ;1 ̂ירן מ̂ס ח

�? ̂ 0 - א ג�ו 5ך<^5+̂�<0 � / ''י

עו"ד בן חי קוזנצקי
בא כוח המבקש
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כרד נספחים

נל1פו( 1 תיא1^המסמ^
א כתב התובענה, תצהיר המבקש, תצהיר בנו של המבקש

ב העתק נסח חברה מרשם החברות- ויקטורי
ג העתק דירוג 801 יצרניות המזון לשנת 2015, מדרג את תנובה במקום הראשון וחלק מהמשיכות

 במקומות גבוהים
ד העתק, תדפיס מאתר תנובה, עיקר שיווק העופות מעוף הגליל ועוף הנגב.

ה העתק נסח חברה מרשם החברות, עוף הגליל
ו העתק נסח חברה מרשם החברות, קורניש חן

ז העתק נסח חברה מרשם החברות, עוף טוב
ח (-1 עותק של שלוש חשבוניות הקנייה בסניף ויקטורי עפולה מיום 13.07.2016.

(3
ט עותק צילומי המוצרים כפי שתועדו מיום 13.07.2016 בסניף ויקטורי עפולה

י עותק כרטיס חבר, קבלה, חברות התובע בחלי ממן 23.02.2016,
יא עותק בחשבונית 630164924 מיום 18.07.2016, בסניף ויקטורי נשר ציק פוסט

יב עותק צילומי המוצר והמדבקה, אנטריקוט שנרכש מסניף ויקטורי נשר ציק פוסט
יג העתק תעודת הרכישה מסי 590142343 מיום 18.07.2016, מסניף ויקטורי עפולה

יג (1) העתק תמלול הקלטה מנהל הקצבית המסרב לשקול- לבצע אימות משקל בפני הלקוח
יג העתק תמלול תיעוד בדיקת אימות משקל המוצרים בקופה, כפי שתועדה באמצעות קופאית הסניף

(1)א ויקטורי עפולה
יג (2) העתק צילום תהליך השקילה בקופה כפי שתועדו ביום 18.07.2016, בסניף ויקטורי עפולה
יג תצהיר ב"כ התובע לעניין אימות תמלול כל השיחות שהוקלטו והמצ"ב כנספחים לתובענה

2.א ..
יגי3 עותק חשבונית מיום הרכישה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016

יגי4 עותק צילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016
יג' (5) עותק ממסמך, אימות משקל ומסקנות כפי שנמסר לתובע ע"י מנהלת הסניף, בסניף ויקטורי רכסים

 מיום 20.07.2016
יג' (6) עותק מתמלול ההקלטה, של מנהלת הסניף ושיחת הועידה שהתנהלה עם מרכז הרשת, כפי בבוצעה

 בסניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016
יג' (7) עותק צילום תיעוד מוצרי עוף במקררי משיבה 1, בסניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016 לא מסומנים

 במשקל
יגי (8) עותק מתמלול ההקלטה, של המוכר בקצביה מסרב לשקול, בסניף ויקטורי טבעון מיום 20.07.2016

יד' חוות הדעת, מומחה לנטרולוגיה , ד"ר לפיזיקה אלכס לפק, מיום 25.07.2016 כולל נספחים והתצהירים.
טו עותק חשבונית מיום הרכישה כפי שבוצעה אצל קופאית סניף ויקטורי קרית מוצקין מיום 26.07.2016

טו (1) עותק צילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי קרית מוצקין מיום 26.07.2016
טזי עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי קרית מוצקין מיום 26.07.2016

יז' עותק חשבונית מיום הרכישה כפי שבוצעה אצל קופאית סניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016
יז'?1) עותק צילומי השקילה כפי שבוצעו אצל קופאית סניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016

יז'(2) עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016,
יחי עותק בחשבונית מיום הרכישה בסניף ויקטורי� עכו, מיום 26.07.2016

יחי(1) עותק צילומי השקילה, בסניף ויקטורי- עכו, מיום 26.07.2016
יחי(2) עותק מתמלול ההקלטה, בסניף ויקטורי רכסים מיום 26.07.2016

יט'(1) העתק פרסום, משרד החקלאות 2015 היקף צריכה שנתי עוף טרי .
כי העתק פרסום מיום 11.02.2015 עיתון כלכליסט, ענף עוף טרי ארוז מסתכם ב- 1.147 מיליארד שקל,

כאי העתק פרסום מיום 05.06.2016 עיתון דה מרקר, שוק עופות הפטם מסתכם בסך של 5 מילארד ¤ בשנה
כבי העתק פרסום בעיתון גלובס 4.2016, הכנסותיה רשת ויקטורי בשנת

כגי העתק פרסום 601 דירוג רשתות מזון לשנת 2015
כג'{1) העתק פרסום מגוון מוצרי עוף טוב ארוזים מראש, כפי שמופרסם באתר האינטרנט שלה

ל' עותק סעיפי תקן 1145 הרלוונטיים
רחבי הארץ ~מי עותק סעיפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), התש"י 1950 מא' | חלק מהצילומים של המוצרים בסניפים שונים ב



נספח א

כתב התובענה, תצהיר
המבקש, תצהיר בנו

של המבקש



תצהיר

אני החתום מטה מר אור פנחס ת.ז 023804263 מרח' שבל 1, יפעת. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. שמי ופרטי ת.ז הנ"ל הינם כמפורט לעיל והריני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה
לאישור תובענה ייצוגית בנוגע מכירת חלקי עוף ארוזים מראש המיוצר על ידי חברות
תנובה ועוף טוב ומשווק ע"י השוק הקמעואני בישראל ובין היתר אצל משיבה 1 רשת

ויקטורי.

2. הנני להצהיר כי אני לקוח של משיבות תנובה ועוף טובה, מזה שנים ואני רוכש את
מוצריהם מסוג חלקי עופות טריים שונים האורזים מראש, שהם משווקות במרכולים
השונים ובפרט אני רוכשם בסניפי ויקטורי, הקרובים למקום מגוריי, והשייכים למשיבה

.1

3. הנני להצהיר כי אני לקוח של הנתבעת 1 ועושה את קניותי השבועיות באופן קבוע באחד
מסניפיהס.

31 לבקשה ,26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,6 ; 4. הנני מצהיר כי האמור בסעיפים
לאישור התובענה היצוגית הוא נכון וידוע לי מידיעה אישית.

5. הנני מצהיר כי האמור בכל שאר הסעיפים לבקשה לאישור התובענה היצוגית, הנו לפי
מיטב ידיעתי ואמונתי.

6. אני מצהיר כי השם דלעיל הינו שמי, החתימה שלמטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זו
אמת.

חתימת המצה#�

אישור

הריני מאשר כי ביום 15.08.2016 הופיע בפני, עו"ד בן-חי קוזניצקי, בכתובת רח' נוריות 42 אחוזת
ברק, מר אור פנחס, שזוהה עצמו ע"י ת.ז 023804263 ( המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא יעשה כן, אישר את

/ ך נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. 

בן-חי קוזניצקי, עו"ד



תצהיר

אני החתום מטה מר אור מתן ת,ז 206853335 מרח' שבל 1, י0עת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר

את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. שמי ופרטי ת.ז הנ"ל הינם כמפורט לעיל והריני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה
לאישור תובענה ייצוגית בנוגע מכירת חלקי עוף ארוזים מראש המיוצר על ידי חברות
תנובה ועוף טוב ומשווק ע"י השוק הקמעואני בישראל ובין היתר אצל משיבה 1 רשת

ויקטורי.

2. הנני להצהיר כי אני בנו של התובע, אור פנחס ת.ז 023804263.

24, 25, 16 לבקשה לאישור התובענה ,23 ,22 ,17 ,14 ,13 ; 3. הכני מצהיר כי האמור בסעיפים
היצוגית הוא נכון וידוע לי מידיעה אישית.

4, אני מצהיר כי השם דלעיל הינו שמי, החתימה שלמטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זו
אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הריני מאשר כי ביום 15.08.2016 הופיע בפני, עו"ד בן-חי קוזניצקי, בכתובת רח' נוריות 42

אחוזת ברק, מר אור מתן, שזוהה עצמו ע"י ת.ז 206853335 ( המוכר לי באופן אישי) ולאחר

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

>^_י / 3 י\ך*\3 € 0 /\ 

בן-חי קוזכיצקי, עו"ד



נספח ב
העתק נסח חברה מרשם

החברות� ויקטורי



אתר משרד המשקט�ם 18.7.2016

,-* . ??* ̂  תשל|ם אגיה שנת1ת @ 0טטו0 פניית1י+* מידע ושירותים מקוונים ? 4£ "", "ר"ם החנ^ת .פיס- חגיה
*

מספר תאגיד: 514068980
71010 5̂ק(31 ̂¥ ̂\/ו^ שם תאגיד (עברית): ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ שם תאגיד (אנגלית): 110 11̂\/1�£101>{

0טטו0: פעילה םוג תאגיד: חברה ציבורית
סוג חברה ממשלתית: חברה לא ממשלתית סוג מגבלות: מוגבלת

מדינה: ישראל ישוב: גן יבנה
רחוב: הכישור מספר: 3

מיקוד: 70800
ישוב תא דואר: תא דואר:

מיקוד תא דואר:
אצל:

מטרת החברה/הש!תפ!ת: לעסוק בכל עיסוק חוקי
תיאור החברה/השותפות:

דוח שנתי אחרון הוגש לשנה:

1̂ תשלום אגרה שנתית 13 0טטו0 פניות 6 להדפסה נ

1̂?/ק013115.35כ]16£ח3קודו11/00./\6.90ם311נ1[01�)3י\3ר1//:ק11ו] 1/1 1=נןג1נןסק5140689808113=



נספח ג
העתק דירוג 801 יצרניות

המזון לשנת 2015, מדרג את
תנובה במקום הראשון וחלק
מהמשיבות במקומות גבוהים
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נספח ד

העתק, תדפיס מאתר תנובה,
עיקר שיווק העופות מעוף

הגליל ועוף הנגב.



̂י| ן ן חפש חיפ1ט באתר ן בחר קטגוריה ~

הדפ0 מוצרים מן החי 4 ח0יבת הבשר 3§

חטיבת הבשר

חטיבת הבשר בתנובה אשר נקראה בעבר חטיבת בע"ד - בשר עופות דגים, משווקת מגוון נד1ל מאוד של מוצרי מזון: מהחי
ומהצומח.

. ? החטיבה מפיצה את מוצריה בכל רחבי הארץ באמצעות מספר מרכזי הפצה:

199| • מרכז הפצה חיפה הממוקם בחוצות המפרץ
?8] • מרכז הפצה קרפרי אשר בחולון

̂^0 • מרכז הפצה דרום הממוקם במתחם עוף הנגב שליד נתיבות. מרכז הפצה זה מפעיל שני מרכז1 הפצה קטנים נוספים -
̂^9 בשוק הסיטונאי בגבעת שאול בירושלים ובאילת.

16 חטיבת הבשר משווקת את רוב סוגי הבשר הנצרכים בשוק הישראלי:

¤8ם • בשר קפוא מדרום אמריקה המיובא ע"1 תנובה.
1^9 • מוצרי בשר טרי אדום אדום מבקר תנובה,

^10 • עופות, פרגיות והודו שלימים ומפורקים במיגוון וריאציות הנשחטים, בעיקר, במשחטת ע1ף הגליל שבקרית שמונה, עוף
̂ק3!11_מלאכי. הפרגיות נשחטות במשחטת בעלי כנף שבבאר טוביה. _ומעו£1-ש בות ̂^8 הנגב שליד נת/

̂^0 * מוצרי בשר ועוף טחונים ומתובלים.
 ? נקניקים, נקנקיות ומבחר מוצרים בוס&'ם מחברת טיב - טירת צבי מקב1צת תנובה.

|̂ ^
008 • מוצרי מאמע עוף ממפעל �תנובה גלילי אשר בקרית שמונה.

|1|11| • דגים קפ1אים (יבוא) ומצוננים (תוצרת הארץ).
י"י�ל • מעדני דגים ודגים מעושנים ומעובדים. ?

• ירקות קפואים של 0נפרו0ט מקבוצת תנובה.
? מוצרי מאפה - בורקסים ופיצות - של חברת מעדנות מקבוצת תנובה

• תפו"א לצי�פס במגוון צורות וגדלים.
י • מגוון קונפיטורות וריבות של חברת ענבי ציון מקבוצת תנובה.

הכשרות בחטיבת הבשר - חטיבת הבשר ומרכזי ההפצה שלה עומדים תחת השגחת רב תנובה. האחראי מטעם רב תנובה על

כל מרכזי ההפצה הוא הרב יו0ף שט"נברגר ותחתיו עובדים משגיחי כשרות מקומיים בכל מרכז הפצה.

משגיחי הכשרות מנפיקים תעודות כשרות ממוחשבות ללקוחות. השליטה על המחסנים נעשית גם באופן מרכזי כאשר אין כל

אפשרות לפתוח מוצר חדש לרכישה במחסני תנובה ללא שהמוצר נבדק ע"1 הצוות של רב תנובה 1הוא מקבל אישור חתום שרק

הוא מאפשר פתיחת מםפר קטולוגי שבאמצעותו ניתן להזמין את המוצר מהספק. ללא פתיחת המק"ט אין כל אפשרות להזמין
את המוצר למרכז ההפצה ואין אפשרות לשלם עבורו.

לרשימת המפעלים שע1בדים עם חטיבת הבשר ורמת הכשרות בהם - לחץ כאן ?

לקבלת תעודת הכשרות של מרכזי ההפצה של בעד - לחץ כאן



נספח ה

העתק נסח חברה מרשם
החברות, עוף הגליל



אתר משרד המשפטים 18.7.2016

ן . ** / י נ2ד* תשלום אגרה שנתית 0 סטט 0 פני ת*+* מידע ושירותים מקוונים ̂_ \ | / \
פרטי תברה '?ק*5י מידע מרשם התברות ,

מספר תאגיד: 510242159
שם תאגיד (עברית): עוף הגליל בעמ שם תאגיד (אנגלית):

0טטו0: פעילה סוג תאגיד: חברה פרטית
0וג חגרה ממשלתית: חברה לא ממשלתית סוג מגבלות: מוגבלת

יק! - ב י תלאב מדינה: ישראל ישוב: 
רחוב: גבעת התחמושת מסקר: 1

מיקוד: 6702101
ישוב תא ד1אר: תא דואר:

מיקוד תא דואר:
אצל:

מטרת החברה/השות&ות: לעסוק בםוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותקות:

דוח שנתי אחרון הוגש לשנה: 2014

1̂ תשלום אגרה שנתית 13 סטטוס פניות 59 להדפסה נ

06.9£̂ו1151[.1ס�31'\3ר1//:̂ג ̂טק0נ]510242159415=^1?\ק15.35ו613ס63וח3קוח1/00ו./ 1 1/1



נספח ו

העתק נסח חברה מרשם
החברות, קורניש חן



י אתר משרד המשפטים 18.7.2016

̂ן . י-*. ̂  תשיום "ייי שנתית @ 0טטו0 פנ�|ת*•?�* מידע 1שירותים מה11נים ," 40 "�דע מרשם החבי1ת .פו"י י"ניה
מ0פר תאגיד: 511235954

שם תאגיד (עגרית): קורניש חן (1987) בע"מ שם תאגיד (אנגלית):

0טטו0: פעילה 0!ג תאגיד: חברה פרטית

סוג חגרה ממשלתית: חברה לא ממשלתית 0וג מגבלות: מוגבלת

מדינה: ישראל ישוב: מפעלי גרנות
רח1ב: מספר: 0

מיקוד: 3881100
ישוב תא ד1אר: חדרה תא דואר: 454

מיקוד תא דואר: 3810401
אצל: ד.נע חפר- מפעלים אזוריים גרנות

מטרת התברה/הש1תפות: לעסוק בסוגי עי0וק שפורטו בתקנ!ן
תיאור החברה/השותפות: להיות כשירה לביצוע כל פע1לה משפטית הכשרה על פי דין

דוח שנתי אחרון הוגש לשנה: 2015

י תשלום אגרה שנתית ¤ 01000 פניות 85 להדפםה ̂ב

ןץ//:0ט^ ̂|.^0ק3/̂\ ̂!*8ו ̂|?xק5^.8|ן^^6ס68וח^קרח0^/|ן.^6.90 1/1 1=(]נxן(xן18&511235954=|



נ0פח ז

העתק נסח חברה מרשם
החברות, עוף טוב



ו . ** \/ לפי1 תשל1ם אגרה שנתית £3 0טטו0 פניותזי*�* מידע ושירותים מקוונים ̂_ | / *יק*** מידע מרשם החברות ,פרטי חגרה\

מםפר תאגיד: 510360332
שם תאגיד (עברית): עוף טוב (שאן) בע"מ ש0 תאגיד (אנגלית):

0טטו0: פעילה 0וג תאגיד: חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית: חברה לא ממשלתית 10 ג מגבלות: מוגבלת

מעמד חברה מפרת חוק: חברה מפרת חוק

מדינה: ישראל ישוב: בית שאן
רחוב: מפעלים אזורים מםפר: 1

מיקוד:
ישוב תא דואר: תא דואר:

מיקוד תא דואר:
אצל:

מטרת החברה/השותפות: לעסוק ב0וג' עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:

דוח שנתי אחרון הוגש לשנה: 2013

נ&זי תשלום אגרה שבתית 01 0טט01 פניות © להדפסה
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נספח ח (1-3)

עותק של שלוש חשבוניות
הקנייה בסניף ויקטורי עפולה

מיום 13.07.2016.



10

11111 ע וו.�טו- ? ̂.61 (\1 שניצי;/  * 0 . /04
2205064 חזה עוף פרום טרי א 25.33 ן
32 20 שניצל/ תזה ג9.931- ו .90 * 0.770

__ -.^^ 9ו22050 נרעיים טוף טרי ארו 18.79
̂^ 0.944 * 19.90 14.90 כרעיים ע1 4.72- ^ ''ייי
2205019 כרעיים עוף טרי ארו 23.52
^ 1.182 * 19.90 14.90 כרעיים ג1ו 5.91- ^ ^ ^  

_
[1§ר* 2205057 חזה עוף טרי שלם אר 38.93 ? §93ן

̂ * * 0**י" 1.302 * 29.90 20 שניצל/ תזה ע 0.20- * §* •
11^11<* 2206057 חזה עוף טרי שלם אר 42.04 ̂.ו̂ו 1י.1ו11.

29.90 * 1.405 1
א ב. א די קט דרי 2004 אבטיח 29.36

סניף עפולה 1.745 ו * 2.50 0.90 אבטיח מועד 18.79- -
79 מנחם ב;י1

טייל� 074-7157217 אמצעי תשלום םה��כ 433.40
ח.פ. 511769499 נ.אשראי 321.45 הנחות חשבון 95.וה-
מנהל הסניף: איצילו אינגי לתשלום 321.45

. טונטת'. 4819 טילא גלאלי! , תעורח משלוח/קנלה 590138795 סכום מעיים בחשבונית: 41.81קופה�. 5908
כ.אשראיתאריר מסמר : 13/07/2016 13:40:03 =��==—================================

?כבוך העתק חברה מספר סוג . נמות םה"נ
פנחס 91ס חיזה) 7636 רגיל ו 321.45

5
א?ר

קוד פריט תיאור ,םה"כ ******************************************
68יחוח * םחיר • • בחשבון זה חסכת 111.95 קדח הנחות.  - כחבר מוטמן חמנח 42.

רג12.001- העתק2036 עגבניה 32518.35 3 * 5.90 0.90 מלפפ11 010 2028-15.00 מב מלפפו1 9.62ו ****************************************** 13:40 374513/07/2016 * 4.90 0.90 עגנניה מ 7 טעות פתיחה765 1 * 4.90 0.9 מלח 1171110 6.06-"יחל מל11 8.65 03: - םמיט 8.23 יר 4858:00-22:00 1 * 4.90 0-9 1170 מיעדי! 5.94- �א- ג� 20258:00-21:00 מלון 28 1 * 90 5 - ~7י 20338:00-22:30 תפוח 392ו72900 עוגיוח 10ק1?ד צייפ 10.90 ? ישי וערבי ח; 7:00 ער שעתיים לפני כניסת ובת395 400 10.90 משלוח נ15 שייח נקניה מעל 500 ש"ח7?70 7290013927̂ ר7ןלי1ת קינ110 _... תורה שקנית- ריקטורי0 2ב16.90עוגיוח_ג_0_4.9-
̂יי"." ?.7290006739185 שניצל תירס צמחי קל 54.90 32 20 שניצל/ חזה ע 8.59- '385"" גו"" .90 * 0.66 טניצל/ חזה ע 9.80- .2206064 חזה עוף פרוס טרי א 525.00 20 32 .90 * 07 60, 25 2206064 חזה עוף פרוס טרי א 79.



+ 01

] \*  ̂  ̂5900535^8

• ?\*^\\£0 1^0=" פיקדון 0.30 בקבוק 0.30
1.11̂ 5900535009408 ביוה סולרי 500 מ? 3.60 11.^11.^11] 1,1

 ̂^  ̂
ך ן55550

מל 60!3 י מולוי 500 5900535 נירה
"̂ ב.א ויקטורי ? א.

ל 60!3 יחניה מחולה ו55550 פיקדון 0,30 בקבוק 30 0 םנמםב גי]ן 79 5900535009408 ביוה סולרי 1500ז
 3 ב 10 ביוה מול 1.70-

טייל- 074-7157217 וח""
117̂י> ום5555 פ קרון 0.30 בקבוק 30 0 ה פ 9499
729000 מנ 3ס*ה אסם 00 9!5 ה סניף�א יציק א יבגי 1̂! מנהל

ס ובד\תל 4819 טילא גלאלין 7290000060781 ו1ב פסטה אסם 500 גו 5.90 , קופח� 5908/
̂/אניריות 80�ו� !  5"ם77*"1ח0"� חי חח.?

? חנ1ודת מסלוח/קנלה 590138811 י

̂י §61 ג"יס"  ̂̂ 83 � ' 13=48:19 תאויך מסהר � 13/07/2016
' 2190 7290003009619 סירופ 1.5 פריגת 

! -- ת 1̂^ה =̂  
 י"",,

̂ןי
,^^ #* י ו!!?!? 555503 

"̂ 1"̂ ^-^---------- י יסה:נ -
 תיאו

̂!":נ.
7290004125578 משקה סויה מוטשר ר 11.70 3 חו זיכוי. 80.97-

̂�"י ̂�"י̂�̂�י�� אי י
̂י  י 

ו- 81 לימון סוטרו 74!  ̂ 9.90 * 0
2
580

232 הנחות חשבון 53.29- � 7290004130794 נ^ה סויה ו.גיטה. .11.70 58�
2ב318זשקה סויה ו 5.40- ?ח11ןלום 232.68 ו
7290004125417 גיל *3 200 מל פיקו 11.20 סכום מ0 בחשבונית: 28.33 ;!
̂י=================:============ [ אוחר

==
 ̂��"""�"�"" י7290010945305 הלב קוטון 2 ליטו 3 11.50 . � א7290004132231 חלב קתון 0.8 ג5 ל 7.50 פ

 ̂ ק" 26.40 חנוח 7290003321155 ונעני

"
"רויל ;�"  ̂ 7290010945306 חלב קרטון 2 ליטר 3 11.50 ן03 ץןיזה)"

רא5� פילן 4.60 1 ס763 רגיל ן 232.68 7290002824640 סקי 250 ג
7290002824640 סקי 250 גר*5י 9יק 4.60 *************±±***********

ך-~- ?̂ל  � םגלל35̂ו
4 י חצי7ים 02 גו02 * 90 4

9 - 2041 7373 חריף 07 1 : נתנר מועיון תםכח 8ו
**"*************************************? 1 5.90 * 0.155

2009 י בננות 22.72
2.295 * 9.90 1 הגגתק

13/07/2016 13 �̂ י�  ניונ אחם י"4 ! 9
4 .90 > 0 1̂

2206057 חזה עוף טוי טלם או 42.04 """ חתיחר
חח0 31̂ :1.4068 * 29.90 20 1ניצל/ חזה ע 13.92- -א ?יח חח 2;ו?ג20

 ג
2206057 תזה טוף טוי ולס או 38.93 : • 7

30;פ£:| ה
] � -12 89 מזה 11 20 ונימ/  29.90 * 1 302

יי כניםת " *""̂ ^̂ 1.860 * 4.90 9 .0 1170 םו"יו1 44! - ייי 
ת ך5י ""ב קניחם ט 0 50 ש"ח

4 * 3,60 3 ב 10 בירה מול 1.70- ? חורה שקנית- ויקטורי5900535009408 בירה מולרי 500 מל 14.40 מש?ות
555501 פיקדון 0.30 בקבוק 1.20

0.30 * 4
5900535009408 ביוה מל7רי 500 מל 3.60



($0̂ <ו? /ן1 1.90 ו 1 $  ̂טט/כ1ע¤^ 10. ונוטעו סו עו 0.90וקרליי1 נםנזפ 00.ו� ! 3£*'
.7290107878920 מנ בית השיטה קוקטי 90. ו ו ן ��*?* . . . . . . 7290107876803 מב בית השיטה חרוזי 9.90 !  7290107876803 מב בית השיטה חרוזי 9.90 !�

3נ20 חמוצים נית 11.70-
7290016087055 מנ טבג1 רסק עגבניות 12.00
8 * 50. ו 8ב0ורםק עגבניות 2.00-

7290000162386 מב הלמנם ?סלט שום 12.90 :
*-**+<**** + * 

8715700419732 מנ 11117(3111 היינ1 700 11.90
*\\\1 9.90קטשו3 הייני] 2.00- ; \ ?1*

̂ **0*<*י 2010 בצל יבש 6.47 * ** *
1*11^̂ 1*1 1̂1* 1̂1111 -4.46 

2.230 * 2.90 0.90 נצ? ינש מ!
8485818700014 משקפי קריאה 19.90 ;

א ריקטררי . נ . א 8485818700014 משקפי קריאה 19,90 ן 
7290001201510 ביצים 30 יחי*- פ 26.30 ן סניף עפולה

79 /7 .7 7290005287206 מב טונה סטאוכיסט נ 21.90 ו מנחם 
19.90 םטארניםט 2.00- י טייל- 074-7157217

7290005287206 מנ סונה םטארניםט נ 21.90 ! ח.פ. 511769499
19.90 סטארניסט 2.00- : מנהל הסניף: איציק אינגי

7290010328253 מב טחינה גולמית 50 9.90 נ קופה: 5908 , ג1ונד\ת: 4819 ג1ילא גלא
7290010328253 מנ טחינה גולמיח 50 9.90 י1 תעודת מולוח/קבלה 590138820

2נ16 טחינה אחרו 3.80- . תאריך מסמך : 13/07/2016 13:53:00
6001067024446 מברטת אקסטרא קלי1 7.90 :
2058 תפרא לנ1 7.59 ?

3.995 * 1.90 0.90 תפוא לב1 מ 3.99- 'לכבוד הג1ו
22024 פיתה אפויה מארז 10 11.90 י 5175553

 אור פנתם
אמצעי תשלום סה"כ 703.36 - -

נ.אשראי 589.41 הנחות חשבון 113.95- קור פריט תיאור .סוד
לתשלום 589.41 ? נמות * מתיר

סכום מע"מ בחשבונית: 84.83 7290012333460 שמן קנולה 1 ליטר-ה 90.

========================================== 7290012333460 100 �קנולה ו ליטר-ה 90.

כ.אשראי� 7290012333460 שמ1 קנולה ו ליטו-ה 90.

 7290013584182 ספרייט מופחת 1.5 ל 90.

חברה מספר סוג נמוח סה'ינ 7290001713853 אקונומיקה ריחניה 4 90.

— - 7290001713853 אקונומיקה ריחנית 4 90.

031 (ויזה) 7636 רגיל ו 589.41 2נ6ו אקונומיקה 80.

7290000111353 מיונז 1 קג 90.

****************************************** 14.90 מיונז ו ק 00.

נחשבו! זה תסנת 113.95 טרח הנחות. 7290000060880 מב פסטה אסם 500 גר 90.
נחבר נווטות חםנח 26.48 7290000060880 מנ פסטה אסם 500 גו 90..
2757320 סטייק אנטריקוט מיו 71.;****************************************** 2נ0ופםטה/אטריות 80.

49 .90 * 2.860
העתק 8699878422513 שישיית מים מינרלים 0ו.י
00: 53: 13 13/07/2016 555503 פיקדון 1.80 בקבול!) 80.

7622010001858 אוראר תיל 176 גרי 90.:
שעות פתיחה 7622010001858 אוואו וניל 176 גרי 90.:
1 יא- גי 8:00-21:00 7622010001858 אוראו וניל 76ו גר� 90.
יד 8:00-22:00 3ב20א1ואו 176 ג 1.70
�ה 8:00-22:30 2206019 נחויים טוף טוי ארו 1.82
ישי ומרבי חג 7:00 עד שעתיים לפני נניםח שנת 2.805 * 19.90 14.90 נרעיים ג1ו 1.03
משלוח נ15 טרח נקניה מעל 500 0 2206064 תזה עוף פרום טרי א 1.37
חודה שקנית- ויקטורי 2.990 * 32.90 20 שניצל/ חזה ע 1.57
7290006788030 מנ שמפו 10 קרליין 90.
0.90וקרליין שמפ 00.

נירן 1.70 7290000521350 מב קברנה סדבי
: �, 9.90ויינות של ס 10.;
555501 פיקדון 0.30 בקבוק 1.30
7290000315140 מב קורנפלקס מלא בד 1.90
9.90קורנפלקס מל 1.00



נספח י

תק כרטיס חבר, קבלה. עו
חברות התובע בחלי ממן

.23.02.2016
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̂-1| ו. ו — / 1!<  *"

: ^^^^^^^ יי ; -: 8 1 י �� ^^ ] פעםאחת  טחולהקפיא,מטירק� ו נסהלר3חוד1(1ים |,. ן •
* ?-**" י - ~ - יי ̂!5!#£י"- י*-<~£^1 �• משתתף שהתחייב לטלושה הודפים והחם"� יוחד י 1 8 - י  - ?

; �'  ר^ו"י-
 ק|

* 
בלבד י \ סםפנש אחד זכאי לל2וספנו8יס

; י , ̂" -1 - מש^כסן^-  יי"^
? ::,

̂י _?" ? 1 .י-'יי ' "" —— - י -

נ71י ממן בע"̂�/ןבוצות תמיכה לאכילה נבונה
/ טל. 1-700-507-508

רחי השיש 3 חיפה פקס= 04-8736667
51347̂  תפ�23

 עמ
קבלה זמנית מסי 1 66738

^י\ י ^ ( ל )  מס- לקוח 
שס הלקוח /

מס' שיק בנק ז'�פ הסכוס

מס' שיק 3נק ז'�פ הסכוס

מס' שיק בנק ז-פ הסכוס

מס' כ"א.-

.-3 ̂ תיקר� . הסכום ל1

מזוםן;

2.. חתימה $0 י -ייד^//2̂/

י
- - 

$ 
-  ייי

" �- ^-  ? ?�

ך-�. - ,:0 �; / 1 ^ �:�": י ^
- 1 -ג ~ -ג |̂� * ;ל" . ! �• -  �

-�- £ — ^ - £ - :- 
±י- : � -" י 



נספח יא

עותק בחשבונית 630164924
, בסניף מיום 18.07.2016

ויקטורי נשר ציק פוסט



י

*ו1וררר וי; 1̂ י"�ץן -,* * 1-11 1 1/ג ד £?  " ד4ויו

טיי?074-7157240-
511765499 .3.0

מנה? הסניף: מאור שמאילונ
קופה: 6301 . ג!ונר\ת:י5031 םנירירונה א17ה

מקדר *פברר 
5175553

אור פשט
םה'ינ אור . י קוו פריט ה

נמות * מחיו

וג7 טרי נ. 70.29 1842430 אנטריקוט *
99.00 * 0.710

אמצטי חשלום םהיינ 70.29
וו1ו7ו�[1 70.29 נ.אשואי 70.29 ?ו

סמנו מגרנו בחשכוניה; 10.21

אי ר ש א . כ
חברה � מ30ר סוג ננווח סררנ

זה) י76.ה/י ו גי? ו 70.29 י ו )  031

מק ו� ר
50: 59: 08 6 !� ל21//~8/0 י

טטות פתיחה
8- גי 9:00-22:00 *
יו- ה� 9:00-23:00

שישי ת1וני חג 7:00-14:00
קו 6וטה אחרי יציאת שנת טר 23:00 יי� צ ד בו

מווולות נ5ו קו"ח בקניה נוע? 500 ו1רח
קטורי י חורה שקניה� ו



נספח יב

עותק צילומי המוצר והמדבקה,
אנטריקוט שנרכש מסניף
ויקטורי נשר ציק פוסט



1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ ^̂ ^>2^̂ ^̂  ̂[̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂�^ ן _,_ק61|^ _? *- ן__~̂י _ 5̂ ~^�̂ ~ _ ^"  ̂ גי-ד י̂�* ̂י * ל ל? ?"\יר ̂/  "? ייי
̂! י*1 ליי ** 

0 1̂00^̂ 9^̂ 5^̂ ^^?^מ  ̂- '�-^" >£- >-£ < *• , ���̂ ©̂03  ̂ *- �,^ , ?' י� ̂י

̂נ ^̂ ̂^םן ^̂ ̂^נץ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂^נ ^̂ י
"̂ ז **י *"• ז"יני̂י <6.יי -י —י ~י -ל� *�?  —-. 'י̂- ?̂ —

̂ י ט ל ד  ̂ ̂"111 ר י יו ל ט   ^ ^
יי"-.18? ?" י -ל !̂?9



נספח יג

העתק תעודת הרכישה מ0י
590142343 מיום

18.07.2016. מסניף ויקטורי
עפולה



א. ב. א ר י קט ו� ר י�
סניף ג91ו7ה

מנחם נ;י1 79
ט11';- 074-7157217
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נספח יג 1

העתק תמלול הקלטה
מנהל הקצביה המסרב
לשקול- לבצע אימות
משקל בפני הלקוח,



תמליל סרטוו ויקטורי עפולה - קצב

פנחס אור (התובע):

תשקול לי, כתוב שזה 718. תשקול לי בבקשה

קצב דוברת ויקטורי (סניף עפולה):
זה המשקל

פנחס אור (התובע):

במשקל, לבדוק שזה נכון.

קצב חברת ויקטיר* (סניף עפולה):

718 גרס

פנחס אור (התובע):

עכשיו זה עס הקופסא או שזה בלי הקופסא?

קצב חברת ויקטורי (סניף עפולה):

בלי הקופסא, זה לא נותן לנו קופסא פה. המשקלים לא נותנים עם הקופסא, אתה מבין
אותי?, תמיד הם מבטלים את המשקל של הקופסא.

פנחס אור (התובע):

בטוח?

קצב חברת ויקטורי (סניר עפולה):

בטוח 1000/0

פנחס אור (התובע):

אתה יכול לבדוק לי אחד בלי? אני אקח את זה, לוקח את זה.

קצב חברת ויקטורי (סניף עפולה):

לא לא אדוני אל תפתח

פנחס אור (התובע):

אני קניתי, זה שלי



*<

עובר אורח בסופר (לקוח):

תשקול, תשקול אחד ריק

פנחס אור (התובע):

תשקול אחד ריק

קצב חברת ויקטורי (סניף עפולה):

שנייה אחת... (קורא�5עובד נוסף) תבוא פה לעזור לי הלקוח פה לא משתכנע שאנחנו

פנחס אור (התובע):

אמרתי שאני רוצה לשקול את זה (פונה לעובד האחר)

עובד אחר של חברת ויקטורי (הנתבעת):

זה שקול כבר

פנחס אור (התובע):

נטו, אני רוצה לשקול נטו כמה זה

עובד אחר של חברת ויקטורי (הנתבעת):

מה זה נטול

פנחס אור (התובע):

בלי הקופסא, אני קניתי את זה, שקול לי בלי הקופסא

עובד אחר של חברת ויקטורי (הנתבעת):

לא אל תפתח את זה.

פנחס אור (התובע):

קניתי, זה שלי

עובד אחר של חברת ויקטורי (הנתבעת):

לא, אני לא פותח, אתה פותח את זה בבית, כאן אתה לא פותח את זה.



ויי

ג(1)< נספח י

העתק תמלול תיעוד בדיקת
אימות משקל המוצרים בקופה,

כפי שתועדה באמצעות
קופאית הסניף ויקטורי עפולה



�יי

תמלול סרטוו ויקטורי - קופאית

פנחס אוי (התובע):

הנה, כאן במשקל תשימי לי שנייה

קופאית של חבית ויקטורי (הנתבעת), סניף עפולה:

בסדר, תשים בשקית (אודהעוף)

פנחס אור (התובע):

שם בשקית, הינה

תגידי לי, את יודעת כמה המשקל של הקופסא בלי העוף?

אין לי משקל, בבית לבדוק.

זהו, תבדקי לי כמה כמשקל

צלם הסרטון (בנו של התובע):

̂מיוציא~אותה על"מנת שלא ישפיע�על! רגע יש פה לכלוך (<יש~חתיכת~בשר בתוך הק1̂ג
המשקל)

פנחס אור (התובע):

מה המשקל?

קופאית של חברת ויקטורי (הנתבעת), סניף עפולה:

50 גרם

פנחס אור (התובע):

50 גרם, וכמה זהז

רגע אני אשים מהתחלה

צלם הסרטון (בנו של התובע):

רגע אני אשים מהתחלה, זה לא צילם את ה 50 גרם

פנחס אור (התובע):

צלם אותו

הוא אמר לי 12 גרם

קופאית של חברת ויקטורי (הנתבעת), סניף עפולה:

אולי שם זה משהו אחר, ששוקל יותר

צלם הסרטון (בנו של התובע):



רגע זה רק הקופסא פה?

פנחס אור (התובע):

כן

עכשיו בוא נראה כמה זה שוקל (העוף)

צלם הסרטון (גנו של התובע):

נו

פנחס אור (התובע):

זה לבד, כמה?

1270 (5פי�המ שלןלישרשום במכ תה)

והמשקל יחד עם הקופסא?

צלם הסרטון (בנו של התובע):

מקורי) ה המשקל! כן זה יוצא טוב (תואם~את~

פנחס אור (התובע):

נשים ביחד

̂המשק^מודד) 1300 רגע."(מסת̂כ

צלם הסרטון (בגו של התובע):

אל תיגע אבל

קופאית של חברת ויקטורי (הנתבעת), סניף עפולה:

1320

צלם הסרטון (גנו של התובע):

ש̂מ 6 גרם יותר. ̂ןי̂י 6 גרם יותר, בכלל השקית פה (ה

פנחס אור (התובע):

השקית, אוקי
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נספח יג 2.א

תצהיר ב"כ התובע לעניין
אימות תמלול כל השיחות
שהוקלטו והמצ"ב כנספחים

לתובענה



ר י ה צ ת

1. אני הח"מ, מצהיר בזאת כי אני ב"כ התובע היצוגי בתובענה היצוגית נגד משיבות 1-5.

2. אני מצהיר בזאת כי תמללתי את כל השיחות נשוא התובענה היצוגית מקובץ קול של
מחשב משיחות שהתנהלו בין התובע לעובדי משיבה 1 בסניפים שונים ובמועדים שונים.

3. התמלול נעשה לפי איכות ההקלטה על-ידי, רצ"ב התמלול שלי לתובענה היצוגית ואני
מצהיר כי התמלולים תואמים את ההקלטות והיא נעשתה לפי מיטב ידיעתי, ניסיוני,

הבנתי, ואמונתי.

אגי נותן תצהירי ז ה במקום עדות בבית-משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב כי לעניין
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט; דין הצהרתי זו כשהיא חתומה

על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

רב ̂*1 בכבןד 1 /̂1
תאריך עויץ^בן חי קוזניצקי

1
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נספח יג 3

רכישה עותק חשבונית מיום ה
כפי שבוצעו אצל קופאית סניף

טורי טבעון מיום ויק
20.07.20 16
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נספח יג 4

עותק צילומי השקילה כפי
שבוצעו אצל קופאית סניף

ויקטורי טבעון מיום
20.07.2016
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נספח יג 5

עותק ממסמר, אימות משקל
ומסקנות כפי שנמסר לתובע
י מנהלת הסניף, בסניף ע"

ויקטורי רכסים מיום
20.07.20 16
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נ0פח יג 6

עותק מתמלול ההקלטה, של
מנהלת הסניף ושיחת הועידה
שהתנהלה עם מרכז הרשת,
כפי בבוצעה בסניף ויקטורי
טבעוו מיום 20.07.2016



לאחר שהמוצרים נשקלו בקופה הראשית ואכן נראה שהאריזות שוקלות הרבה יותר
מהמצויין על האתזה, מנהלת הסניף נקראה לקופה, הבחינה בבעיה והזמינה את התובע

(פנחס אוח ובנו למשרדה לצורך בירור הדבר וטיפולו עם הממונית עליה, לבנת, בעזרת
שיחת טלפון.

, טבעון תמלול הקלטה מתאייד 20.07,16 בסניף ויקטורי

הראלה (מנהלת סניף ויקטורי, טבעוו):

ליבנת? (מנהלת הסניף התקשרה לאחראית עליה, לבנת)
מה העניינים?

, בסדר? ... תקשיבי, לקוח קנה אצלי עכשיו חזה עוף טרי
אנחנו שקלנו לו מאחורה את המשקל של האריזה, הורדנו לו טרה, הכל בסדר

הלקוח החליט לפרק את החזה עוף מהקלקר (האריזה), שקל אותו נטו, הוא שקל אותו
, בסדר? שהסתכל על החשבונית הוא ראה שהמשקל שחייבו נטו, המשקל שלו היה 1.58

, בסדר? אותו זה 1.65

פנחס אור (התובע):

עוד 70 גרם

הראלה (מנהלת סניף ויקטורי, טבעוו):

עוד 70 גרס

פנחס אור (התובע):

ואתם בטרה הורדתם לי...

הראלה (מנהלת סניף ויקטורי, טבעוו):

10 גרם

פנחס אור (התובע):

לא, 6 גרס (בדק בכתוב על האריזה)

הראלה (מנהלת סניף ויקטורי, טבעיו):

6 גרס, בסדר



פנחס אור (התובע):

למה שקלתי? 6 גרס לא נשמע לי הגיוני, אבל לא חשוב

, טגעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

בקיצור, יש לו 70 גרם הפרש בין משקל החזה עוף לבין הנטו
, כמה משקל? עכשיו מה הם לוקחים מאיתני

זה היה ארוז, כשהוא פירק את זה , כשהוא פירק את ה

פנחס אור (התובע):

אני יכול לדבר איתה שניה (עם המנהלת שאיתה היא מדברת בטלפון)

 התמהמהות בהעברת השיחה

, טנעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

רגע, רגע הוא עו"ד הוא רוצה לדבר איתך
 התמהמהות בהעברת השיחה

פנחס אור (התובע):

משפט אחד, אני לא פה בתור עו"ד, תני לי משפט אחד, אני בתור לקוח.

, טבעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

, לא הוא בסדר הא לקוח שלנו, הוא רוצה רק רגע בסדר, אבל הוא רוצה להגיד לך משהו
להסביר לך.

פנחס אור (התובע):

משהו קטן, אין לי עכשיו אממ... (מנהלת הסניף מעבירה לו את הטלפון)

תקשיבי, אהלן...הלו, תקשיבי אני בתור לקוח פה, ואני אגיד לך למה אני בדקתי כי כתוב
במדבקה של האריזה 6 גרם שאתם מורידים, זה לא נראה לי הגיוני ולכן, אני קונה פה
הרבה, גם קניתי את המבצע של ה 20 שקל המון, ולכן 6 גרם לא נראה לי, ולכן בדקתי,

( עכשיו אני רואה שלקחו פה 70 גרס. אני לא יודע מי ה.... (המנהלת מדברת
רגע אני שם אותך ברמקול שהי תשמע אותך גם, הראלה, הינה היא ברמקול

ית על הראלה): ליבנת (הממינ

הראלה?
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, טבעת): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

אהל!

ליבנת (הממונית על הראלה):

זה מצוין שהלקוח בדק את זה, הדבר הזה זה בשר עוף טוב?

, טבעון): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

כן

ליבנת (הממונית על הראלה):

יופי, אני רוצה בבקשה תמונות של זה

, טבעון): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

אוקי, צולם במייל?

ליבנת (הממונית על הראלה):

את המדבקה של המשקל שהייתה על עוף טוב, בסדר?
גם את המוצר עצמו וגם את המוצר בלי הטרה, בלי המוצר של התבנית

, טבעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

בסדר

פנחס אור (התובע):

אנחנו נעשה הכל

, טבעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

זה גם היה אותו דבר היה גם בפילה עוף, חזה עוף פרוס

ליבנת (הממונית על הראלה):

אין בעיה, אין בעיה, אם אני נתקלת במצבים כאלה אנחנו באותו רגע מטפלים בזה
ובודקים את זה מול הספק, לכן אני אומרת שתעבירו עכשיו את התמונות

, טבעוו): הראלה (מנהלת סניף ויקטורי

אה תמונה עם המשקל? אוקי אנחנו נצלם



נספח יג 7

עותק צילום תיעוד מוצרי עוף
, בסניף במקררי משיבה 1

ויקטורי טבעון מיום
20.07.2016 לא מסומנים

במשקל
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נספח יג 8

, של עותק מתמלול ההקלטה
המוכר בקצביה מסרב לשקול,

בסניף ויקטורי טבעון מיום
20.07.2016



תמליל סרטוו של רכישת מוצרי עוף טריים, ארוזים מהקצביה-מסניף
ויקטורי, טבעוו

פנחס אור (התובע);

אני רוצה שניצל

ברוד (קצב חברת ויקטורי סניף טבעוו):

דק או כזה?

פנחס אור (התובע);

כזה, רגיל של עוף טוב.

ברוד (קצב חברת ויקטורי סניף טבעוו):

כן, כמה?

פנחס אור (התובע):

אחד

ברוד (קצב חברת ויקטירי סניף טבעוו):

אחד, אתה רצית לשקול כן?

פנחס אור (התובע):

כן, אבל פה שאני אראה, אני לא רואה משמה מה אתה שוקל.

ברוד (קצב חברת ייקטורי סניף טבעוו):

מה?

פנחס אור (התובע):

אפשר לשקול פה?

ברוד (קצב חברת ויקטורי סניף טבעיו):

לא



1י

נספח יד

חוות הדעת, מומחה
לנטרולוגיה , ד"ר לפיזיקה

לפק, מיום 25.07.2016 אלכס
כולל נספחים והתצהירים.
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25-07-2016

חוות דעת מומחה

אני החתום מטה, דייר אלכס לפק, נושא ת.ז. 009900713; נתבקשתי על ידי
התבקשתי ע"י עו"ד בן חי קוזניצקי לחוות דעה וליעץ בנושא שקילה של מוצרי

מזון מסוג עופות טריים ארוזים.
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית חמשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב, שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין

חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

שם המומחה ל ד"ר אלכס לפק

מען: רח' חסידה 8, כפר סבא 4424678

עבודה: מנהל חברת ניוטון מטרולוגיה בע"מ.

גושא חוות הדעת.- התבקשתי ע"י עו"ד בן חי קוזניצקי לחוות דעה וליעץ שקילה של מוצרי
מזון.עו"ד בן חי קוזניצקי שקל מוצרי מזון וביקש חוות דעת מקצועית ויעוץ כנושא ביצוע תהליך
שקילה בצורה תקנית ומקצועית וכן אישור שתהליך השקילה שבוצע בהתאם להנחיותי בוצע

כראוי.

אלה פרטי השכלתי:

680 בפיסיקה ומתמטיקה האוניברסיטה העברית 1968 -

180̂' בפיסיקה האוניברסיטה העברית 1970

ס&ק בפיסיקה האוניברסיטה העברית 1977.

אלה פרטי ניסיוני המקצועי:

מאז 1976 ניהלתי ופיתחתי פרויקטים הנדסיים וטכנולוגיים בדיסציפלינות שונות. כמו
כן, פיתחתי אלגוריתמים לשעונים אטומיים ובסיסי זמן שמבוססים עליהם, וכן סנכרון זמן בין

מערכות.

מאז 1987 אני עוסק גם בפיתוח, תוכנה ויעוץ למעבדות כיול בנושאים שקשורים למדידות
ולמטרולוגיה (מדע המדידות) וכן ביעוץ בהבטחת איכות של מדידות לפי תקן 17025 150 (תורגם
לעברית כתקן ישראלי 17025). ביצעתי, מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מבדקים

למעבדות לבחינת הכיוליס שנעשו על ידם על פי תקן 17025 180.

-1-



- ̂ ח10^א*לי4י 611010  ̂
11± 

גיה בעיים *$7;$ך~ נירטרן מטרולו
1?1/ 5̂�£!}+"נ

"
1?010 פק0 09-9512010 -0^/̂� , / טל

4424678 8"131-33א חסידה 8, כפר סבא 4424678 #^ 361ז13 ,

46^ח10\\1£א0\\¥\י\\ :כ61'*\ ,61.11מ.ץ16מ1@0�611וחת 311למ-6 וח€0.ץ010£ץ}

הקמתי מספר אבות מידה לאומיים (למדידת זמן, תדר ומתח חשמלי) במעבדה הלאומית
לפיסיקה (ששימשה כמכון מטרולוגי לאומי) בתקופה 1990-2000.

הוזמנתי והשתתפתי בקבוצות עבודה במשרד הבינלאומי למידות ומשקלות בפריז
.(81?\4)

כתבתי מאמרים מדעיים בנושאים אלה ונתתי הרצאות וימי עיון בכנסים בינלאומיים.

ב- 1997 הקמתי את חברת ניוטון מטרולוגיה בע"מ שעוסקת בנושאים הנ"ל, ביעוץ
למעבדות כיול, בכתיבת תוכנות לביצוע מדידות, כיוליס, חישובי אי-וודאות, מרווחי כיול

וסימולציות של מערכות.

• השתתפתי בהקמת האגודה הישראלית למטרולוגיה והייתי היריד הראשון שלה ב-1997.

וזאת חוות דעתי:

1. בתאריך 20-7-2016 פנה אלי עו"ד קוזניצקי לקבלת יעוץ והנחיות לגבי ביצוע שקילה של
מוצרי עוף טרי בצורה תקנית.

2. יעצתי לו לפנות למעבדת כיול מוסמכת בהסמכה לפי תקן 17025 150 שהוא תקן בינלאומי
למקצועיות של מעבדות כיול. נבחרה מעבדה קרובה ללקוח בשם פ"ק מעבדת כיול ויעוץ
בע"מ מאיזור התעשיה תפן אשר מוסמכת לביצוע שקילות בתחום הנדרש. כמו כן יעצתי לו
לגבי תהליך העקיבות שבשקילה בכך יציג תוצאת שקילה בחנות שעל פיהן הוא מחויב. ישמור
את המוצרים באריזת קירור עד למעבדה ויבצע נסיעה ישירה וללא עיכובים מהחנות למעבדה
תוך שמירה שהמוצרים לא יתיבשו במהלך הנסיעה (ע"י עטיפתם בנילון נוסף כל מוצר בנפרד
בחנות מיד לאחר שקילתם). בדקתי שתעודת ההסמכה לתחום המדידות שהמעבדה אמורה

לבצע בתחום חוות הדעת, נמצאת בתוקף.

3. ערכת* בדיקה לכל המוצגים שהוצגו בפניי ואלו מסקנותיי:

א. מעבדת פ"ק ביצעה 6 שקילות בתאריך 21.07.2016 כאשר קיבלה את המוצרים בשעה
10:20 כפי הצהרתה המוצרים הגיעו במתקן קירור ונשקלו באריזתם המקורית.
השקילות בוצעו במאזניים מכוילים ברמת דיוק של 0.5 גרם, דיוק שמתאים למטרה

.-(1601/1^-300- הנוכחית (תעודת כיול של המאזניים 1

̂/1607. כמעט כל תוצאות ב. תוצאות השקילות מופיעות בתעודת כיול מספר 1
השקילה ברוטו תואמות את השקילה בחנות (עד כדי 3 גרם) למעט שקילה אחת שבה
בחנות נשקל 12 גורס יותר מאשר במעבדה. בנוסף נשקלו משקלות הטרה עד לכדי
110 גרם (אריזה במשקל של מעל ג/100 לעומת הברוטו) כמקרה אחד ובשאר 5

השקילות משקלות הטרה היו בין 30 גרם ל 47 גרס.
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ג. תוצאות השקילה מראות שניתן בדרך כלל לסמוך על מדידות הברוטו בחנות ברמה
של 3 גרס שהיא רמה סבירה. לכן ניתן לסמוך על תוצאות השקילה המצוינות

בתויותך המדידה ובחשבוניות גס בשקילות אחרות.

ד. המאזניים הביתיים ששימשו את התובע בשקילות הביתיות שביצע, נשלחו גם כן
בהנחיתי למעבדת פ"ק לכיול. התקבלה תעודת כיול מספר 1607/0910073 עבור
מאזניים דגם 61-55קט$ מספר סידורי 0910073 ונמצא כי הס סוטים לכל היותר בגרם
1 מהערך הנכון ולכן לא משמעותי לצרכי הבדיקות הנוכחיות. מכאן שניתן לסמוך על

השקילות הביתיות ביצע התובע ברמת הדיוק.

ה. בדקתי את תקינות המסמך שהנפיקה מנהלת סניף ויקטורי טבעון בו נשקלו ע"י
החנות שני מוצרים וצוינו בתעודת משלוח/קבלה מס' 860258012 מיום 20-7-2016
. במסגרת בדיקת ובו צוין כי בשקילת חזה עוף טרי צוין משקל ברוטו של 1.650 ק"ג
הטענה ע"י התובע הוצא העוף מהאריזה ונשקל בנפרד ומשקלו היה 1.580 ק"ג כלומר
משקל האריזה היה 70 גרם (ההפרש) והוא הובא בחשבון בעת התשלום כעוף ולא

כאריזה. מצאתי כי המנהלת כתבה סך משקל האריזה 600 גרם במקום 70 גרם.

י. השוואתי את תעודה השקילה של המעבדה ומוצרים שנשקלו עם תעודת
משלוח/קבלה מסי 590144768 מיום 21-7-2016 שעה 08:44 ומצאתי התאמה של

המוצרים ומשקלות הברוטו.

ז. בדקתי את תהליך הדיגוס ובחנתי את תצהירי הדוגמיס שהם התובע עו"ד אור פנחס
ובנו אור מתן וכן ראינתי אותם לגבי התהליך ומצאתי כי התהליך התבצע לפי
המלצתי, דהינו שמיד עם הרכישה בשעה 08:44 נעטפו המוצרים כל אחד בפני עצמו
בשקית נילון נפרדת והועברו במתקן מקורר במהירות למעבדת השקילה ונמסרו

למעבדה בשעה 10:20 לפיכך התהליך היה תקין.

4. סיכום

א. אין אלא להסיק כי החנות מוכרת את המוצרים לפי משקל ברוטו ולא לפי משקל נטו.

ב. החנות אינה מסמנת את התוית במשקל נטו ולא במשקל טרה אלא סימון משקל
ברוטו בלבד.

/ תאריד: ^/?3-<^ חתימת, /(}

מצורפים בזאת הנספחים עליהם הסמכה חוות דעת<
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רשימת נספחים:

נספח 1- אימות שק<לה ותוצאות השקילות -תעודת כיול מספר 1/1607י\\.

̂? במעבדה. נספח 2- תעודת כיול של המאזניים 300-1/1601-

נספח 3- תעודת כייל מאזניים ששקל בהם התוגע בביתו-מספר 1607/0910073 עכור מאזניים
דגם $5-61קט$ מספר סידורי 0910073.

נספח 4- מסמן ביצוע שקילה ע"י מנהל סניף ויקטורי טבעון מיום 20-7-2016.

נספח 5- תעודת משלוח/קבלה ויקטורי עפולה- מסי 590144768 מיום 21-7-2016.

נספח 6- העתק צילום תוויות עם משקל גיוסי בלבד של ויקטורי ממחגריס שנשלחו למעבדה פ"ק.

נספחים 7 (1-2) תצהירי הדוגמים:

תצהיר התובע, להליך הדיגום שבוצע ב 21.07.16, המסומן 7 א'.

תצהיר בנו של התובע, להלין הדיגום שבוצע ב 21.07.16, המסומן 7 ב'.

נספח 8- מסמכי הסמכת מעבדת פ"ק.
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נספח ^

מעבדת פ"ק�תעודת
אימות שקילה

ותוצאות השקילות -
תעודת כיול מספר

\/^1/1607



 ̂ נספח

ול של תעודת כי
המאזניים

1601/-300->1ק
במעבדה.

המאזניים בהם שקלה
המעבדה את המוצרים

המוצגים בתעודת השקילה
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העתק מסמך ביצוע
שקילה ע"י מנהל

סניף ויקטורי טבעון
מיום 20-7-2016
חתום ע"י מנהל

הסניף
ותעודת משלוח/קבלה
מספר 860258012

אליה מתייחס המסמך



̂**ננ*# *^~̂ ז"י^ * ̂ ון̂   ̂ ̂ן /י ויי 4  11 י 11 י;*1 י1וןן"וי1[1י *
י""" י " ** " י ? ןו י " ו ו וו ו ו ? וי ? יו 1 ???—וןי יןי,וי"י1 0/ך9¤/***1" ?? 1*1 י"ייי ו-4 ו .1 — י י~� —י ו י י ?"" י ו> ו נווו ? ו  ן ו י

1̂ ̂"ט^ ̂ יי'^ 5̂ן4ץ ך/ ן

" "י� ' * 11#̂י?*7^^#-?4 " �
̂י  

*י י* _ * *"
- - ̂� י . .�] ~ .^  � .̂.!.!!!. י . 1 ???..!-_! ו ~ -י - י1. - חו,.,,... -  ̂ח,-. - - - ?*.._  , ,- , _  - - - - . ין _ _ , 7 _ה .  .. _



9

א.ב.א ריקטורי
מבטון

קניו! מו? היער- ה1!'.�ים 70
ט?04-8705200-

3.0. 511769499 י
054-6925385 �̂ מנהלת הסניף: הואלה שמי?וני

קופה; 8503 , ג1ובר\ח� 4090 זניראח ואואן
חעורח משלוח/קנ?ה 850258012

תאריו חםמך : 20/07/2015 13:18:18 .

רר ?כבור מק
5175553

אוו פנח0 /
/ *''� .1 

^\ 
;1  ̂ קור 1<\ תיאור .סרת ($\

^^1 _!_ ^_ ._ נ^\*_מחיר :..

̂, 6664^2 חזה עוף פרום טוי א 34.22 1010/ €^$י� ��� 30
 ^ > י '040^* 32.90

5ט222^ הזה טוף טוי ט?ס או 49.33

אהצעי חשלומ סה"נ 83.55 " .
83 לתשלום 63.55 נ.א111ואו 55.

סכום מורנו בחשבונית: � 4ו.2ו
נ,אשראי

וג כמות םה"נ חנוה מםפו ס
, 031 (ויזה) 7536 וגי? ו 83.55

מקרר
:8ו :13 20/07/2016  18

שטות פתיחה
א-ר 8:00-21:00
30;8:00-21-ה

7- טו שטחיים לפני נניסח שבת/חג -טוני חג30:
.שיית בקניה מטל 500 ש"ח משלוח נ5ו

תורה שקניתם- ויקטורי



נספח
העתק תעודת

משלוח/קבלה ויקטורי
עפולה� מ0י

590144768 מיום
21-7-2016

המוצרים שנבדקו ע"י
המעבדה
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{ £1\\)1>*\
א ויקטררי ! . ב . א
סניף עפולה !
מנחם בגין 79 •
ט"?- 074-7157217 !
0.פ. 511759499 !
מנהל הסניף: איציק איבגי !
קופה: 5903 . טונו\ת: 9955 מוזגוני ילנה 1
תעוות נ1שלוח/?!בלה 590144758 *
חאויך מסמך : 21/07/2015 08:44:11 י* ]

לכבוד מקור -י
999999999999

םה"נ קור פריט תיאור .
£ כמות * מתיו . . .

2206026 מנ ירך עוף טרי אוו 26.23 ן
1.318 * 19.90 12.90 נרטיים/י 3.58-

2206040 כנפיים עוף טרי אוו 9.29 !
8.90 * 1.044

2206484 שווארמה נקנה טוי א 67.42 \
! 54.90 * 1.228
2206019 מנ נועיים עוף טרי 24.44 �
1.229 * 19.90 12.90 נועיים/י 8.60- \
2206064 חזה עוף פרום טוי א 37.11 ן

32.90 * 1.128
? . 2206057 חז00פצ[211ם או .40.0.1,

29:90� * 1.338�
2206019 מנ נועיים טוף טוי 25.07
1.260 * 19.90 12.90 כועיים/י 8.82�
2447573 שייטל עגל טרי 82.17

99.00 * 0.830

אמצעי חשלום םה"נ 311.74
מזומן 300.00 הנחרת חשבון 21.00-
עווף 9.30- טיגרל 0.04-

לתשלום 290.70

מנוס מע"מ נחשנתית: 42.24
******************************************

בחשבון זה חסכת 21.04 ש"ח הנחות. � . .
אילו היית תנר סוטרו! היית חוסו

כספים נוספים. הצטרפות נחברי מוערון
מעניקה הנתות מיותרות

/ _ .....
/ - י -—י י י  מקור י " יי"�
1 21/07/2016 08 :4-4:11
ו

שעות פתיחה !
א- גי 8:00-21:00 �

י7 8:00-22:00
�ה 8:00-22:30

ישי וערני חג 7:00 ער שעתיים לפני כניסת שנת
משלוח נ5ו ש"ח בקניה מטל 500 ש"ת

תורה שקנית� ויקטורי



(> נספח �̂\

תצהירי הדוגמים



תצהיר

אני החתום משה מר אור פגחס ת.ז 023804263 מרח' שבל 1, יפעת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. שמי ופרטי ת.ז הנ"ל הינס כמפורט לעיל והריני עושה תצהירי זה בתמיכה לתובענה ייצוגית כנגד ויקטורי
ויצרני העופות נשוא התובענה היצוגית.

2. בתאריך 20.07.16 תודרכתי ע"י ב"כ עו"ד בן חי קוזניצקי להעביר דוגמאות לאימות שקילה מסניף

ויקטורי עפולה למעבדת >1ק הנמצאת באזור התעשיה תפן וזאת לפי תוכנית דיגום הכוללות: רכישת

המוצרים], אכסנת כל מוצר בשקית נוספת, נפרדת וסגירת בקשר כפול (מניעת כניסת נוזלים), אכסנת
המוצרים במתקן קירור, הובלה בקירור, נסיעה ישירות לאחר קנייית המוצרים למעבדה.

:08 לערך, הגעתי לסניף ויקטורי עפולה ורכשתי מספר מוצרי עוף טריים, 3. בתאריך 21.7.16 בשעה 30
ארוזים. בהתאם להנחיות ב"כ הכנסתי כל מוצר לשקית נוספת, נפרדת אשר נסגרה בקשר כפול. וביצעתי

התשלס בקופה בשעה 08:44.

3) מצ"ב חשבונית הקניה מתאריך 21.7.16

4. הנני להצהיר כי ישירות לאחר יציאתי מהסופר, הוכנסו אריזות העוף למתקן בקירור לצורך שמירה על
תקינות המוצר.

5. הנני להצהיר כי האריזות דנן היו, במשך כל הנסיעה למעבדה, בצידנית ולא הוצאו ממנה.

6. הנני להצהיר כי האריזות לא נפתחו ולא נעשה בהן כל שימוש טרם שקילתן במעבדה.

7. הנני להצהיר כי בשעה 10:20 הגעתי למעבדת 0ק באזור התעשיה תפן ומסרתי את מתקן הקירור עם

המוצרים למעבדה.

8. אני מצהיר כי השם דלעיל הינו שמי, החתימה שלמטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זו אמת.

חתימת המצתיר



אישור

יר*-*י הופיע בפני, עו"ד בן-חי קוזניצקי, בכתובת רח' נוריות 42 אחוזת ברק, מר 6 ז י הריני מאשר כי ביוס ^1 ,
המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת אור פנחס, שזוהה עצמו ע"י ת.ז 023804263 (

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

\
̂'גק� בן-חי, נגרר יי נ
^^ "̂ ̂ז; 11387 יסץז

בן-חי קוזניצקי, עו"ד



תצהיר
אגי החתום מטה מר אור מתן ת.ז 206853335 מרח' שבל ג, יפעת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר

את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. שמי ופרטי ת.ז הנ"ל הינס כמפורט לעיל והריני עושה תצהירי זה בתמיכה לתובענה
ייצוגית כנגד ויקטורי ויצרני העופות נשוא התובענה היצוגית.

2. הנני להצהיר כי אני בנו של התובע, אור פנחס ת.ז 023804263.

3. הנני מצהיר כי הצהרתו של אבי בעניין דיגום המוצרים מיום 21.7.16 הנה אמת ואמיתה
וידועה מידיעה אישית שכן הייתי נוכח לאורך ההליך המתואר בתצהירו.

:08 לערך, התלוותי לאבי בעת רכישת מספר מוצרי עוף טריים, ? 4. בתאריך 21.7.16 בשעה 30

ארוזים מחברת ויקטורי, סניף עפולה.

5. הנני להצהיר כי בשעה 08:44 נקנו מוצרים העוף השונים מויקטורי סניף עפולה.

6. הנני להצהיר כי לאחר רכישת המוצרים אבי הכניס כל מוצר לשקית כוספת, נפרדת וסגר
כל שקית בקשר כפול, לצורך מניעת כניסת נוזלים.

7. הנני להצהיר כי ישירות לאחר יציאתנו מהסופר, אבי הכניס את אריזות העוף למתקן
בקירור, לצורך שמירה על תקינות המוצר.

8. הנני להצהיר כי נכחתי באוטו במהלך הנסיעה למעבדה ואני מאשר שהאריזות דנן היו,
במשך כל הנסיעה למעבדה, בצידנית ולא הוצאו ממנה.

9. הנני להצהיר כי האריזות לא נפתחו ולא נעשה בהן כל שימוש טרם שקילתן במעבדה.

10. הכני להצהיר כי בשעה 10:20 הגעתי למעבדת >1ק באזור התעשיה תפן ומתקן הקירור עם

המוצרים נמסרה למעבדה ע"י אבי.

11. אני מצהיר כי השם דלעיל חינו שמי, החתימה שלמטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זו
אמת.



חתימת המצהיר

אישור

^ 7 הופיע בפני, עו"ד בן-חי קוזניצקי, בכתובת רוד נוריות 42 -  ~ < 1̂ הריני מאשר כי ביום 
המוכר לי באופן אישי) ולאחר אחוזת ברק, מר אור מתן, שזוהה עצמו ע"י ת.ז 206853335 (

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

י כ1�חי. "<-ר לן קיונ'צ
ייזיח בז 11287 ,.,-< """}1
^י! '\026117,14^ י^"ס'א '

* י 0'*0.יי 4 £

- -^^ 1 \"י
י, \

בן-חי קוזניצקי, עו"ד



נספח £
העתק צילום תוויות

עם משקל ברוטו
בלבד של ויקטורי
המוצרים שנשלחו

למעבדה פ"ק
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פ.ק. מענדות כיול ויעוץ נע"מ, העה מעבדה המספקת שירותי כיול לציוד מדידה למגוון
רחנ של תעשיות ותחומים במשק הישראלי. החנרה הוקמה נשנת 2007 והינה מו1נדה

, רשות אמריקאית 2̂1  ̂
 ע"<

מוסמכת 17025 1£0\1$0, ו- 2540-1-1994 ,51כ)א\31א^
להסמכת מעבדות (מס' מעבדה 2806.01).

פ.ק. מעבדות כיול ויעוץ נע"מ מבצעת עבור לקוחותיה פעילויות כיול בכל רחבי הארץ
באתר הלקוח או במעבדה הנמצאת כאזור התעשייה תסן.

ק. העבדות כיול ויעוץ נע"מ משתמשים לצורך ביצוע העבודה במכשור חדיש ומתקדם אנו נפ
וצוות העובדים שלנו, המורכב מהמובילים בתחום, הנו מיומן, מקצועי ויעיל.

אנו מציעים מגוון גדול של שירותי כיול המותאמים לדרישותיו וצרכיו הספציפיים של כל לקוח.

** 691^7 01 
̂נ ^ ווי̂   ̂ 1 8^̂ נ ||

כתובת אתר האינטרנט שלנו וח00.$כ131->1ק.7י\//̂י



17025:2005 150/1£0 70 א710\/017ב1*€0^ ^0 £?5€0
2540-1-1994 051א/51א4 &

ס7ט 85^_ו 0אח/1ט$א00 & א710\<*1.18\0 ,>1.ק
.511 י\9311016 3

̂ח1 ח7616 ̂/1511 24959 ,6ת20 31תז115 £^
9873345 4 972 :6ח0ו1ק ץ31136ו1ח�01^ ז?\0<1

\/ 108)0:111 2017 .1 3 \1111. :10 01ו31 2806.01 :61(1תזטא 6*

י 1̂ "^0 ו1£1101קוו001 ת {889301€. 011116 ו61ז01ח \? 3 ו1 1̂ ת10ז13ו601ץ:^3 2ע0פ283 ח10ז31113\6 \/.21\/ 0ו 10 1)1£ח0יז§ 1
11115 1̂ 5ת3110ץ03115 '1111 �\\10110 £ו11 וה101ץ£ק 10 '-ח310ץ0<1 י :

31ח510ח?)1ח01 .1

10ז1ח31ח81 0 1̂ �"0!^0 06תג "5זח1£ח1ח00 (±) 4

ץ0^011601ץ6ק€311 יזו^( 12 תזוח 350 10 ק0 03|נ3ו
1 0ז 350) י^ 16 ווותז (000 6^3^ יז 1001̂כ1 5:

/ 5 6  6906;
;862 א1ם
.115 8 7507

'̂0*40^301  ̂ 6^ג0 זמם ת1וח50 10ק11 :1א1'\ז1 ;5^י100ג1
03 ז6610?  ̂ 2275 א01 ;87524 115. (65^םת11ן 60) (ח1 י 10 ק11)

1̂ :5>1001י1 6^03 תו1^ (^10 + 1.2#) 1חת1 500 10 קט $3�16161ו!10�1ו1
;1 361 0י?1

:1-4 1ץ3ק 863 א1ס
;7502 8 15נ .(15 6 7520

1-611̂ / (?/0.5 + 1) תזוח 100 10 ק0 .0131) 11031015)ה1 111 / / ה  111̂ ;�ז1310ל£3111 103101
70) ץ01\1 ,61/7051*10 ;879 א1ס̂ 

;270י א01 ;878 א01
:י:ווי67 115.
.115 8 7533; 150/11 463;

*5*4£ 889.1.10*4

(*21,4 061-1. ^0. 2806.01) 12 1 1 2 0 1 5  / 
0 1 י^3ק

0̂ח6016^ 1 220 50116 ,1זט00 *1ח©13*6זק 5202 גי? . 48?3 44.^ 301:^0^ 1 21703-8396 10^  ^ 240 454 9449 1 ^ '̂^/.^21^,0^9



9

?

̂ת113 1ח110כן!(1[£1/�ז£1£ות3�]3ק 6 01^10 � 
(1) 

5זו!6ודזו7ז00

2 וחוח 500 10 ק1_1 "03££5 :ן*1-1£1£ 610̂ 0§מ0 1111^ 5;
(500 43ל')1 85 ;87517 15; ותג^ 3 תנוח (1000 10

6016 03^65�" (2 :$£§£3 ^חת ;5^610£ 6^0 וה1^ 0.8 וחיוו (200 10
11̂ 1:.115 87515

61ק3י1 6\ז8 1£31ץ^ת11'<0
03265 -

:1^41יזז_י ,5>1001כ1 0^0 (תו1^ 30) רר\1] 0.8 תזח1 (100 10 0.5)
[''594 150 001 39) וח1ן 1 תורת (300 10 100) 11 ח131ק ^ח3 5ח1ק

(ח11^ 55) וח1^ 1.4 וחוח (550 10 300)

£5ח1* 13111? 39)1מ^ 1 וחוח (100 10 1) 10 (ח1^
5)יח1^ 1.3 וחוח (300 10 100) <וז1^ 1
1.8 מנתז (450 10 300) (10£ 71)וו1^

1̂ ̂ת6 1001ג2 ו11 ̂]1"1 :5^610 0^03 ודו1^ 2 וווונז 100 10 ק0 ו§ג̂  :1א1
/1 .£5הוז5£1 ; 811 8 י\£0£ 7502 8 115. ;870^85 וזז1^ 3 וחוח 500 10 ק
8�זג8 ו11?1ח1-6 .15)110 ^ח£ )

1̂!"1 ;י:^100ל61'021 וח1^ 0.6 וחוח (7 10 0.1) 65ץ1י\\ ^63ץו1ץי 1\1:
88"5590

§וו\/ (5 1.8) ת�ו7וח^ 9 50 10 ק0 .1011301018? 61'\66 12 6100̂ 5. §3§6
615ז£ת�ו0ח€11 :6315 8131 ,5^100ל1 615י\1-6 .י

(5 10 180)0 0.6/? 85 1685; 85 958:
א1ס 877; .11$ 8 7510;

676-י]-000

̂ח513 ו11^ח£^ וחוח 0.5 תז 0.2 10 ק!1 ג165ו1>1 1ו1(2£דנ31: 3[�(15:
0.9 וח 0.5 10 ק1"1 115. וחת1 8 7516
תווח 1.2 תז 1.0 10 ק0

̂ )ח25185; 1£111€1̂^ ו£11ח1-6 וחוח 1.8 וו1 5 10 ק11 ת§11) 3 11̂ £:
;7522 8 118. ;7512 8 115. וחוח 2 וח10 10 ק!1
20 10ק[1 4035 85 וחוח 2.3 ת!
ונ1ת1 2.9 וח 30 10 ק0
ת1ווו 3.1 ת1 40 10 ק(1
 ו ו ווחתו 3.6 ווו 50 10 ל)11

11X1 121,4/)̂—ג1^4/1 .^ ^11. ̂ 10. 2806 .01) 12. 11/2015 
^ 

?3^0 2 ^)



4

4

"15ח0וחוח00 (±) 102/י0 6§ת113 זח6וחק1טן£0/6161וח113;ק

163ו71  ̂ :1\1^ט :1168י*\ 3360 - 0^03 1112*1
150 965: 150 1 502;

150 (תוו^ 9?) ךרו^ 1.5 וחוח (100 10 0.5) ץ016תו111ל] 1*110? ;7 150 :8בי
150 11363: 150 7:

;15872 150 (01001 0£( 2.1 ווותז (300 0ז 100) א1ס :999י
:103 א01 א1ס 40431:

(300 ;40430 א01 :513 א01 ת11^ 3.4 וחוח (550 10
:8כ1 א1ס 1 א£ 0226;

0) 9�6161וח3!ם -01ן13\ ;93 85 ;405 א1ס 0) ו 1 וחתז (100 10 5.
85 811: 85 84: 85 919:

(100 / 2 וחוד! (300 10 / / ת  85 21:13 5 3409;
^35 4377: :ל165 85

(300 :1-21309--111\ :1104 85 ותו* 2.8 וחוח (550 10
17£0 570 1�128;
;81.2 1£א5\//51א^
:1£81.5\5^/!5א\/

\'/51א\- 5\1£81.8:
1£^5\//51א^ 8 1.9;
\5\//51א\/ 1£ 81.12:
;81.15 £^51\//51א^
; 31.20.1 4£א5\//51א^
^!5\//51א^ ;0.3י.1£81
;0.5י.81 1£\5^/51א^/

*>!51/*5\4£81.20.7;
̂/51א\< :1'\1£81.13א5
̂!1£81.16\5\</51א^ ;

4\81.18 1£\5\-/51א\; :
:1\81.19 4£א5\//51א\/

\5\//51א^ 1£81.20\1:
^81.211 1£א15//51א^ :
̂;51א\/ ;1^1£81.22א5
;58 60ק5 \?*
:י-7 60ק5 1?^

, $.א4 / / / \ \ 11¥ /1  0800-05

1̂ £  ̂4/1,47 /̂^-
( , 1 (2806.01 .0א י \/^21\- 2 1 1  2015 / ?3§6 3 01� 15



01̂ 6^ת3>{ 1ו161ז1ק(ו1ן££/6161וח1;�111ג1 10" (±)  
"15ח6וו1וח00

1א1"1 - 6"03 081 £66; 1̂ : 150 965:
;28י 1502:150 180

£ £ / / :11363 150 ;7 150 (ח1^ 59) וזזגן 11x1 תות! (100 10 0.5) 0�\;021 
:2999 א1ס :15872 150 (1 154) 1מ1* }1ק ודווח (300 10 100)
169)וח1ן 4.3 וחת! (450 10 300) ^ ;40431א1ס :103 א01 (ח1

;513א01 א1ס 40430;
;10226 א£ ;158 א1ס

0 (19 94) ת1^ 2.4 ודווח (50 10 6) 619^1ה13ס �01ח11\ / א  405; 65 93; 35
^2.9 וחדח(100 5010) 6X :1 81 (ת11< 14 1)וח1 84: 85 919;

85 21:05 3409;
85 4377:85 1657:
85 1104: ;21309-ז-^11\
:8י9 ס�ד5 ס-1ק

;1£81.2א5^/51א^
:81.5 1£\5^/51א\/
:81.8 4£ג5\//51א\<
1£\5\.י51א^ 8 1.9:

:1£81.12א5*/51א*
^^151//\8\1£81.15:

: 81.20.1 1£\5\//51א^
;81.20.3 1£\5^/51א\,
*1 1£^5^51א1/ 1 .20,51
:4£81.20.7א5^/51א^
;1\81.13 1£^51^/51א^

^5^/51א\/ 1£31.161^ 1:
.̂ ;1א8 1.1 ט 1£\5^/51א

\1£81.19\5^/1ג*א^ 1;
51א^, ^5\1£81.20̂ :
\//ז5א^, 8^1£ 81.21\1:

;1\1£81.22א5^/51א\.
;58 00ק5 1ק^
;7-2 60ק5 1ק\^
\</51א\< ^\^^ 0800-05

/1£^ 4/[^^—�^0^386*1 }  2806.01) 12 '1 1 �2015 / !*;1-̂ 4  0^ 15



̂/61£1ווו1;31ג] 0̂ €§ח£3 1ת6ותק111 "1$ת£ו0וד1(0 (±) 102

:$ץ310;>!1>ח1 :5�ז616ת01�ז0ו1^ - י�5יז6*6ו1ו50ח1€א£
>\57!\4 £83:,\57\1

;5893 150 ;9()3ל£ ת�ונן 2.5 תוווו (500 10 0.01) 1ח6ת13061ק015
150 9513

1̂ ̂וו11ו151;10\ ו11^1ז6  100 10 קט - $זח6ת511111וו1 
 תזוח

̂ן 0.5  וח

 1ו1ח§

5^100כ1
1̂ ,3ץ61£וח0ץ0ו1101 ו01ת80 .15\1^ג1) 1ן) 1 4 וחוח 200 10 ק
̂ח1 וח1{ 5.6 ו וחתו 300 10 קט (31015�וו03111 .̂�103101

513̂ 13111 754 8 115, :4א1\11 וח1^ 0.5 וחוח 1 0ז ק0 503165 1
( 1 וח^ן 0.7 וחתו (10 10 
0.9 וחוח (50 10 10) וח1ן
(50 וח1^ 1.2 תזוח (100 10
1.8 וחת1 (200 10 100) וח1^

ו1ו1£35111\  ̂ ?!;01̂ ח3 1015:  ̂ .1 וווווו 10 10 ק(1 :50316 01358 \ד\1] 7
;7184 13 115. וח1^ 2.3 וחוח (50 1010) 1וו6וח06ך>1ק15ס € �\81*1;811 8 �!  .115 6 1

(50 1\יד5^ ת11^ 3.5 וווח! (100 10 1 951;
112 1*ץ�5\<

ח13110ל3111^/^חוז765 31ח10^.ח6תוום .11

1̂ 1ת6תזק111^£/ץ6ו6וח313ק 1511ח6וחתז00 (±) �10^0 6§ח3

1̂אנ1 וחוח 0.15 וח0.2 10קט 1ח6תז6�ז163511^ 631ח1.1 ̂ח16 ;1 15)�ז1;1)וו3זלי ו11
^תו5) 16 4  י/15*

7 
0.7 וח 0.5 10 קט וחת1
0.9 וח 01.0) קט 1ז1וח
וחולו 2 וח 5.0 10 ק11
תזוח 3.3 וח 10.0 10 ק0

1x111̂? ח6€110ק5ת1 31̂^ח513 ו11י}ח6_1 תו1^ 2.6 תזוח 500 0ו קט .1-6112111 - 5 3:
01 .65'^£ זו]§31ץ51) ; 811 16י1ח51  ̂ 874; .115 6 7514:

4^1£^ .115 8 7514

\0 *?$£\ \ 12 / 1 1  '2015 
^ 

[>^6 5 0*�15



1*1301615 11 0^ח£3 1ת6ותק£9111/6161וח3י3.1ק

£60£ 28 ; 1̂ 28 £?£י, ;3064 85 :3731 85 ,י!1^ח6
11 £ 8 י :7526 8 115. ;7523 8 115. 831 ,5^100ג1-י\) י£;
?31311015. 1- 2-3 8100^5, .115 8 7539; .115 8 7540:
:7514 8 115. 1£זו5 .8318 51116 .113165^5
^ח^ ,13168ק (5ח110 16 :874 1י<01 :875 ^01 12

א01 2273; א1ס 2274
<"1 655ת131? וח^ 3.0 וחוח 500 10 ק

בח1^ 3.0 וחוח 200 10 ק11 ח3131161151ק

חז1^ 2.0 ווווזז 600 10 ק11 '(זח^^ו^ו^קץ^?

031וח3ו1£01א .!!!

1̂ 1ח6ת1ק111^£/61ז6וח313ק  �10\0 6^ת2
1|15ח6וחוח00 (±)

 1^57^ ^הו^163�)0 0/0 0.05 ^ (10 10 0.001) ח1£5510קוח00 1)ת2 ה810ח6ז
£74 1א57\/ ;£4

;
(10 10 500) 1̂ ̂ח11)1€3�01 1( 0.11 א  150 7500: !50 376

 10 0.1) - ח0ו$5^1קוח0^
10) 

;£74 4<57^ ;£4 4אז5\. $ח16341�*0 0. 0.05 ^
(10 10 500) \$* 0.07 0/0 01163̂ 376 150 ;7500 150 §ת1
§מ11)01163 0/0 0.08 א^ (1000 10 500)
(1000 10 5000) 1̂ £ו1^£3<*0 0/0 0.12 א

1̂ ק510;12390-3 א£ 85 3/560?^ 0.06 3/560?1\ (2 0.0510) 511655�)0 316
ו3:01\\

1010) -ת0ו5ו!<1�  100) ^ 11 0*01) ^5X^1 ̂ 4: .̂ 5X^1 £74 ;
150 7500: 150 376

ק510 :£2658 1^57\< (0.£ 0.3 3/560ק1א (12 0! 0.5) ת51131�)0 316>1
ו3101\\ חווח/וחתז/וחות 0.02 (0.8 10 0.05)
וו 1וח'וחוו! וחת!

*09 388*1 \ 12 1 1 2015 / 1):1̂ 0 6 01�15



4

£/£1£1ות3�ז3? יב0^0 £6ת8.3 1ח6תזק9111 4 "13ת6ותתז€0 (±)

-683'031 16ט1655ג]

:101 117£^01 - 0ו31רוו011תק
;697 01313�31ז$ 9̂1�!15

11̂ (? £ 31ו1ת6ץ16*1ס * 2§03 1-10/17
(0 10-100) ^?3 0.38 ^?3
(0 3?>0.381 3ק>1(100 10

3ק 0.7 3? (1250 310!) 501111€(1*
(0.04 10 200) ^?3 0.4 1<?3

4י<11 0.6 3?1\ (7 010) 3110חז116חק & 0!1ו31�1 1̂ ?3
(7 1̂ 8.4 3ק1א(70 10 ?3
(70 10 99) ^1?3 8.5 ^?3
(99 10 138)\ 1?3 38 ^?3
(138 63 3ק1א(200 10 3י1^

150 :2240 0 1'̂�57\/ - ח3110ץי€3111 618ז6וח0�ז11ט
868: 53505 א01

11ת3 ת510ו161\£ - ז0*ח16>וז1
6ק3ו51

01̂ �61£1ווו3ו(] ץ£1£ווו13ס / 4 56גי11161 / / / ן ת0ו601ק5ת1 031ו1ק0 
̂ווו1 6ח00 111£^0 מ03110ת1ח§3תו �!£

) וחוח 0.79 5נ1ו^£3 /1,0 54 ^1111
3̂�] ק 71 1115
11 .(0 י8)ת!ות 0.1
1̂ (00 .0) תזוח 1.19 

"0.04 16§ת3 ?ח€0 €|§ת\/
(<1,8)00?

ודו1^ 8 (00 .0 .0 ,0 .8 ,\.) וחוח 2.5 ת510ח16\£

8ו11�]ין$ ;5^31^ת13צ 0611 1.033 א 0.04 0 ,£ ,8 .\< 6^0? 1^30(1831
€163 א 0.4 00 .0 .0  ̂ ^ו^\\ 1̂ו1

 ^ 1 י�068תמ31^ ^ח3 503165
10 2400 

131̂)ח13* |£|6ח( 0י'\1.5 1 ^ 5:
-76>1 -11^)01 0/^^^ 2 § 200 1110ווו 1 11031/י31ח\/ .^1-6 1810

(1חג 1
831311065) (833081

^61^15

/£2£1 ̂ 1 12 \ 1*986 \ 0י—^^ 1 5ת0 7 6?3ק £ 2015 



4�02!^0 £6ח13! זח6וו1ק3111>£/£161וו!313ק "15ת�0תותז00 (±)

80£11656 ח1810^ק 1,570 2 ^ (30 10 0.01) 8פ6]<

6ו311'\ ^0'\ת06 11זו 0.005 1וזז 200 10 ק11 £וזזו011י'\

0.167 ^ 10 13701>ת513י01 031161311011 § 01^*101
6̂1§ $̂ 20  ̂ 0.33 §

:65^£13 י<30ץ0€11\, £ 0.83 §5014
^1,. \4:. 1̂ 3

י'\\ 6ו1^01ז - 116ן)01יד 1̂ 0.01 וח-א (2.8 10 0.28) 65^ת16 07ד3|90- ^ען^?]0ז וח�
ן^70 : 11̂  10 2.8) ג}063 

28) / ^ - / ה  
 תו�א 0.05

1 07ד^31 ^63^
(28 10 135) .6789 150 ח1-א 0.11 וח-א 85 7882
(135 -א(1350 10 0.88 ת1 1ז1-א
תז�א 0.95 תז-א (500 10 500)

111̂ ~)0 ח110ג!0תז�61;\ 601�זו11וז1 :15)ץ13)ח13^ 655ת̂ז13�! :\.
;813 [̂ ;18 £ 1א57\< ר�5ץ76516 18/1

(20 10 65) 1�1̂/\ 0.22 91<̂  150 
6508-2

(65 10 78) *•[** 0.22 1 / ^ 4
(78 10 84)1-1^,^ 0.22 ##,4

(20 10 45)1^1^0^ 0.371-1^8^
(45 10 60) 1-1̂ 13̂  0.5 

1-11̂ 8̂
(60 10 80) 9*8^ 0.34 11*8^'
(80 10 100) 1-11̂ 8\\' 0.48 1-1[16̂ '

1-|[*0:

.0 2)
(30 10 55) 1-11̂ 0 ^)
(55 10 70) 1-1110 0.24 £/ / ^

י\\£ז111 :

(70 10 79) // י\ץ££|-1 0.19 י#£11
(79 10 90)^ י\\£>]|-| 0.3 '^£^1
111̂ 0.25 י\\£*11�1 (100 10 90) £̂ '

1-11̂ י\\ז15 :

(74 10 80) 91̂ י\\�ד15*111 0.27 י\\151
(80 10 86) 9£ 11£ 151 0.22 / / / ^ / 51\¥
(86 !0 93) ^[< 151̂ ' 0.27 1-11*157?̂

ף (£
1x410 4/01^—-

}8 9  ̂
^ 

15 01 8 6^3*1 ןן 2015 11 12



) נ10א0 £6ח£3 זח6ח1ק1ו1^£.3131110101? ± ) 1$ח6וווותג0  ז1

/\ ז^1ו[1ח1 50) י/0 ח03110ו1ת6 ̂ו5131 1,111111655-! /י!�! 3 י'\1�1 (240 10 31<15:
9 021 ;1 11̂ 5X^1 £384: 150 6507-2^ י\^ 6 '\1�1 (600 10 240} יל£81615ז 5^ח

>600 1-1\/ 8 1-1\'

111̂ 011(0031ת6י'\ 11601 י)0 150) ק00וו0 10 400 ) / / £  61-1^ 1-131̂ :$̂�ז3^ח13;> 11055
4545-2 150 113841 4א4X2 (400 10 750) !-(}< 7 |-11< ^57* £3 655ח^9

>7501-1!< 10^0

̂ו11 ̂� 611חח88006x88 0{�8 8* ז160ו 125 !�13\̂  2 |-18\̂ ' 1-131̂ :15)ץ13)ת1;ז5 655ח
931̂ 655ח 16516153 (125 ̂\1-18 4 י\\8^ (225 10  >\57!̂ 1 

£10; 
150 6506-2

225 98\\' 6 |-18\̂

0 1גן 1 15ת01? ^א]7! - 16ת0111/\ ̂י 1)0ו1)6וח 013¥111101110 11^ 5 1. ו111
י\) ;06ח313(1 !1103\31ח3 1 0.16 1^ן 2 .5ט31�נ3קק\/ 10ץ101חט01
^5 (0065ק1ק 11 0.16 1*1 150

*
8655-1 ; 150 8655-2;

10 111 0.17 ^11 150 8655-3; 150 8655-4;
20 ^11 0.18 ^11 150 8655-5: 180 8655-6
4 61. 0 .19111
100 111 0.2 1 1
200 / / /  0.24 £
500 *11 0.32 *11
1 "11 0.7 *11
2 יה 1 1.6*11
11* 2.5 1ורו 5
11*3.2 1וח10
11* 7.5 11זז 20
11 1תו50  *11
11*16 1וה100

1\̂ ̂וו110ו11י1ו1מ0 0^ו60ק5 '{�111511)111 ,

4�402א0 £§ח3>1 זת6וחק1ט^£/-61ז6וח313ק ^1ח6תותז00 (±) "

31̂^ח513 65י\6ו5 1̂^ק0 תז1* 7 6'\:>51  3| 837;
:01ק0311 ח110מו]65111^
̂ח1611) 161ח011510)  ^51^1 £ 1 1 ; 150 3310- 1 :
3310-2 150 (1675?וח313ק

> 0 98£<1 \ 1 2 . 1 1  2015 / ^1£/̂ )



4 ב40א0 £6ח£3 1ח6ת1ק£̂111/ץ616וח313ק 1 ז5זח6וחוח00 (±)

- י�5�ו6וח1זו1-13

0131̂ת513 \(1 1*ח1*06 £* 0 /£? 18̂ י  0 *87*4 0 15571
^57^1 0 698;

2 ס 4א187/ וחוח 0.8 ג1 0 / 1ק1" 311? 66ץ^0 61£0] 168;
.\51\1 01883

:256 0 4א57\* י�1065^6ם £ת6511ז 301קת11
1א81^ - (ע1ח0 011601) £ 23;

1 א£;1146.3 8^/ 0045;
:148 150 1. 0.21 1.(5.5 10 1) '<§61ח£ 85 131

(5.5 10 150).1 0.5 1 .1
{150 10 406).) 3.2.1

5/יה 0.004 3/וח (6 10 3) <זו6100/\

05וווו£1ח<נ0>וזדז7116 .1

/ץ^̂תוה�זג1) ןעף^  (±) י^4\|^ 6'1ה3^ זח^זזק
15ח6ת1וה00

;2750 15\1\/. 217 1£י0£;
£220 1\87\. -ח0ו131כ€3111

00 0.21 00 0 0ז 0ט 190 - >/ 6ק'<7
0 230 00ם 00 0.15 00
230 00 10 660 ^ 0.1900
00 0.21 0ט 960 10^ 660
1250 10 0ק 960 00 3.7 00

0כ 7 2ק'\7 0ס 0.21 0.1£
000 10 230 0€ 0.1500
230 0ם 0י4 10 0.1900 0ם

190- א ?ק�<7 X 10 0 "€ 0.21 00
000 10 230 0ם 0.15 00
0ס0.19 0ס 660 10 00 230
660 X 10 960 ^ 0.21 00
960 X 50י1 10 00 3.7 00

40- £ 6קץ7 X 10 0 00 0.21 00
0X10 230 ^ 0.15 00

3" 61.0 0.19 00
660 0010 960 00 0.21 00

100115 6^י1 / 12/11/2015 \ ף386 01



?

$זת6וחוח00 (±) 102*0 6§ח£3 1ח6וז1ק1ט£9''6161וח313נ! "

;2750 15'א\'. 16ק00011וזד61ולד
£220 1א51^ - ח13110ל08111
(1ח00)

40- 6.1ק'<1 X 10 0 00 0.21 00
0 0010 230 *0 0.15*0
230 X 10 66^0 0.!9 00
0* 0.21 0* 960 10 0ס 660
960 X 10 1250 00 3.7 0ס

40- 8 6קץ1 X 0ס 0.21 00 0 10
0X10 230 0 0.15 0ס
230X10 660 *0 0.19 0
660 X 10 960 00 0.21 00
960 X 10 1250"€ 3.7^

0ס 0.21 0ם 0 10 0פ 40- >1 6ק'\1
0 0010 230 00 () .15 00
230X10 660 00 0.19 **0
660 X 10 960 00 0.21 00
50ב1 10 00 960 00 3.7 0ס

̂/1: 65ל01ץגז 70?]  - 190 0 ? 10 0 
00 0.15 *0 /\ ̂ז 15 2750;

0X10150 00 0.11 00 ^5X^1 £644;
£1137 1א51^ 0'�0.13 00 230 0ז 00 150
:30 X 10 660 *0 0.14 00
660 00 10 960 00 0.15 "0

^? ̂קון1^ 1�̂1̂ 1̂ \1^1ק<? 12*1) ^11^ X0 51315)£131ת:
- 13ח6וח51111ח1

;131*1*2£ -80 0010 0 00 0.15"0 88810 0161
X^1̂ ;5X1^1 £77^ 00 1 0.1 0ט 150 10 0ס 0 15^^^ומ0ווח

150X10230 1771 1770:150 150 00 0.13 0ס

031ות3ו16€1א 190- 1>ת3 00 טכג10 000 10 ( >^18 2750
̂ח£1601 ̂ח1  (1̂  00 150 10: 0 5ץ310

0.11 
00

0ס 0.13 0ס 230 10 0כ 150 (5)10156? 1111^
420 '0 10 660 *'כ*$0 00

(^2^ 0611. ^0. 2806.01) 12 1 1  2015 / 1';1̂ 1 י 1  01� 15



/ 1ו£1וחק111ן>£/�]616וו31�ז3ק 15ח6רחוח00 (±) :10\0 ?£ה3? "

1̂ ?�זו16351\ - 311116ץ6קוח76 X5 31^ת
16ק00011ודה6ו1ן

̂חמ1י! 06ח^6?16 31<15:

1̂ 1̂ 111̂  
831̂ () ל)0 40- 10 00 80- 15 ^ת3 1ת6וח6ץ63511^ 0" 5 1.

$'<6*ץ$11 '<11לח01^חט 0ם 5 0.1 0כ 0 10 0ם 40-
0=010 150 00 0.11 00

;0£?£3: ,1̂  -80 00 10 0 
$^/4 00 0.4 0פ  2150 ?.

1 150 0ם 0.35 00 150 10 00 1 ,3065ח�1ג1? .5ח6'\0) 7665- 1 :
1 150 0* 0.45 00 230 10 0ם 151 1)ח3 65'\010013^ 7665-2
0ט 0.5 0ם 420 10 0ם 231 (5�1€6261?

660 00ם 421 00 0.68'0
661 0010 960 00 0.73 "0
50י1 0ז 00 961 00 3.7 0€

:ץ031161310 100£55ג1 51111111311011 11100*5161
0/ #י 0£~7י ! ;11-§7€ר1£^1^^נ£1 -

2750 48א\<
?150 ^. ?1 100 12. - 190 00 10 830 00 0.12 00
0 500 1ק ,£1 200 ז?
0 1000 1נ1

1 ט 1*29001; 1163^0161 :�3101�1נ03111 12 ת�) 1.1
;11-§4£1/0?\/1ן1_£1 - י�^1קו0001וח£1ו1ז")0

2750 15א^
0ם 0.27 00 100 - 10 �1 0 200- ^ 6ק'\1

0.27 0ם 0 010י 100- 00
0 00 10 900 00 0.32 00
0ס 900 !0 1360 00 0.3800

00 0.33 0€ 0 10 0פ 200- 1. 6ק'<7
1190 10 0מ 0 00 ?11 0*:

0ק'<7 1 -200 00 10-18000 0.34 00 !
-180 X 0ק 0.31 00 0 10
0מ 0.38 00 390 10 00 0

̂ץ7  8 250X10 900 00 20ט
900 "0 10 1 00 0.52 0ס 800

י—4/01x44 ~*1£ו
1/ 3̂ 8 1 ^0. 2 8 0 6 . 0 1 ) 1 2 / 1 1  20 > 1 �01 12 3££ק / 15



4

4

ה2?/ זת0ון1ק111[£0 61£1מ!מ�ז3ק 15ת6וחוח00 (±) ב40א0 ?# 1 י

10ז13נ1ת1ו5 >511£3>ו16 1112)111; ח :ח3110�1ג1!!01 1
0( 1 1£\\/1£^£1 - י165קו0001ווו£1ו11" 1̂ 0 ] :
̂* (1ח00) 15 2750

1.2 00 600 10 0= 40- 11 0קץ1 00
600 00 10 1750 00 0.51 00

40- 5 6קץ1 00 10 600 00 1.3 00
1730 10 0ס 600 0.53 0ם 0ם

0ט 0.36 00 0 10 00 200- £ £קץ1
0ם 0.45 0ם 990 10 :)0 0

0ס 0.4 0ם 0 10 00 200- א 0ק�<1
40י1 10 00 0 "0 0.35 00

^<; 0.5 00 900 10 0ס 250 ^ ?ק'\7
1 0< 0.54 0ם 2250 0) 0ם 900

̂ותו1-111 6'\61311>{ -<1ו

0̂ (20 10 10) 1ו01וווק1נ1[££ 61̂| 116110 0 8>1 .1 ;61ג1וזשו01 1"מ3 3קע 1114 0/0 2.
(2010 40)" " [111 1.1 0/0 1*1-1 -.111 י
(40 10 60) 0 1̂ 0י? 1.2 !1>01 1-1
(60 10 95) 0/0 ^ 11 1.4 " 0 ^1-1

11?131!\'6 *10011051 - (10 10 20) 0/0 111-1 1.70/0 119 |̂ '<ז111וווו11ו1 10ח0110
1̂ 1̂ 0/0 1.6 1-]^ 0/0 (40 10 20} י£351116 ̂ח1 }י1 ץ0ז3^ו

1̂ ס/0 1.7 9* 0.0 (60 10 40) 9
(60 10 95)" " ^1-1 1.9 0/" 1<9

/) 7
£1 338*1 \ 12 1 1  2015 

^ 
1> 3££ 13 0115



16̂:] £* 71016 ,1י\ '{0ת6נ1ן

0010016015 (±) ב10\0 6§ה3*1 10601ק141ן)£/16161ח313?

560 2 1618חז 7 16053111031^ 5 0.57 �זיז 24 10 ו3101*יק510

- י ^66ק5

1̂ ץ616תז13050 11031ק0 §01160110 0/0 0.1 וווק�ז (000 50 1010) 01:11101131

{10 10 4000 1605301031^ '1101)01163 0( 0.22 וחקץ ( 13050106161

130500161:61 16011301031^ 01160110£ 0/0 0.15 1.0 (400 10 10) 1)60ק5 61ג;1?0מ

[ 10.1)112? 0 >ו1מ*13 תז 0.5 תז (1000 10 2) י��1©1תו1ג0 0112111
105גגי\\ק510 01605301031

.1068'\861 03115131100 1)11£1 1>ת3 .1681111£ |>ך011£ח, 1115) .03115131100 000110610131 7615)0 0131017(131 71115 י

1ה6ת£1ץ11י;1£3א �11£1 131100^0311 ו €) '<1ח1מ1�ז06ח0 1^0) 81 3111 1̂ 10) 1̂ 23 ;ו.1ר3103ת 111£  £141110(] 01 6ח5 1̂/
6ח101111 1053 01 11101£ 10^ 83^ 6כ 11611̂' 300160111311011 "01�6ק500 115 ח11111י\\ 0'\30111£ ח03 11*8 31010 3 11131
1̂ <6311ח י/0 5ח0ו131<03111 1̂ \6311ח 01 11 111511212 1ח10דז16ט1635וו 031 103 ̂.63ח1 1 105^0 .1ת£ת1ק1טף^ ^חה11
<1!115113 ,06ת£16ת0011 "01 61'\0[ £1( 95 1116 /\13161'1!1\10קק3 31 1)16556קא6 1£5)ח£11ז0£1ח11 ^6^ת3ק\6 1ו1£5£1ק10
1:61131111 ח 11 = £,. 7//3 30111:11 7116 11131111 ;1חנ.' 30101") 6§£13'\00 3 §ח1151  ̂ ת0311613110 0ו£011ק5 3 "^0
י61תז011510 011110 101 \0113י1 111£ 0) 110^ 10^0 1116 111311 163161^ 0י1 (1113 <3101�01<�131 1116 \י1 כע2ז10ח13י 5 ^0\'106
30^ 10 111111160065 (10111 1116 0110111115130068 0̂ .0311131311011 601110ק$ 1116

3̂ 15 106'\8£1 03115131100 ^161^ יי 311̂ ח13110כ!0311 11113 01) 31131116  
11115 

101^ח^0 - 8104 \/,21>? 1££15ח '135013100
111£3 323X0 70 ^101^/0 ח£11110110י4€€1. 01לX1111§ 071�/ 1^ח'/̂  ^8^ }̂ {0^0^ 1<10|^^?ו "0101) 65 1"01 11�1£56 031151311005.
56 <1311זד001 030 5116 5י0115101061 3 ת0 3516\116)30 1105ח0£1131ה11 01638111610601 3011131 156 001£ 16356?
131̂ 56 10 !)6016קא6 61 11130 156 ^^ [ ̂חט10 ^  00 1116 ,̂  56 1111151 3006'\\110\< .6ק500 \/,21

1713̂ 6 
6015ק33 101

311̂ 0103115131100 1306ק 156 31 01£01ח110י\60 156 35 51105 15086 35 51105 76015)6 56�ז6י\1>3 0551516ק 01561 101 
̂£ 03115131100 01156 01131100ק305�11 <5 1)5€נ031 '<06113101ת11 3011131 111£ 101 3006\\3110 1151131 756 .1ת£ת1ק111
 3150 011151 (1£$011111011 .§.6} .^03115131£ §5010 110111 1110 <5 ̂£�10^ו)�111!1

56 00081̂ .0י\\0 118 00 .1518 ^30 ^£�£1
00111  ̂ 1051111 10 150 3011131 01635111610601 111106113101> 3051£\'3516 011 3 0118101061" 8 8116 5010§ 1311161 1530 156

^^
/ יי / }  156 5131601601 010^40. / 15 1110 011111011031 1¥ 163 01156 00011031 160̂ ת1 1)163$1116ח 106'\6^ 011116 15

 ^ . \1100£113101 5£51 01 1ת£ו5131£11 111£ 10 .11161618
01 3111£\ £11031ת0111 15£ 15 156 16501111100 01156 ^6\'!06

106'\16) 01156 18100'\!^ 1)6'<13ק115) 3¤'\ 01110301^51 16351 156 1£56015ק1£ ¥0ל*,^ .61615ת10101ת1 0/ 1635111£01ז1
5115)001 10 03115131100.

^30 01156 16501111100 01150 3111£'ץ £11031ת0111 1116 15 >/ .10'\0 01 601ת513161 156 111 ̂ח11ע1638ו1 16  ^6\'1065
111635111£̂  10 01££1665 01 10 101011165.

* 031151316(1 5̂  ?.(<. ^355

̂ 10^1^ק5 - 205*1 016618 <135013101 7515 ^/^/>�̂ !̂ ̂!40€. •\�\10ג00(\1)1 ח0110-ן^ו€01 ;?./ ה/0£01-ז<1 ח11113110
311̂ £\350 5)1151£ 1£515 011110160510031 65ק'<1 156 101  15 001151^61£  ̂ £^111\ 

31601 
10 1531 013 03115131100.

/ ף ("

(^2^^ 0611.1^0. 2806.01) 1 2 / 1 1 '  
י14011 €§3? / 2015



) 6חג1 �ז;311'\\ 2ו0ח 01^9£ ע10ע1ק2111119. 8 '^ 1 11�י
וח0י י .115ח11 01111716�\ €^( 10 ח510ץ6י\ו01�.1 111111 (

קיח00 1̂^ 0£ת113 י)0 '<^11י1ק ^ייז 10 ג1ת1|^01^ >1.י! 6ו11 .1̂ 355

̂ת113קת001 י"  0^111̂  $£ #/ /  10 §ח11)ץ3000 €8י£311£ 1111111 01 7£
1116 

̂.? 011116 י(0110ק .!̂ 3^5.

,5זח£רח6�וו11[60�1 ץ6ת101י;011 60100^^ 01 ץ6�ן11ז30*נ1ח1!111 110)6וחץ£110ק 3150 0ג1 ת03 ח3110�זו€3111 "

:ו 1̂ 15ו71 51 .ח13110<11!^013ז3ו!1 10 זח310'\1ו1ן)£ :0ח 15

11 9$# \ 12 1 1  20 15 
^ 

0115 15 6^נ!



נספח טו

רכישה עותק חשבונית מיום ה
כפי שבוצעה אצל קופאית סניף

ויקטורי קרית מוצקין מיום
26.07.2016
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נספח טו 1

לומי השקילה כפי עותק צי
שבוצעו אצל קופאית סניף
טורי קרית מוצקין מיום ויק

26.07.2016
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נספח טז

, עותק מתמלול ההקלטה
טורי קרית מוצקין בסניף ויק

מיום 26.07.2016



תמלול סרטוו שקילה בקופה* ויקטורי קריית מוצקיו

פנחס אור (התובע):

למה תנובה לא כותבת משקל אריזה?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

איך? (לא הבינה את השאלה)

פנחס אור (התובע):

למה תנובה לא כותבת שהם מורידים את משקל האריזה

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

לא יודע

פנחס איר (התובע):

הורידו?, הורדת את משקל האריזה? או שלא כתוב

קופאית ויקטירי (סניף קריית מוצקיו):

אף פעם לא עשיתי

פנחס אור (התובע):

תשקלי שניה את זה בלי האריזה, שלמתי כבר, זה שלי

יית מוצקיו): קופאית ויקטירי (סניף קריי

איך?

פנחס אור (התובע):

תשקלי לי את זה שכיה בלי האריזה
תנובה לא בסדר שתדעי לך

(פנחס פותח את האריזה, מכניס את הבשר לשקית סופר נפרדת ומניח את האריזה על
המשקל)

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

אני לא חושבת שיש כזה משמעות (למשקל האריזה)

פנחס אור (התובע):

בואי נראה (מסתכלים על תוצאת המשקל, משקל האריזה בלבד)
50 גרם

כמה זהל (מניח את השקית עם הבשר על המשקל לצורך שקילת הבשר בנפרד), הרבה
(עדיין מופתע מכך שהאריזה שוקלת 50 גרם)



קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

אלף שלוש מאות חמישים (350.: ק"ג) (משקל הבשר נטו הוא 1.345 מכיוון ההשקית
שאליה הוא הוכנס שוקלת 5 גרם)

פנחס אור (התובע):

אלף שלוש מאות חמישים (1.350 ק"ג) וכמה חייבת אותי בחשבונית?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

קילו שלוש מאות תשעים וחמש (1.395 ק"ג)
(המשקל נמוך יותר מהמשקל שנשקל בקופה- 1.350 בשר+50 גרס אריזה=1.400, השקית

שאליה הוכנס הבשר, כאשר הוא הופרד מהאריזה בעת השקילה, שוקלת 5 גרס, יש
להפחית מהמשקל בקופה את משקל השקית, ולכן המשקל יצא נכון ומדויק)

פנחס אור (התובע):

קילו שלוש מאות עשרים וחמש (1.395 ק"ג), זה לא בסדר, תנובה לא בסדר
צריך לצלם את זה שנייה

לקוח המחכה בתור לקופה:

הם לוקחים עבור האריזה

פנחס אור (התובע):

כן זה, לא בסדר

לקוח המחכה בתור לקופה:

הרי דיברו על זה בטלוויזיה

פנחס אור (התובע):

חכי חכי, תני לצלם את זה בלי, רק את האריזה אני רוצה לצלם.
אני אכתוב להם מכתב (לתנובה), זה לא קשור לרשת

זה לא בסדר
תרשמי לי פה, תני לי לרשום את זה, איזה מוצר זה?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

כרעיים עוף, בוא אני אסמן לך את זה.

פנחס אור (התובע):

תכתבי ליד זה 50 גרס אריזה
, גס זה תנובה? (המוצר השני) בוא נשקול גם את השני

סליחה אני רוצה רגע לשקול את זה, עוד שניה אחת (פונה ללקוחות שמחכים בתור)
זה לא תנובה, בוא נראה אם גם הם עושים את זה.

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

זה עוף טוב



פנחס איר (התובע):

עוף טוב

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

אתה מעכב לי פה את האנשים

פנחס אור (התובע):

הנה שניה אחד, שניה, ביקשתי ממנו רשות (מהלקוח שמחכה בתור)
בוא נראה כמה זה שוקל (פנחס הכניס את הבשר לשקית סופר נפרדת והניח את האריזה

על המשקל)
25 (25 גרס), וכמה חייבת אותי? תרשמי לי שזה (האריזה) 25 בבקשה

 (שקילה של הבשר בנפרד)

גס לא הורידו, זה לא בסדר, זה תנובה גס?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

אף אחד לא מוריד

פנחס אור (התובע):

אף פעם את לא מורידה?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

לא לא, אתה האדם הראשון שנתקלתי בו, תמיד יש בעיות בפעם הראשונה.

פנחס אור (התובע):

כמה זמן את עובדת פה?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

הרבה זמן

פנחס אור (התובע):

חודשלחודשייס? כמה

קופאית ויקטירי (סניף קריית מוצקיו):

יותר

פנחס אור (התובע):

שנה?

קופאית ויקטורי (סניף קריית מוצקיו):

מה זה משכה אני לא מבינה, אני לא נתקלתי בזה אדון



נספח יז

רכישה עותק חשבונית מיום ה
כפי שבוצעה אצל קופאית סניף

טורי רכסים מיום יק ו
26.07.2016



ר י יקטי ו 11 א ב. א 
כלניות פינת הד ח י� רה, § ^ :£,

-074-715723370 
ף�. אנירם יווסנונ1.3 ח.2. 511769499^ 0 הסני י—!ז

קופה-. 4303 ו 1110 . 3225 מנחם וח?
המורח מש?וח/קנ?ה 430406273

09:01:19 25/07/20 האריך מסמך 1 15

?ננור מקור
999995599999

� פריט תיאור �7111
כמוה * מתיר

^ 
̂�ווו! ".��1 47.63 #^/ 0י2129571 ^ש 5 39.90 * 1.195
2029533 |11ז 1ח1 $ 5 51

 ̂י./ - �^§_
38

,
90

- 1.590

),£2 0"חס סה"נ 109.53
-0.0 גר? 3 נחש! 150.00 עי

06.1 40.50- לתשלום 109.50

;ו. 15.91 \̂נ נהטנ1�ני סכרפ \

מ ק ר ר
26/07/201 6 0 9 : 0 1: 1 9

שעות פהי הה
א- נ� 07:30-21:00 �

30-22:00 00:5
ה ח�

7;30- 13:3 ' 5 ,",, .£:0€ 111 � 1 \\ י [ :  . .

�ר י]ן07! יו



נספח יז 1

עותק צילומי השקילה כפי
שבוצעו אצל קופאית סניף

ויקטורי רכסים מיום
26.07.2016
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נספח יז 2

עותק מתמלול ההקלטה.
בסניף ויקטורי רכסים מיום

,26.07.2016



תמליל סרטיו שקילה בקיפו? ייקטירי רכסים 26.07,16

פנחס אור (התובע):

תקשיבי, אני רוצה לשקול את זה, אחרי שקניתי אני רוצה לשקול את זה בנפרד, תשקלי לי
את זה בנפרד אני רוצה לראות כמה האריזה בנפרד, רק משקל, את יכולה?

כמה זה שוקל ככה שלם? (רואים בסרט כי שם את הבשר ארוז בשלמותו על המשקל)
כמה זה שוקל?

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

קילו תשע מאות (1.900 ק"ג) אמממ קילו 300(1.300 ק"ג)....
(הקופאית מתעסקת בלהחזיר עודף מתבלבלת ומתקנת את עצמה כמה פעמים)

פנחס אור (התובע):

קילו חמש מאות תשעים (1.590 ק"ג) זה יוצא?
קילו חמש מאות תשעים (1.590 ק"ג), בסדר (רואים בסרט כי מסתכל על החשבונית ורואה

שהמשקל המופיע הוא 1.590 ק"ג)
קילו חמש מאות תשעים (1590 ק"ג) גם? תסתכלי אני לא רואה כול כך טוב (רואים בסרט

כי נותן לה את החשבונית)

קופאית ויקטורי (סניף רכסימ):

כן, הנה (רואים בסרט כי היא מצביעה על החשבונית)

פנחס אור (התובע):

כן, בוא נראה כמה זה שוקל הדבר הזה, בנפרד. (רואים בסרט כי פנחס מכניס את העוף
לתוך שקית סופר נפרדת ושם את האריזה בלבד על המשקל).

כמה זה שוקל?

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

35 גרם.

פנחס אור (התובע):

וכמה זה שוקל בנפרד (רואים בסרט כי כי העוף מופרד מאריזתו המקורית ומוכנס לתוך
שקית סופר)

כמה זה שוקל בנפרד?
(רואים בסרט כי פנחס מניח את השקית עם העוף על משקל הקופאית)

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

קילו חמש מאות שישים (1.560 ק"ג)

פנחס אור (התובע):

, אבל זה פחות ממה שחייבת אותי? קילו חמש מאות שישים (1.560 ק"ג)



קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

אני לא יכולה לחייב אותך על זה ככה, אני צריכה לחייב אותך על זה ביחד עם הקרטון.

פנחס אור (התובע):

אני צריך לצלם את זה
(רואים בסרט כי מצלם ורושם אתהמשקל נטו על החשבונית)

פנחס אור (התובע):

תשקלי לי גם את זה (רואים בסרט כי מוצר עוף ארוז טרי),למה זה ככה המשקל ולא
מורדים את המשקל?

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

אני לא וידעת, ככה קונים את זה כולם, אף אחד לא עושה מה שאתה עושה

פנחס אור (התובע):

אני רוצה לראות כמה זה שוקל, הכל (רואים בסרט כי מונח המוצר כפי שנרכש)

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

קילו מאה תשעים וחמש (1.195 ק"ג)

פנחס אור (התובע):

זה נכון, נכון?
עכשיו כמה? (רואים בסרט כי שם את העוף בשקית סופר נפרדת ומניח את האריזה על

המשקל)

קופאית ויקטורי (סניף רכסים):

4-0 גרם.



נספח יח

עותק בחשבונית מיום
, טורי- עכו רכישה בסניף ויק ה

מיום 26.07.2016
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נספח יח 1

עותק צילומי השקילה. בסניף
, מיום ויקטורי- עכו

26.07.2016
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נספח יח 2

עותק מתמלול ההקלטה.
בסניף ויקטורי רכסים מיום

26.07.2016



תמליל סרטון שקילה ויקטורי סניף עכו (סניף עכו):

פנחס איר (התובע):

כמה הוא שוקל?

קופאית ויקטורי (סניף עכי):

קילו עשרים (1.020 ק"ג)

פנחס אור (התובע):

נשקול אותו כמה הוא שוקל בלי האריזה, אם הם הורידו לזה את המשקל.
אני משלם זה שלי אני רק רוצה לבדוק .

(רואים בסרט כי פנחס פותח את האריזה ומכניס את הבשר לשקית סופר נפרדת)

קופאית ויקטורי (סניף עכו):

אתה לא יכול לשים לי בשר על המשקל.

פנחס אוד (התובע):

לא לא לא , אני שם רק את הפלסטיק (רואים בסרט כי מונחת רק האריזה על המשקל)
35, 35 גרם.

י -י _
איפה החשבונית שהבאת לי? (רואים בסרט כי הקופאית מביאה לפנחס את החשבונית)

35 גרם? אתם הורדתם את זה? זה ירד מהמשקל?
כמה חייבת אותי משקל? אני לא רואה טוב (רואים בסרט כי פנחס נותן לה את החשבונית)

קופאית ויקטורי (סניף עכו):

קילו עשרים (1.020 ק"ג)

פנחס אור (התובע):

אז לקחתם לי עוד 35 גרס

קופאית ויקטורי (סניף עכו):

איך? זה היה ככה סגור הרמטי

פנחס אור (התוגע):

, קילו עשרים (1.020 ק"ג) תסתכלי

פנחס אור (התובע):

(רואים בסרט כי פנחס שם את שקית הסופר עם העוף על המשקל ואומר לה תסתכלי)

משקל העוף נטו הוא רק 0.985 ק"ג

קופאית ויקטורי (סניף עכו):

תברר את בקופה ראשית לא מוכרים את זה ככה.



*

נספח יט 1

, משרד העתק פרסום
החקלאות 2015 היקף צריכה

שנתי עוף טרי
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נספח כ

העתק פרסום מיום
, 11.02.2015 עיתון כלכליסט
ענף עוף טרי ארוז מסתכם ב�

1.147 מיליארד שקל,



קךת" 5.ן .̂ק ןר,קת מךץ בג, האנטיביוטיקה? אפל
נהה* הקוק קוכ עוף טוג ב�2014 והיעדים קוכה כ*נת"ס הקרובות

-ש- --- 0 תיק *

0 3יי0ביק עוף טרי ארח עוף קפוא
0 טוי"סר " "

* 9 -"יו! 24% , . 6<>43 57% , ^^- . *6
̂�. אחי1ם  ̂ ^^̂  

 !^^^^_ אחרים מאמא

 תנובה

?ואצלךבאתר
40¤̂ ^ 

 עוף |£ :
^^ ^^ 

בשר

0¤ ן §0קט0*0 ' ^ 1.1 1! "*
 שקל ¤1^ — ו מיליארד מיליון

 שקי * ^
 ̂"* 1?

^^  ̂
? ?_ט וי""*' 7^ £__

 תיעד חי"ד
[" " _ לקג-יה!

, ,^^^__ י'גוף טוב השקיעה בג�דול העופות ללא אנט�ב^טיקה 10 מיליון שקל. שהופנו להחלפת
̂" התערוב1ת שכיהן ניז1נ-ם רועופנת, לש-נוי סדרי התפעול של החטיבה החקל0ית האחראית 9?^̂ ^̂ ^ ?
̂ז המתמחה בהזנת 01̂ על נידזל העופות, ולשיתוף פעולה עם החברה ההולנדית £00

, וראים שבאיחפה עופות. "לפני שלוש שנים בחנו לאיזה כיו1ן ענף העופות ה1לך בעולם
13^ מ�2006 כמעט כל המדינות מגדל1ת שפות ללא אנטיביוטיקה, מתוך תפיסה של קיימות.

̂יי^ מלהק1ת העופות שלנו, ואנחנו גוברים כבר י 
טז200 5 ¤ 160 4 בשנה וחצי ריאחרוטת ערכני נ>0וי "'

י חורף שני בגידול ללא אנטיביוטיקה בהצלחה�, אמר ל"נלכליסט" יוסי ניר, מנכיל עוף טוב.

, + נץ-בריו, �אנחט לא נהיה רק בנישה המטמצמת שחברת משק ארצי וטבעוף נמצא1ת בה ? טיו משפחות 
, ב1לל מאורגן באיטל'ר.

פארקים *לא עושים מהלר כ!לל שכל המוצרים שלנו - גם הפטם ונם המוצרים הקפואים הממותגים
- "וצרו מעופות ללא אנטיביוטיקה וללא

הורמונים". ! לד, נ "ר.

/*2 בלבד נ7כלל שוק העופ1ת ^^^ר1 קטגוריית העוף ללא אנטיביוטיקה היא 1ניחה 1מהווה *
4 מיליארד שקל בשנה. הסיבה לנתח הזניח היא המחירים הגבוהים שנהס ¤ט^י" שמגלגל כ"(1.
נמכרים המוצרים. הצרכנים נרתעים מלשלם פרמיית מחיר של ס/ם25 נם כשמדובר במוצר

̂| בריא ובתנאי גידול נוחים לעופות. |̂ י >

4 י. ^ *1מ̂�:' 1 29¤ ו �
|£* ¤115̂ ^̂ ^1̂ ^̂ ^̂  

זרוע נוג1ט�ת לרגב

_^^^^^1̂  ̂ לד גייר ו .^^ר ^^^י

1ף טוב י01י ניר 1-ילום: אקי שייר מנכ�ל̂ 

בניגוד למתחרים, מבטיח ניר כי עוף טוב

^^ ^  ̂
תשו1ק לקמעונאים את העוף הארוז 0רי

̂*- "???? פ£1521 , \*18 יי במחיר של ע1ף רג�ל. בשניצלים המוכנים
תח"בת שלא להעלות לקמע1נאים החברה מ

את המחיר אך סביר להניח כי יהיו עליו פח1ת 49
¤ ^^

 ̂
"-"̂ מבצעים, המשמעות מבחינת הצרכן היא בד**נד ג-*"

י^0 196 15̂ 3ח!  7^ומת הסדרה הקיימת על 361
 גבוה יותר

מחיר
ח6ות*65/ץח| המדף. לדברי ניר. �אני לא נכנס לנישה ו17ו 1

קץ̂י ץךקן̂ץ  ̂
 שנמכר במחיר

של עוף ללא אנטיביוטיקה

^^^^^*̂ ?̂  
גב1ה לצרכן. אנחנו נמכור לקמעונאי את

^^^ י11?1ו- י ו̂> ̂^?££-ו  ̂ העופות ללא אנטיביוטיקה כמחיר של עוף
רגיל. זה קומודיטי. ייצ1ר קילו עוף 7*לא

אנטיביוטיקה עולה לי 50-25 אגורות יותר

ביחס לגידול של עוף רגיל. לאורך זמן אנחנו יכולים לה1ריד את עלויות ה"צור האלה, נאנחט

לא מסתכלים על ההשקה הזו למועד קצר אלא ל10וח ארוך". אומר ניר.

בישראל בולטות בקטגוריית העופות הטריים תנובה, מילועוף, עוף עח, פל'יש שופרםל
̂י. קטגוריית נמשק ארצי. הקטגוריה גלגלה ב�2014 0כ1ם של 1.147 מיליארד של

י) גלגלה בשנה החולפת ?22 מיליון שקל, המוצרים הקפואים (שניצל. קציצות וכו

1המותג'ם המובילים בה הם מאמא עוף ועוף טוב. לדברי ניר, היעד של עוף ט1ב הוא להניע

בתוך שנתיים לנתח שוק של ט/"12 בקטגוריית הארוז טרי שבה מחזיקה כיום החברה 60/0
45 בקטגוריית המוצרים הקפואים. במקום 370/0 כיום. בלבד, ולבתה שוק של ם/0

פרסום ראשון. 32.15. וי 08.28



שלום אורח, התחברת כבר לכלכלה? הרשם ו1נשיו | נניסי�ו למשתמשים רשומים

. ; ני"ע וידא! אינטרנט י 11

^// 6^3 
 חפש

81 8 |__0^4^  ̂̂  ̂̂\_) 1
̂י�€ 0רן? ערוץ 10 שטרא1ם דולב רמיסז�ן תב!בר: 0<זרי ל�כזוד ? ̂י..י;1 ̂וי י"  �"היי1 '�'יי0 1�<.

^̂  ̂ _^^^^  ̂ ^̂ ^

מניות שוקיוזו"ל תיק אישי אג"ח קרנות תקשורת תיירות צרגנותפיננסית קריירה קריקטוריסט 1עידות כלכלי0נ1 אישי פוטו המגזין פרויקטים קינטק ויזקק

1 0^$^£ _ קורס קריאה וניתוח
̂^ של דו'ץזות כספ"ם 1̂. ?/7/ למנהלים, דירקטורים ונושאי משרה^̂=

^! € ̂  *יו-1.".41̂ו >̂ 5(!>**-
̂??י- י "?

323 � 553^ 9ר0ום ושיווק | לרשימת כלה'1385 1̂ יי"י�יי וייני!םו0�>6 7^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

[̂ ̂ו נ 1̂ "עוף טוג" מנסה את כוחה בשוק העופות ̂[  ̂ ^^^̂ ?
1** ^ ללא אנטיביוטיקה

̂] למרות הכישלון של זוגלובק להחדיר לשוק את המותג "טבעוף" משיקה ^^
" ^1|̂ |?

̂** גם "עוף טוב" מותג משלה ללא אנטב'וטיקה, ומבטיחה - המחיר לא יהיה ̂י"*^ ̂?̂י
יי 1ןתך מנכ�ל"וףטוב"י

ו;יל1ו): אפי שריר
 אורנה -קת

6י2> ] 0ל ; 0*1 08128.11.02-1=- 1 *¤ 1¤¤ *̂ ¤ 9*¥

?• המ"ל האדום | 6 תגובה לכתבה | 0 הרפס ת נתבו�. 1 חסק�הי 0 |

לאחר הכישלוםת להחדיר לשוק את המותג טבעוף, עוף טבעי ללא אנטיביוטיקה, נכנ0ת
תנ'ות קשורות ללתגה לקטגוריה שחקנית חדשה וחזקה. ל"כלכליסט" נודע כי חברת עוף טוב נכנ0ת לתחום
העופות ללא אנטיביוטיקה, ותשווק נם עופות קנים וגם שניצלים ארחים קפואים ללא

טג"יי* אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים.
>1וף טוב

זוניובזן קראו עוד בגלגיקט:
עוף ללא אנטיביוטיקה

"(ף1ק, • זונלובק מוריזיה את 0בווודי מרמד1י
̂"31 הלי"רי 0ל גג המ0ו1ל שלה תטרכת סולארית 1^4 ביליון שהל עוף טרי ? "יף 

אוכל בריא • 110 ני0יןן להחדיר לשונ; מותג 1וה נ11ו1י

̂יו> ̂ן  הגיייו נושא-ט למוןקב * ש?גת הה^ הקראית ריחדקיה .ח

̂^ לאחרונה מכרה זוגלובק את מותג טבע1ף למשק ארצי, והאחרונה מחכה לאישור רכישה ^̂ ^̂ ^̂
1̂ מצד הממונה על הנבלים עסק"ם, עוף טוב, שגם מגדלת את העופות, החלה במהלך כולל 228 ^̂

\ של גק�1ל העופות ללא אנטיביוטיקה ותוספת הורמונים. תחילתו של התהליך לפני כשנה * /  £
̂ן ו£ "" וחצי, חה כמה חודשים שכל גידולי הע1פות של החברה הם ללא אנטיביוטיקה וה1רמונים. כו�
#\ *^ בשלב ראשון, בעוד כמה ימים תשיק החברה 17 מוצרים של עוף טרי וארוז, ובהם חזה [-^~7

ע/^י שוקיים. כרעיים ונגפ"ם. באריזה חדשה שעליה יופיע הכיתוב �גדל ללא אנטיביוטיקה £ ן ]ן)   ̂ 1]
וללא ת01קת הורמונים". בשלב הבא. בעוד של1שה חודשים יושקו נם השניצלים הקפואים
של החברה ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת ה1רמונים עם כיתוב המכריז על שיםי המוצרים.

בשנים הקרובות יורחב המהלך לכלל מוצרי החברה. המעבר לשניצלים קפואים ללא
 אנטיביוטיקה יהיה מדורג, ובשלב ראשון תישאר על המדפים ברשתות השיווק גם הסדרה

^^^^^^^^^^^^
***י# הרגילה. זאת במטרה לבח1ן את תגובת הצרכנים ואת יכולת הייצור של החברה וכדי לא

לפגוע במותג,^ יו1 ג̂�י^ץ-יי ,ן
י ̂ �; מחלת נפש - מגיע לך פיצוי

11̂ו ו^*זי� ''ם אתה קורבן של מחלת נפש איל1 הגי'; לך ג0ף. בדוק חינם עגשיו!

ביגוני? זה טוב * *
 ש^נ^0?ם

 חדש מצא
ן1חקר

עואינם 0ם00י ביצוע יעילים
?ותר ממענקי הצטיינות

0 מינוי לעיתון
9 אסליק*"^ אנדרואיד

9



נספח כא

העתק פרסום מיום
05.06.2016 עיתון דה מרקר,

שוק עופות הפטם מסתכם
בסר של 5 מילארד ¤ בשנה



̂//:כן11ר] ין3רח6ו]1./^/^/ "ו6>1 0/1.2966067^30רח/5/^6ח/רח00.

ענף הפטם מגבש קרטל חדש בעקבות ירידות מחירים גדולות

מקור בענף: את הקרטל מובילות משחטות שכנראה מפסידות כיום ? מועצת הלול:
המחיר למגדל ירד - אולם הצרכן לא נהנה מכך

אורה קורו

התראות במייל

05.05.2016 13:37

שמור

תגובות81שתף בפ"סבוק 9

, שב!טל שכלל חל1קת מיכ0ות וקביעת מחירי מכירה ענף הפטם מנסה לחדש את הקר0ל

י) נערכה פגישה במועצת הלול לדיון על תכנון מחדש בענף. באוגוסט 2015. הי!ם (א

, שפעל ב-2015-2012, הוביל לעליות מחירים של כ-250/0 במחירי העוף. קר0ל הפטם

מכירות הפטם לצרכנים בשנה מסתכמות בכ-5 מיליארד שקל. לפי תחשיב שנערך
במשרד האוצר, כל הוזלה של 100/0 במחיר לצרכן תחסוך כ-450 מליון שקל בשנה. כל

משפחה תח0וך לפיכך כ-250 שקל בשנה.

, המגדלים הגיעו להסדר עם ועדת הכספים, שלפיו יפחיתו את מחיר הפטם ב-100/0. ואולם

לדבריהם הופחת המחיר, אך ההפחתה לא הגיעה לצרכן. על פי חלק מהמקורות, ההוזלה
נותרה במשחטות, ועל פי אחר'ם ברשתות בלבד.

, שהוכשל על ידי על רקע זה, כבר בסוף 2015 נעשה ניסיון לכונן מחדש את קרטל הפטם

משרדי האוצר והחקלאות. לפי מקורות בענף, מאז פנו מגדלי פטם מהצפון שמעונ"נים

בחידוש הקרטל לפוליטיקאים על מנת שיאפשרו להם לקיים קרטל חדש בטענה, שהם
עומדים לפשוט רגל. על פי אותם מקורות, מאחורי המגדלים עומדות משחטות שרווחיהן

הצטמק! מאז פירוק הקרטל, אך על פי חוק ההגבלים אסור להן לשתף פע1לה. חלק

מהמשחטות במשק חברות בתאגידים הכוללים את כל שרשרת היצ1ר, בכלל זה מגדלים.

רשת מזון זולה בירושליםאייל טואג

ממועצת הלול נמסר בתג1בה כי "ארגון המגדלים מקיים דיון על מצב מגדלי הפטם לנוכח

הפסדים הנגרמים להם ואפשרות ההתארגנות. לא יד1ע על פניית משחטות. חידוש הסדר

הפטם כפי שהיה בזמם והסתיים בשנה שעברה אינו עומד על הפרק מבחינת המועצה. לפי

, , המגדלים מארגנים הסדר בין המגדלים שמטרתו להקטין את הפסדיהם מה שאנו שומעים

ושיעמוד בקריטריונים שהובטחו בועדת הכלכלה של הכנסת ולשרי האוצר והחקלאות.

, המגדלים והמשחקים בסיטונות הורידו את המחירים בצורה דרסטית, לפי מה שאנו רואים

אולם ירידה זו לא באה לידי ביט!1 במחיר לצרכן. במדגר האחרון המגדלים לא כיסו את



עלויות היצור של העופות. אנו מניחים כי המגדלים בדקו את אפשרוית ביצוע הה0דר שלהם

מבחינה חוקית. ארגון המגדלים ביקש רשות להשתמש באולם הישיבות במועצה, כפי

, 1המ1עצה לא ר!אה פסול בכך. כל הזכויות לארג1ן הה0דר שמורות שעושים גופים שונים
לארגון המגדלים."

בעקבות חשיפת הקרטל המתארגן באתר �ו6>1�ז13/\61ר1ז אמר מוטי אלקבץ, מזכיר ארג1ן מגדלי

העופות, כי "בשנה האחרונה, בעקבות ביטול ההסדרים בענף הפטם, קרס המחיר אותו

מקבלים מגדלי העופות בעשרות אחוזים והגיע בחלק מהמקרים לשפל שמכסה בקושי

מחצית מהוצאות הגידול, מצב שמסכן את עתיד הענף והמגדלים. אולם ירידת המחירים

נעצרה ברשתות השיווק שהגדילו את פערי התיווך והצרכנים לא הרוויחו מכך דבר."

, הירידה הדרמטית בתמורה למגדלים התרחשה בעקב1ת ביטול ההסדרים בענף לדבריו

הפטם בחודש אפריל שעבר. כתוצאה מכך גדל יצור האפרוחים במדגרות ב-200/0, מה
שהוביל לתגובת שרשרת של הצפת השווקים בעופ1ת.

אלקבץ אישר כי הי1ם נערכה פגישה במועצת הלול לחידוש ההסדר בענף. "מועצת ארגון

מגדלי עופות התכנסה ה'ום לדיון חירום והחליטה להסמיך את מזכירות הארגון להוביל

להסדר מגדלים חדש כדי לווסת את כמויות הע1פות ולמנוע קריסת מגדלים. מדובר בהסדר

בין מגדלים שמותר לפי חוק ומטרתו לשמור על הענף. כוונתנו להמשיך ולספק עופות

למשווקים ולציבור במחיר הוגן, כפי שהתחייבנו בפני שר האוצר, משה כחלון, א1לם לא נ1כל
להמשיך את תהליך ההתאבדות הכלכלית שק1רה כעת."

, על1ת יצור של עוף מגיעה ל-5.70 שקל לק"ג. בח1דשים האחרונים נעשו עסקאות לדבריו

מכירה במחירים של 4-5 שקל 1אף 3.50 שקל לק"ג, מחיר הפסד שיביא להתמ1טטות של

, להוציא , כ-19 שקל לק"ג עוף שלם מגדלים. למרות זאת המחיר לצרכן נותר כמעט ללא שינוי
מבצעים נקודתיים.

"ארג1ן מגדלי ע1פות קורא לרשתות השיווק להחיל באופן מיידי את מחיר בשר הפטם

בהתאם לעלויות הנמ1כות אותם הן מקבלות מהמגדלים ומהמשחטות 1כך לאפשר לצרכנים

להנות מהשינויים בענף ולהביא להגדלת הצריכה שתאזן באופן חלקי את היצור הגדל", אמר
אלקבץ.
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התחרות בין רשתות המזון
גוברת: ויקטורי חוברת

לראשונה למועדון צרכנות
הרשת הודיעה לראשונה על מבצע הנחות לחברי מועדון הצרכנות

הוט - מציעה עתה לחברי המועדון הנחה קבועה של 20/0 בכל קנייה
בסך 301 שקל ומעלה

שירות נלוב19.4300 23/04/2016

^  ̂ י ? ? \^ , נן̂��י

^1̂ 5100]

התגרות
המוגילות במשק

^ הצרכן. החלות
מחירים אגרסיביות, סקרי שוק, השוואת עגלות ופרסום מוגבר, כל אלה הם רק חלק

מהסממנים לכך שחג האביב כבר כאן. למרות הריכוזיות היחסית בשוק המזון, התחרות בין

הקמעונאיות מהווה את אחת הזירות המעניינות ורוויות היצרים בעולם הצרכנות הישראלי.



גלובס מציג

מעבר להקמת מועדוני לקוחות פנימיים, כמעט כל הרשתות הגדולות חתומות על הסכמים עם
מועדוני הצרכנות הגדולים, כמו הוט וחבר, שמעניקים הנחה מובנית במעמד הרכישה בכרטיס
האשראי. בעוד חברי המועדונים נהנים מכפל הנחות והטבה קבועה, הרשתות זוכות בחשיפה
בפני קהל של מאות אלפי משפחות בישראל. ההערכות בשוק מדברות על רכישות מזון בהיקף
של עשרות מיליוני שקלים מדי חודש דרך כרטיסי האשראי של המועדונים השונים. לפני

חגים וחופשים, המספרים מאמירים עוד יותר.

זו ככל הנראה גם הסיבה שהובילה את רשת ויקירי להודיע לראשונה בתולדותיה על מבצע הנחרת
לחברי מועדון הצרכנות הוט. הרשת, ששברה בשנת 2015 שיאי מכירות, מציעה עתה לחברי המועדון

הנחה קבועה בשיעור של 20/0 על קנייה בחנויות ויקטורי בפריסה ארצית, בכל קנייה בסך של 301 שקל
ומעלה. למועדון הוט. אגב. יש הסדר דרמה עם רשת מגה, שמעניק לחבריו 80/0 במעמד ההירב בכרטיס

.האשראי. למועדון הבר, של אנשי מערכת הביטחרן. ישנה הנחה ברשת שופרסל

כוח הקנייה של מועדון הצרכנות הגדול ביותר בישראל, המונה מעל ל-150,000 בתי אב,

צפרי לסייע לרשת ויקטורי להמשיך את הצמיחה בפעילותה. למרות ש-20/0 אולי נשמעים כמו
סכום זניח, הרי שההנחה היא למעשה כפולה ומתווספת למבצעי ההנחות השונים שמציעה

רשת ויקטורי בכל השנה לכלל הרוכשים בה.

ויקטורי היא רשת סופרמרקטים שמפגינה צמיחה מואצת בשנים האחרונות.
בדוחותיה הכספיים לשנת 2015 דיווחה הרשת כי הכנסותיה גדלו ג�90/0 והסתכמו
בקרוב למיליארד שקל. הרשת הכפילה בשנה החולפת את שטחי המסחר שלה
בהשוואה לשנה שקדמה לה והיא מפעילה כיום 42 סניפימ בפריסה ארצית מדרוס
הארץ, המרכז ועד לצפור הארץ. לאחרונה כחלק מתוכנית האסטרטגיה העסקית של רשת

ויקטורי, הושלמה פתיחת 11 סניפים חדשים ביניהם שני סניפים בתל אביב. נוסף על

ארבעת הקיימים, המחזקים את נוכחותה בעיר. כמו כן לרשת סניפים הפונים לקהל החרדי,
"ויקטורי מהדרין", באשדוד, רכסים, ראש העין, קריית מלאכי.

אייל רביד, מנכ"ל רשת ויקטורי, מעיד על עצמו כמי שחרת על דגלו להוריד את מחירי המזון

בארץ. רביד מזוהה עם מהלכו ליבוא מקביל של מוצרי מזוך, טואלטיקה, קוסמטיקה, ואף
הוריד את מחירי המזון הטבעוני ומזון לחולי צליאק הידועים כיקרים.

עם ההודעה על חתימת ההסכם עם מועדון הצרכנות הוט, שכבר נכנס לתוקפו, אמר רביד:
"אני מברך על שיתוף הפעולה בין רשת ויקטורי למועדון הצרכנות הוט ועל העובדה שיחד

בפעל להוזיל את סל הקניות לצרכן בדיוק כפי שאנו פועלים כל העת עבור לקוחות ויקטורי.

רשת ויקטורי ממשיכה בהתרחבות ופריסה ארצית ואנו שמחים לצרף את חברי מועדון
הצרכנות הוט לשאר לקוחותינו המרוצים".
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מגון התקנים הישראלי
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ת"י 1145 תקן ישראלי -
יולי 982ג

תוקן בטבת התשס"א - דצמבר 2000

סימון מזון ארוז מראש
1004 2.1^01113^ ג 8ת0111<11)-1

תקן זח בא במקרס

התקן הישראלי ת"י 1145 מיולי 1982
גיליון התיקון מס' 1 טספטמבר 1989

גיליון התיקון מס' 3 מיולי 1995
גיליון התיקון םס' 4 מיוני 1996

וחוא כולל את

תיקון מס' 5 מדצמבר 2000

וב ןהםרחן 01-'ג0',י1 1נ

מילות מפתח: מוצרי מזון, אריזה, מילוי, סימון, תוויות, סבולות םשקל.
01̂ ,§11110^ (§11; 101י1£1 כ25. 1>100 :013זק1�ז69€(1 1̂ 200£5�01£1) [0י;. י*! .131015 .§ח1



*

ת"י 1145 (2000)

י!וגן הענ"נימ

1. תחים התקן 1

גא. אזכורים נ

2. הגדרות 1

3. דרישות כלליות ...3

4. שם המזון 5

5. שס היצרן, היבואן, המשווק והאורז 5

6. ארץ הייצור 5

7. תכולה 5

11. הוראות החסנה, הובלה ושימוש 12

12. כשרות 12

13. סימון מזון ארוז םראש שאלנו מיועד למכירה קמעונית 12

גס&ניו א - רשימת ויטמינים, מינרלים וחומצות אמינו חופשיות 14

סימון מוצר המזון בכינויים המפורטים גסעיף המשנה 3.4א 15 - נספח ב

גסטת ג - סימון מוצר מזון בכינוי "טבעי" או בכינוי שקיל 18

נס*ת ר - תקנים ישראליים שחלה עליהם הקביעה בנושא סימון תאריך 20

רשימת מונחים 24

] במהדורה זו של התקן הוכנסו שינויים ותוספות המעדכנים את המהדורה משנת 1982 |
| ואת גיליונות התיקון שלה, ששולבו כולם בגוף חתקן. ן
1 • !1-

~ 
1-
| השינויים והתוספות (תיקון מס' 5 ם-2000) ממוסגרים במסגרת [17 ]~_1 ~

| למניעת סרבול מוספרו הערות השוליים בתקן במספור חדש, לפי סדר הופעתן, ללא ן
| שמירה על המספור ההיסטורי ועדכוגיו. תיקון זה הוא טכני בלבד, ולכן לא מוסבר ן
| המספור החדש במסגרת. ן
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�
2.14. תאייד אחרון לשיווק

תאריך אחרון למכירת קמעונית, המאפשר תקופת החסנה סבירה בבית הצרכן בתגאי ההחסנה
המומלצים או המקובלים למוצר, שבה נשמרות באופן מקסימלי תכונותיו האופייניות של המוצר.

2.11. "בולה
במות המוצר בלא האריזה, מבוטאת ביחידות משקל או ביחידות נפח.

2.16. בי-ק*<טא
המתקיים עד לגמר השימוש הצפוי במוצר, בתנאים מקובלים של החסנה והובלה.

ד\.1. ארלזת שקו&ה
אריות שאפשר לראות דרכה את כל המוצר, או חלק מייצג ממגו.

2.11. מכ*ית קמעונית
מכירת מצרך ישירות לצרכן.

2.19. >נרכן
מי שקונה מצרך לכל מטרה, לרבות צריכה מוסדית, פרט לייצור או למכירה.

3. דרישית כלליות

3.1. חובה לסמן את הפרטים שלהלן:

3.1.1, על גבי אריות מווו ארוז מראש המיועד למכירה קמעונית יסומנו הפרטים המפורטים בסעיפים 4-*.
אם נדרש, יסומנו גם הפרטים המפורטים בסעיפים 12-10, כמפורט בסעיפים אלה.

3.1.2. על גבי אריות מזון אתו מראש שאינו מיועד למכירה קמעונית (ראה סעיף 1) חובה לסמן את הפרטים
הנדרשים לפי סעיף 13 בלבד.

3.2. אין חובה לסמן אריות כוללת בפרטי הסימון הנדרשים בתקן וה, אם התקיימו שני תגאיס אלה י
א. יחידות האריזה ש באריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים בתקן זה.

ב. חאריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון שעל נבי יחידות האו�יזח.
אריזה כוללת, שיחידות האריזח בה אינן מסומנות כנדרש בתקן זה, תסומן בפרטים הנדרשים בתקן וח

וכן במילים: "למכירה רק באריזה זו".

3.3. כל סימון יחיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחה.

3.4. לא יצוינו בסימון של המוצר סגולות מרפא המיוחסות למזון, ולא יצוין בסימון כי צריכתו עשויה לרפא
או למנוע מחלה כלשהי.

3.4א. סימון מוצר הםוון בכינויים מהמפורטים להלן יהיה בהתאם לספורט בסעיף 10 ובנספח ב.
- "נטול..." או "ללא..." (בהשלמת המילים הרלוונטיות מבין המילים; כולסטרול, נתרן, מלח, שומן];

- "דל..." או "מופחת..." נבהשלמת המילים הרלוונטיות מבין המילים: קלוריות, כולסטרול, נתרן,

מלח, שוסו);
; - "קל" או י'קלה"

; - "דיאטתי" או "דיאטי" או "דיאט"

(י) בעמוד זה שולב גיליון תיקון קודם שבתוקף. 3
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(מתי
סיוון חתשס"ב

טאי 2002

גיליון תיקון זח מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 1145 מיולי 1982
ביליון התיקון מס' 2 מספטמבר 1989

גיליון התיקון מסי 3 מיולי 1995
גיליון התיקון מסי 4 מיוני 1996

תיקון מס' 5 מדצמבר 2000

סעיף 1א - אזכורים

לרשימת המסמכים הישראליים יוסף �
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) - ק"ת 5524 וק"ת 5660, על עדכוניהן

סעיף 2 - תח7ם התק;
לאחר הגדרה 2.19 תוסף הגדרה זו:

2.20 - איץ יי*וז* של מזון מיובא - ארץ או חבל ארץ שלא חלים בו דיני המזון של מדינת ישראל.

סעיף 3 - דרישות כלליות
3.8 - לאחר המשפט הראשון, המסתיים בטילים "לכתוב בעברית'/ יוסף משפט זה�

למרות האמור לעיל, סימון בלועזית רק של שם המזון או/וגם של התכולה או/וגם של המילים
המסבירות את מהות התאריך הבלוי, אינו מחייב סימון בלועזית של כל פרטי הסימון הנדרשים בתקן.

סעיף 5 - שם היצרן, היגואן, המשווק והאורז

5.3 - הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:
בכפוף לאישור הרשות המוסמכת, מותר לציין על המזון את שמו וכתובתו של אדם אחר במקום שם

היצרן וכתובתו, אם נקט האדם האתר את כל האמצעים להבטחת קיומו של כי דין הקשור בייצור
המזון, לרבות ביקורת מתמדת על ייצור המוצר, אריזתו, משקלו, סימונו, שיווקו, הובלתו והחסנתו.

אם סומן שם אדם אחר במקום שם היצרן, יסומן שם יצרן המזון בקוד.

מכון ולתקגיט הישראלי
רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977
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סעיף 6 - או*ץ בייצור
6.1 - הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

מזון מיובא יסומן בשס ארץ הייצור (ראו הגדרה 2.20)

לאחר סעיף 6.2 יוסף סעיף 6.3, כמפורט להלן':
6.3 - סימון מוצר מזון ב"טקור" (ס1§01011 ם3110ם1651£)} או בציון הגיאוגרפי (110311011)111031111ק18§£60)

יהיה בכפוף לאפשרויות לוודא את נכונות סיפון זח.

סעיף 7 - תבול*
7.1 - המשפט הראשון בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

הסימון יכלול את התכולה הנקייה (נטו) של הסזון באריזה, ביחידות משקל או ביחידות נפח,
כםפורט להלן. אולם בתקן ישראלי מיוחד החל על המוצר, אס קייס, או בדין כלשהו, מותר לחרוג

מהאמור לעיל.

סעיף 8 - רכיבים
8.3- הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

תכולת הרכיב תסומן כםפורט להלן.
8.3.1 - תכולת רכיב, באחוזים למאה, תסומן באחד מהמקרים האלה�

8.3.1.1 - כאשר הרכיב צוין בשם של מוצר מזון או כאשר שם מוצר המזון מתקשר בדרך כלל בעיני הצרכן
לרכיב.

8.3.1.2 - כאשר הרכיב חיוני לאפיונו של מוצר המזון או לצורך הבחנה בינו לבין מוצרי מזון אחריס,
שמראם או השמות שבחם סומנו עלוליס לגרוס לקשיים בהבחנה ביניהם.

8.3.2 - סימון תכולה של רכיב במוצר מזון תהיה כספורט בתקן הישראלי החל עליו. במוצרים שלא חל
עליהם תקו ישראלי תסומן תכולת הרכיב לפי קביעתה של הרשות המוסמכת.

8.3.3 - תכולת הרכיב, כאמור לעיל, תסומן בסמוך לשם המוצר או ברשימת הרכיבים.

סעיף 10 - סימון תז1גתי

הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב;
הסימון התזונתי יהיה לפי "תקנות בריאות הציבור (םזוח (סימון תזונתי)", כפי שפורסמו בקובץ התקנות

5524 סיוס 25-05-1993 וכפי שתוקנו בקובץ התקנות 5660 מיום 25-05-1994, או כל דין אחר שיבוא
במקומן.
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נספח מ

עותק סעיפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (סימון
מוצרים), התש"י 1950



-1950י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), התש"י

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 ו�6 לפקודת הפיקוה על המזונות, 1942, ותקנה 3א
, אני מצווה לאמור: לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944

1. בצו זה- פירושים
(תיקון התשכ''ד) ''המפקח" - (נמחקה);

"יצרן" פירושו - אדם העוסק בין בעצמו ובין בידי אחרים בייצור תעשייתי של מצרך, או
אדם העוסק בעבודה תעשייתית מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או לשם
שינוי צורתו, טיבו או איכותו של מצרך, וכן אדם העוסק באריזתו או במזיגתו של

מצרך במיכל;

"מיכל" כולל פחית, פח, קופסה, שק, שקיק, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, אריזה, עטיפה
או בית קיבול סגור;

"מוצר" פירושו - מצרך שיוצר, שנארז או שנמזג במיכל על ידי יצרן;

"מוצר�בשר" פירושו - מוצר שחומר היסוד העיקרי שלו הוא בשר וכולל נקניק, נקניקיות,
בשר מעושן, משומר ושומן כשר מעובד;

''מצרך" פירושו - אחד המצרכים המפורטים בתוספת הראשונה.

1. ק"ת 70, התש"י (19.2.1950), עמ' 529.
תיקונים: ק"ת 613, התשט"ז (14.6.1956), עמ' 898;

.—. ק"ת 954, התש''ך (5.11.1959), עמ' 98;
י ) ק''ת 958, התש"ך (19.11.1959), עמ' 192 נהתש''ך (מס' 2)]:

ק''ת 1454, התשכ"ג (6.6.1963), עמ' 1567;
ק"ת 1528, התשכ''ד (2.1.1964), עמ' 511;

ק"ת 1563, התשכ''ד (26.3.1964), עמ' 1031 [התשכ"ד (מס' 2}];
ק"ת 2173, התשכ"ח (19.1.1968), עמ' 703;
ק"ת 2526, התש"ל (26.2.1970), עמ' 1085;

ק"ת 2666, התשל"א (18.2.1971), עמ' 576 (ת"ט בק"ת 2667, התשל"א, עמ' 678);
.28.2), עמ' 725 (ת"ט בק"ת 3157, התשל"ד, עמ' 958); ק"ת 3139, התשל''ד (1974

ק"ת 3161, התשל"ד (21.4.1974), עמ' 1008 נהתשל''ד (מס' 2)] (ת"ט בק"ת 3179,
התשל"ד, עמ' 1276);

ק''ת 3170, התשל"ד (12.5.1974), עמ' 1186 נהתשל"ד (מסי 3)];
25.2.1975), עמ' 1007; ק"ת 3298, התשל"ה (
ק"ת 3731, התשל"ז (30.6.1977), עמי 2053;
ק"ת 4479, התשמ"ג (6.4.1983), עמי 1075.

-1-



4. (א) פירוט חמרי היסוד שמהם מורכב המוצר יכיל את שמו המקובל והרגיל של כל פירוט המרי היסוד
חומר טבעי, סינתטי, אורגני, אנאורגני, הימי או כל חומר אחר, ובכלל כל חומר הנותן צבע,

טעם או ריח והוא כלול במוצר.
(ב) פירוט חמרי היסוד ייעשה לפי סדר חשיבותם היחסית, או לפי הכמות או המשקל
של כל חומר כזה שבמוצר ולפי האחוזים של כל חומר כזה, אם המפקח או אדם שהורשה על
ידיו לכך הורה בצו, הודעה או הודעה כללית או מיוחדת, הן ביחס ליצרן והן ביחס למוצר,

שתיאור המוצר יכיל גם את פירוט הכמות היחסית של כל חומר יסור במוצר באחוזים.
(ג) כל חומר יסוד, פרט לתבלינים ולתמציתים ארומטיים, יפורש בשמו הספציפי.

(ד) היה חומר היסוד במוצר מורכב משני חמרי יסוד או יותר, יפורשו כולם ליד
אותו חומר היסוד או מתחתיו.

(ה) הומר יסוד שהשתמשו בו תוך תהליך הייצור, ונשלל או נעלם מהמוצר בעת
הוצאתו למכירה - יפורש.

(ו) לא יתואר מוצר כמתאים במיוחד לצרכי דיאטה או כבעל ויטמין או בעל
ערך תזונתי מיוחד, אלא אם הוא כולל למעשה את הסגולות הדרושות בהתאם לתיאור ואם
ההטבעה, ההדפסה או התוית שעל המיכל כוללת את פירוט ההמרים ואת כמותם היחסית

באחוזים.

5* (א) בציון כמות המוצר תפורש הכמות נטו שבמיכל. כמות המוצר
[תיקונים: (ב) (1) הכמות תצויץ ביחידות או במשקל או במידת נפח סטנדרטית לפי פקודת

התשכ''ד (מס 2),
המשקלות והמידות, 1947, שבהם נהוג ומקובל לציין כמותו של אותו מוצר התשמ"ג]

מסויים ולא תכלול את משקל המיכל או האריזה או העטיפה.
(2) בוטלה.

(ג) לא היה בציון היחידות כדי לתאר במידה מספקת את כמות המוצר במיכל
*̂  יוסיפו על הציון גם את יחידות המשקל או הנפח.

(ד) בציון יחידות המשקל או הנפח של המוצר, יפורש קודם מספר היחידות
הגדולות ואחריו מספר היחידות הקטנות, שבר עשרוני יושלם עד שתי ספרות בלבד.

(ה) היה המוצר עשוי בתנאי מסחר או שיווק רגילים לפחות במשקלו בגלל החסנתו
או הצגתו למכירה - תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה. הוראה זו לא תחול על מוצר
מזון ארוז מראש כמפורט בתקן ישראלי ת"י 1059 - שבט התש"ם (ינואר 1980) - סבולת

המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש.

או על התוית כימין מוצרים
^

6. (א) תיאור המוצר יצויין על ידי הטבעה או הדפסה על^המיכל
המודבקת, המחוברת, המצורפת או הקשורה למיכל בצורה שאין להורידה בקלות. [תיקונים: התשכ''ג
_ — (מס' 2), התקל''ד]
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קפה ותחליפים קפה מכל המינים שקדים
קש שמרים

ריבות וממרחים מתוקים מכל המינים תה
שומנים מכל המינים כולל חלב תבואות מכל המינים לרבות דגים תבלינים

שומשומים לילל פלפל, מלח וכד'
שוקולדה מכל המינים לרבות ממרחי תבן

שוקולד וקאקאו תוצרת חלב מכל המינים

שמני מאכל מכל המינים ובבל הצורות תמציות מרקים, מרקים מיובשים ומשומדים,
שמנים של זרעוני פשתן תפוחי אדמה טריים, מטוגנים, קפואים

שמן דגי_ ומשומדים בכל צורה שהיא

(תיקון התשל''ד) תוספת שניה
(סעיף 3)

תיאור המוצר 1. _ תיאור המוצר יכיל את -
[תיקון התשכ"ד

המוצי; (מס' 2)] (א) שם
(ב) שם היצרן ומענו;

(ג) פירוט חמרי היסוד מהם מורכב המוצר;

(ד) כמות המוצר במיכל.

ציון במות המוצר 1א, כמות המוצר במיכל תצויין -
, . [תיקונים: התשט"ז, , , , ,

( 1 התשכ"ך (מס' 2)] ט> אם הוא מוצק, בקילוגרמים על מכפלותיהם וחילוקיהם העשרוניים;

(2) אם הוא נוזל, בליטרים על מכפלותיהם וחילוקיהם העשרוניים.

שם המוצר 2. שם המוצר יתאר תיאור אמיתי את מהותו של המוצר, ואם היה המוצר חיקוי של אחר -
את שם המוצר המחוקה.

שם וכתובת היצרן 3. שמו וכתבתו של היצרן יציינו את שמו האמיתי ואת מענו של בעל המפעל שבו יוצר ?

[תיקון התשכ"ד המןצ ןאם המוצך נאת מהףש ב,שרא?1 _ את שמן ראת מענו ש?ו בעל המפעל שבו נארז
(מם' 2)] , ,

המוצר, ואם יוצר מחוץ לישראל - את שם ארץ הייצור.
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נטפח מא

חלק מהצילומים של המוצרים
בסניפים שונים ברחבי הארץ
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