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נמחקו שתי תביעות ייצוגיות נגד תנובה
בגין העלאת מחירים
תובע הייצוגי הלין על כך שמוצרי חלב עם חותמת בד"ץ נמכרו במחירים גבוהים מהמחירים
הקבועים בצו הפיקוח על מחירי מוצרי חלב
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השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי מרכז הורתה אתמול על מחיקת
שתי תביעות ייצוגיות בסך של כ 30-מיליון שקל שהוגשו נגד תנובה ורשתות
המכירה "כהן מחסני השוק"" ,שופרסל" ו"מגה" .התובע הייצוגי הלין על כך
שמוצרי חלב עם חותמת בד"ץ נמכרו במחירים גבוהים מהמחירים הקבועים
בצו הפיקוח על מחירי מוצרי חלב .אולם ,לאחר דיון בבית המשפט ביקש
לצאת מהתביעות.
התובע הייצוגי ,עמית גנסין ,טען בשתי תביעות ייצוגיות שהגיש לפני כשנה כי
רשתות השיווק הפרו את חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים במכירת
מוצרי חלב בכשרות מהדרין בפיקוח בד"ץ .לדבריו ,המוצרים הללו נמכרו
במחירים העולים על המחירים המרביים שנקבעו להם בצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים.
בתגובה שהגישה תנובה היא טענה כי "המוצרים בכשרות בד"ץ הם מוצרים
שונים ,המיוצרים לקבוצת צרכנים מיוחדת ,בעלת צרכים ומאפייני ביקוש
ייחודיים .ייצורם כרוך בעלויות נוספות ביחס למוצרים בכשרות רגילה ,שהן
גבוהות מהתוספת למחירים הסיטונאיים שנגבו בשיווקם" .לדברי תנובה
המוצרים בכשרות בד"ץ לא היו כפופים למחירים המרביים הקבועים בצווי
הפיקוח.
גם רשתות המזון טענו כי יש למחוק את התביעות .כך למשל ,מחסני השוק
טענה כי בזמנים הרלוונטים לבקשות ,צו הפיקוח לא חל על מוצרים בכשרות
מהודרת ,ועל כך ניתן היה ללמוד ממכתב המפקח ממשרד החקלאות ,בו צוין
במפורש כי פעולות אכיפה יחלו רק לאחר תיקון צו הפיקוח ,שגם הוא לא קבע
מפורשות את תחולתו על מוצרים בכשרות מיוחדת.
לאחר שהוגשו תשובות מטעם כל המשיבות ,הגיש התובע הייצוגי בקשת
הסתלקות בה הוא ביקש למחוק את התביעות הייצוגיות .התובע הייצוגי טען כי
הוא "שקל את הסיכויים והסיכונים בהליכים בכובד ראש ,והגיע למסקנה כי
הסיכויים לאישור התביעה כייצוגית ,לא כל שכן לקבלת התביעה ,נמוכים הם".
זאת לטענת התובע הייצוגי "בעיקר לאור הראיות שהוצגו בתשובות תנובה
ורשתות המכירה ,המוכיחות בין השאר את עמדתן העקבית של הרשויות
הרלבנטיות ולפיה המחירים המירביים שנקבעו בצווי הפיקוח לא חלו על
מוצרים בכשרות בד"צ .ראיות אלה כוללות הצהרה מפורשת של שר החקלאות
מעל במת הכנסת ולפיה מחירי המוצרים נשוא התביעה אינם נתונים לפיקוח,
וכן מכתבים של המפקחים על המחירים במשרד החקלאות המביעים עמדה
דומה".
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כהן מחסני השוק יוצגה על ידי עו"ד איתי בסיס ממשרד רוזן-בסיס .תנובה
יוצגה על ידי עוה"ד איתמר ענבי ,נירה קורי ומעוז רוט ממשרד ש.פרידמן.
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