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  008649/05תק           בית משפט לתביעות קטנות אשקלון

  

  10/01/2006: תאריך            דננברג עמירם: שופט  : בפני

  

    התובע           בעצמו–אילוז יהודה   :בעניין

  

  נגד    

  

      הנתבע     על ידי מר רוברטו דה לרוקה–שופרסל , קוסמוס

  

  

  פרוטוקול

  

  :מטעם ביטוח כלל, קובי וייס

  .כמבטחת של השופר סל, אני מבקש לצרף את כלל

  

  :התובע

  .אני לא מסכים

  

  

  החלטה

  

אני מחליט שלא לצרף את חברת כלל כנתבעת , מאחר שהתובע לא מסכים לצירוף חברת כלל

  .נוספת

  

  .במעמד הצדדים) 2006 בינואר 10(ו "תשס, בטבת' ניתנה היום י

  

_______________  

  דננברג עמירם: שופט

  

  :התובע מעיד לאחר שהוזהר כחוק לומר אמת, 1' ת מס"ע

  .השעה היתה שעת ערב. הלכנו אני ואשתי כמהנגנו לקנות מצרכים לשבת. 2004המקרה קרה ביוני 

ביום שישי היא הפשירה את הדברים ובישלה . הדברים הוכנסו להקפאה עד ליום שישי, יום רביעי

, הגענו לארוחת ערב יום שבת והבן שלי לקח חתיכת עוף.  איש16היו לו באותה שבת . תםאו

, אני הסתכלתי על העוף אחרי". יש פה תולעים, מה יש פה, אבא"התחיל להסתכל והוא אמר לי 



אני הסתכלתי והיו , כשהבן שלי אמר שיש תולעים בעוף. וראיתי שהיו תולעים, עם משקפיים

היה שם יותר , אני לא ספרתי כמה היו, היו שם כמה תולעים,  לא ספרתיאני. תולעים בעוף

  .מתולעת אחת

  .יותר מאוחר החתן שלי פתח את העוף והוא גם אמר אנחנו לא אוכלים את העוף הזה בוא תסתכל

לא ספרתי את . תולעים, בעזרת המשקפיים הסתכלתי על העוף ושוב ראיתי שהיו שם חרקים

  .נגרמה לי עוגמת נפש, הפסקנו את הארוחה שלנו. יותר מתולעת אחתהתולעים אבל היתה שם 

החזירו אותי . ש"נסעתי ביום ראשון למשרד הבריאות והתברר שאנחנו שייכים לאשקלון ולא ב

קלטו ממני חלק מהעופות שאותם לקחו לבדיקה ויש ממצא של משרד , לאשקלון ובסופו של דבר

אני לקחתי קילו וחצי לבדיקה והם לקחו . בוב שמתההבריאות שנמצא על העוף רימה אחת של ז

קיבלו . הם היו מתים, התולעים שאני ראיתי לא יכול להיות שהם היו חיים. חתיכה קטנה לדגימה

בעקבות התלונה שלי פשטו . הלכתי למשרד החקלאות והגשתי את התלונה. ממני את התלונה

כתבתי בכתב התביעה שבית . של בשרביום ראשון על הקוסמוס והם החרימו להם כמות גדולה 

 9,500אני ביקשתי . אני יכול להזמין אותם עוד פעם. המשפט אמור להזמין את משרד הבריאות

הנכדים שלי עד היום לא נוגעים . כל האוכל נזרק. נגרמה לנו עוגמת נפש בגדול.  איש16ישבנו . ₪

זה היה יומיים אחרי ,  בשרמשרד החקלאות החרים להם כמות גדולה של. 8ילדים בני . בעוף

  .התלונה שלי

  

  :משיב לשאלות נציג הנתבע

  

ח משרד הבריאות "האם זה נכון שאתה ניגשת למשרד הבריאות כפי שמצוין על דו  .ש

  .וטענת שהרימות של הזבובים על הבשר היו חיות

  .םאני אמרתי שאני לא מבין ולא מגדל תולעים ולא מבין בתולעי, יותר נכון. מעולם לא  .ת

  

  :התובע

אני מוכרח לציין שהיה מנהל בשם שנקוב חודשיים או שלושה לפני כן והוא נתן לי בשר רקוב ולא 

אני לא אמרתי למשרד . זה הקוסמוס. פניתי אליו והוא החליף לי את הבשר, חיפשתי בעיות

  .הבריאות שהתולעים שמצאנו היו חיות

  

  :לומר אמתנציג הנתבעת מעיד לאחר שהוזהר כחוק , 1' ה מס"ע

עד כדי כך שמשרד הבריאות יש לו מכתבים . התלונה על נוכחות רימות היא תלונה שכיחה בקיץ

, חלק מזבובי הבשר הם זבובים שמשריצים ישר רימות על הבשר, מדובר בזבובי בשר, סטנדרטים

הרימה .  מעלות150אני מניח שבטמפרטורה שמעל , כ בושל בתנור"הוקפא ואח, הבשר הזה נקנה

כ מבשלים אותו לא נשאר "בדרך כלל שמקפיאים יצור כזה ואח. אין לה שלד. שויה מרקמה רכהע

הוא מוכר כמויות גדולות של . הסניף הזה גדול מאוד בקרית גת. היא נעלמת. כלום מהרימה עצמה

  .בשר

הוא מבצע . הפיצוח מבקר באופן קבוע בכל סניפי הרשות. באשר לפיקוח על החי והצימוח

שם מרכזים את כל , הפיצוח ניגש לפינות ההשמדות, ובמשך כל הביקורות הללוביקורות 

אנחנו בדרך כלל . המוצרים שהם פג תוקף או שאריזתם נפגמה במהלך שיהותם במקפיא

  .לפעמים אנחנו קוראים לרופא הוטרינר העירוני, בנוכחות הספק, משמידים את זה בעצמנו



פינת ההשמדות ובשיתוף פעולה מלא איתנו משמיד את הוא ניגש ל, הפיצוח שמבקש בכל הסניפים

  .מה שיש בפינת ההשמדות וזה בדיוק מה שהיה בביקור הזה

  

  :התובע

  . יום בשביתה והם ניצלו את זה20הוטרינר והעיריה היו . הוא דיבר עכשיו שהוא הזמין וטרינר

  

  פסק דין

  

 ועל פי עדותו אני קובע כי כי עדותו של התובע מהימנה עלי ואני מייחס לו את מלוא המשקל

 בשר ועופות 22:00בשעה , 16.6.04 -התובע קנה בסופר של קוסמוס בקרית גת ביום רביעי בשבוע ב

ביום שישי אשתו של התובע בישלה את . קפואים ומיד בהגיעו הביתה הוא הכניס אותם להקפאה

 בני משפחתו של 16בעת ארוחת הערב נכחו . העופות והבשר לקראת ארוחת הערב של יום שישי

התובע ניגש לעוף וראה . אמר בנו של התובע שיש תולעים בעוף, התובע ותוך כדי אכילת העופות

. הוא אמר שהוא לא זוכר כמה תולעים הוא ראה אבל היו שם יותר מאחת. שיש שם תולעים

 שם התובע ניגש לעוף חתנו וראה שיש, "יש תולעים לעוף"גם החתן של התובע אמר , לאחר מכן

  .הוא לא זוכר כמה אבל היו שם יותר מתולעת אחת. תולעים

  

תלונה .  בלילה16.6.04 כאשר יום הקניה היה 20.6.04התובע הגיש תלונה למשרד הבריאות ביום 

הוא מציין שהבן שלו . בתלונתו מתאר התובע את השתלשלות העניינים. זו צורפה לכתב התביעה

יש לציין שבתלונה לא אומר . היו תולעים אצל כולם בעוףגילה תולעים בעוף וכן התובע אומר ש

התובע שלח . הוא רק אומר שהוא גילה תולעים בעוף. התובע שהתולעים שהוא גילה היו חיים

בבדיקה שנעשתה שם נמצא שעל העוף נמצאה רימה . חלקים מהעוף לבדיקה במשרד הבריאות

תעודת . יר את מין הזבוב בדרגה זואחת של זבוב מתה בדרגה צעירה מאוד ואין אפשרות להגד

באשר למה שנאמר במסקנות חוות הדעת כאילו בתלונה . הבדיקה צורפה לכתב התביעה גם היא

אין אני מקבל את מה שנאמר בחוות הדעת של משרד הבריאות וזאת , נאמר שהרימה נמצאה חיה

, לכן. ולעים היו חיותמאחר שבעיון בתלונה עולה כי מעולם לא נאמר על ידי התובע בתלונתו שהת

אני קובע כי הוכח בפני במידת ההוכחה הדרושה כי בעוף שקנה התובע אצל הנתבעת נמצאה רימה 

זכאי התובע לפיצוי בגין העובדה שבעוף הוא קנה אצל הנתבעת נמצאה רימה של , לכן. של זבוב

  . 1,500₪זבוב ואני קובע כי פיצוי זה יהיה בסכום של 

  

כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית  ₪ 1,500ת לשלם לתובע סך של אני מחייב את הנתבע

  . ועד למועד התשלום המלא בפועל16.6.04כחוק מיום 

  

בצרוף הפרשי הצמדה  ₪ 250תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ואגרת משפט בסך של , כמו כן

  .וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל

  

  .משפט מחוזי בבאר שבע יום בבית 15זכות ערעור תוך 

  



  .במעמד הצדדים) 2006 בינואר 10(ו "תשס, בטבת' ניתן היום י

  

  

________________  

  דננברג עמירם: שופט


