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   בתי המשפט

  

 יפו-בית משפט השלום תל אביב 002056/01פ  

  

 10/04/2002 :תאריך  שפירא-השופטת דורית רייך ' כב :בפני
  

   

   מדינת ישראל :בעניין

 המאשימה שרה ספיר חן ד"כ עו"י ב"ע  

   נ  ג  ד  

 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית . 1   

  

  

 הנאשם רוזובסקי. י ד"כ עו"י ב"ע  

   

   

  שיצר' י, המר' ז, ברלינר' ד, מדינת ישראל' תנובה נ 0270757/) א"ת(עפ ): נדחה(לערעור במחוזי 

  

  הכרעת דין
   

   

רב מכר , מ" מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע–תנובה ' נגד חב

באותה עת מנהל , ומר אריאל מעוז) "תנובה": להלן(צומת גלילות רמת השרון 

 כתב אישום המייחס להם ייצור ומכירת 2.1.01הוגש ביום , אבטחת איכות בתנובה

 13בניגוד לסעיפים , ואי מילוי אחר דרישות תקן ישראלי רשמי, מזון באיכות פגומה

) 5 (2סעיף , 1983 –ג "התשמ, ]נוסח חדש) [מזון(לפקודת בריאות הציבור ) א (23 -ו

 ביחד עם סעיפים 1958 –ח "התשי, )איכות מזון(לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

 9 וסעיפים 1957 –ח "התשי, לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים'  א39 -ו) 4)(ג (39

  .1953 –ג "התשי, לחוק התקנים) ב (17 -ו) 1א (17, )1)(א (17, )א(

   
  

5129371   
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 :להלן(תמר אפרים '  רכשה גב27.12.98בתאריך  , על פי כתב האישום

חצי ' שני גביעי גבינת קוטג,  גבעתיים, הרצוג' במינימרקט שברח) "המתלוננת"

על גביעי הגבינה הוטבעו תאריך . )"הגבינה ":להלן(מתוצרת תנובה , אחוז שומן

ת את הגביעים וראתה שמרקם  פתחה המתלוננ30.12.98ביום  . 5.1.99תפוגה 

היא  טעמה מהגבינה ונכחה שטעמה שונה . ולא אופייני לגבינה, לטיני'הגבינה ג

ונמצא שאיכותה פגומה עקב הימצאות שכבה , הגבינה נבדקה במעבדה . מהרגיל

אש על כן טוענת התביעה שהגבינה יוצרה  . לטינית שלא היתה צריכה להיות בה'ג

  נ.115הישראלי הרשמי  לתקן 201בניגוד לסעיף 

   

ככל שהוא , וכתב האישום, שמר מעוז הפסיק את עבודתו בתנובה, ייאמר כבר כאן

  ב). לפרוטוקול1עמוד (אליו נמחק לבקשת התביעה 

   

  ו.ד רוזובסקי כפר בשמה של תנובה בעובדות כתב האישום"הסניגור עו

   

שהוגשה , שחן מבססת את האישום על הודעתו של מר גבי-ד ספיר"התובעת עו

, ) לפרוטוקול5-4'  עמ(על עדויותיהן של המתלוננת   , 1/ בהסכמת הסניגור וסומנה ת

' וגב)  לפרוטוקול4-3' עמ(, מפקחת מזון במשרד הבריאות, לוריקה שטרן' הגב

 8-7' בעמ(, עובדת מעבדות בריאות הציבור במשרד הבריאות, מרגרט מצקור

  נ.8/  ת–2/  ת-ועל המסמכים ) לפרוטוקול

   

  ב.מצקור '  מזכר שכתבה גב1/הסניגור לא הביא עדים להגנה והסתפק בהגשת נ

   

   

  ו.סיכומי התביעה. א

   

, לדעתה, דברי המתלוננת מתחזקים. להאמין לעדיה, ביקשה התובעת, בסיכומיה

                                                                                                                                                                                                                                                                .                                     6/  ת– ו 5/ במכלול הראיות שבתיק ובמיוחד חוות הדעת  ת

די בחזותה של הגבינה ובבדיקת החושים שבדקו אותה ארבעה , לטענת התובעת

  נ. ואין צורך בבדיקה מעבדתית5/  ובת6/ עובדים של משרד הבריאות כמתועד בת
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לטינית 'על סמך עדויות אלו ביקשה התובעת לקבל כעובדה שלגבינה היתה שכבה ג

כאי לקבל מוצר הנראה כפי שכן הצרכן ז, תופעה זו ייתרה בדיקה מעבדתית. גלויה

  . שהוא אמור להיראות 

   

   

 . 1/מכיוון שמר מעוז נחקר כנציג תנובה דבריו מחייבים הפנתה התובעת להודעתו ת

 הודה מעוז שבתקופה הרלוונטית לכתב האישום התקבלו בתנובה מספר 1/בת

 בעקבות תלונות אלו עשתה. 'תלונות בגין מרקם לא אופייני בגבינה מוסג קוטג

 מבסס מסקנה שתנובה הייתה מודעת והודתה 1/לגישתה ת. תנובה אפקטיבית

  ב.נפל פגם והיה לו מרקם שאיננו אופייני' שבייצור הקוטג

  

  

   

שתנובה עברה על הוראות התקן , התובעת ביקשה לקבל שדי בכך לביסוס מסקנה

 7/ ת, 115הגישה התובעת את תו התקן הישראלי , לתמיכה בטיעוניה. הישראלי הרשמי

  ו.8/ ת, ואת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים הרלוונטי

   

  סיכומי ההגנה. ב

   

הסתפק בחקירתם של עדי התביעה ולא הביא ראיות , ד רוזובסקי"עו, הסניגור

מבחינה משפטית לא ניתן להרשיע את תנובה על סמך הראיות , לטענתו. מטעמו

  נ.שבתיק

   

ואין , תה שהרכב הגבינה לא נבדק מעבדתיתהוד, בהעידה בבית המשפט, מצקור' גב

ראיה שבגבינה חסרו רכיבים שחייבים להיות בה או שהוספו לה רכיבים שלא 

  ב.צריכים להימצא בה

   

רק שכבה . טעמה של הגבינה לא נבדק ולא עלה ממנה ריח קלקול או חמיצות

  ו.גלטינית נמצאה עליה

   

מדובר בהתייחסות ש, טען הסנגור, ובאשר לצורתה הדוחה של הגבינה

אין די בכך , גם אם הגבינה נראתה דוחה למתלוננת. של המתלוננת" סובייקטיבית"
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כדי לבסס הרשעה  באשר יצרן המייצר  מצרך מזון בעל   טעם או  מרקם לא 

מכיוון שהסעיפים הרלוונטיים בתקן עניינם . איננו עובר  עבירה פלילית, אופייניים

ינם קובעים כעבירה פלילית ייצור מצרך מזון שהפגם איכות פגומה של מוצר והם  א

  נ.בו מצטמצם לטעם או מרקם בלתי אופיניים

   

בהיעדר בדיקה מעבדתית . אין די בבדיקת החושים שהגבינה נבדקה, לדעת הסניגור

חוסר במרכיב הכרחי בתכולת הגבינה או עודף של מרכיב שאיננו  (המוכיחה ליקוי 

טעם ומראה הם .  קבוע שאיכותה של הגבינה נפגמהל, לא ניתן) אמור להיות בה

אין , כל עוד לא הוכח שהאיכות מבחינת הרכב  הגבינה נפגמה. עניין אסטטי בלבד 

  ב.ביסוס להרשעה

   

, 315' עמ, )3 (92כרך , על-תק, י"מד' רצון נ 4417/92פ "ד ברע"הסניגור הפנה לפסה

 ניתן להרשיע על סמך אומנם שלעיתים, שקבע, הנשיא שמגר' שיצא מלפני כב

, שאינה בדיקה מדעית מדוייקת, התרשמות חזותית או התרשמות סנסורית אחרת

אך ככלל יש להקפיד על ביצוע בדיקה מדעית מדוייקת שאיננה מתבססת על 

  . החושים בלבד

   

 מורה שגבינה 115 לתקן הישראלי הרשמי 201הסניגור לא התעלם מכך שסעיף 

אולם אין בכך כדי , צבע ומרקם האופייניים לסוגה, יחר, חייבת להיות בעלת טעם

) א (8לשנות מהמסקנה שאין הוכחה שתנובה לא עברה עבירה לנוכח התיקון שסעיף 

הקובע  שהתקן יוכרז כרשמי רק אם נועד להשיג אחת , 1998 -לחוק התקנים תוקן ב

 31.10.98ביום . מהמטרות המנויות בסעיף ביניהן שמירה על בריאות הציבור

ההוראות הנוספות  שהיו בתקנים הרשמיים שאינן עוסקות בבריאות הציבור איבדו  

  ו).ו (8את תוקפן לאור הוראת סעיף 

   

 לתקן הוא טעם ומרקם ואין הוא נוגע 201היות ועניינו של סעיף , לגישת הסניגור

 יש לזכות, ולפיכך. פג תוקפו הרשמי עוד לפני הגשת כתב האישום, לבריאות הציבור

  נ.115את תנובה מעבירות שבחוק  התקנים והתקן הישראלי הרשמי 

   

  מסקנות. ג
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הגעתי , לאחר ששמעתי את העדים והסיכומים ועיינתי בחומר שהוגש בפני

  :למסקנות כדלקמן

   

    מהימנות  העדים.א.ג

   

הגברות לוריקה שטרן ומרגרט מצקור  .עדויות התביעה מקובלות עלי במלואן      .1

. אמינות עלי, ללא אינטרס אישי בתלונה, עובדות ציבור חסרות פניותשתיהן 

 .ת על פעולותיהן והעידו באופן ששכנע אותי"במסגרת מילוי תפקידיהן רשמו דוחו

  ב.עדויותיהן תומכות ומחזקות את עדות המתלוננת

שקיבלה מהמתלוננת את , לוריקה שטרן'  אני מאמינה לגב-לוריקה שטרן ' גב      .2

, היא הטביעה  מספר על גביעי הגבינות, 2/ כעולה מת. ונה ורשמה אותה מפיההתל

אינני מתעלמת ממזכרה .  והעבירה אותם לבדיקה3/מילאה טופס נטילת דגימה ת

מצקור ' חזרה ופנתה לגב, שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה, ממנו עולה, 1/ נ

שטרן ' גבאינני מתעלמת גם מהעובדה ש. בבקשה לתקן את תוצאות הבדיקה

הודתה שבפועל נרשמה תוצאה מתוקנת על התוצאה המקורית שנמחקה והושאר 

  ו.התאריך של יום רישום התוצאה המקורית

   

מצקור היו ' שהתוצאות שכתבה גב, שטרן' אני מקבלת את הסברה של גב

אינני מוצאת שיש . ולכן ביקשה לתקנן כדי שתובנה לכל קורא, בלתי מובנות

במיוחד שהעובדה לא , ר נעשה מתוך מניע מוסתראו שהדב, בכך פגם

  נ.1/ הועלמה כי אם תועדה במזכר נ

   

 5/ ערכה העדה שתי חוות דעת ת, שלא כמקובל, למרות– מרגרט מצקור' גב  .3

שחוות הדעת הנוספת נכתבה , הסברה.  בהפרש של חודש ביניהן6/  ת-ו

סביר והגיוני , ןלטי'שטרן ובמטרה להסביר ולהבהיר את עניין הג' לבקשת גב

  ב.שטרן' מה עוד שהוא משתלב היטב עם דבריה של גב, ואני מקבלת אותו

   

לא מצאתי שעצם  כתיבתן של שתי חוות דעת פוגעת באמינותה של העדה   

חות הוגשו ללא ניסיון להסתיר מי מהם והשוואתם מעלה ששינוי "הדו

  ו.הניסוח איננו מהותי  ולא משנה את התוצאה הסופית

   

'  אני מקבלת שהעדה קנתה שני גביעי הקוטג– המתלוננת, ר תמר אפרים"ד  .4

. ומצאה שמירקם הגבינה היה שונה מהרגיל ודוחה עד כי חשה בחילה
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לא , "היה טוב"שלא , והטעם,  לא נרתעה מלטעום מהגבינה, ולמרות זאת

  .גרם לה לחולי או תופעה פיזית אחרת

   

על מנת שהמוצר ייבדק , רד הבריאותאני מאמינה שהמתלוננת התלוננה במש  

 עדותה של המתלוננת מתחזקת ומתאמתת בדברים  .ויימצא אם הוא מקולקל

לא נעלם אני נותנת לעדותה משקל ראיתי מלא למרות ש. 1/ שאמר מר מעוז בת

הבהיל אותה כפי ' מעיני שבתלונה המתלוננת לא אמרה שמראה הקוטג

 כי לא חשבה שתחושותיה הן הסברה]. 9' ש5'עמ[שהעידה בבית המשפט 

  .או לשכת הבריאות סביר ומקובל עלי/ מעניינם של הבודק ו

   

   העבירותב.ג

   

על מנת לשמור על האינטרסים של ציבור הצרכנים קבע המחוקק בפקודת בריאות       .1

, בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ובצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, הציבור

נורמות מחמירות האוסרות מכירה או העברה של מזון , רשמיובתקן הישראלי ה

  .באיכות פגומה

ובתוקף כך בודק ,  משרד הבריאות מופקד על שמירה ואכיפת הוראות החוקים      .2

י חושים "הבדיקות נעשות במעבדה ע. את תלונות הציבור המגיעות אליו

  .או באמצעים  אחרים/י תהליכים כימיים ו"ע, )אורגנולפטיות(

. אולם אין הדבר בבחינת חוק בל יעבור, רצוי שתבוצענה בדיקות מעבדתיות     .3

וניתן לבסס הרשעה בהסתמך  על בדיקת , יש  שאין צורך בבדיקה מעבדתית

  92על - תק,י"מד' נ'  דוד רצון ואח4417/92פ "כפי שנקבע ברע, חושים בלבד

  .שהסניגור עצמו ציטט, 315, )3( 

   

 1983 –ג "התשמ, ]נוסח חדש] [מזון[ודת בריאות הציבור  לפק13סעיף . א.4

  :קובע, שעניינו מכירת מזון באיכות פגומה

   

הזדהמות או כל , לא ימכור אדם מזון שאיכותו נפגמה מחמת רקב"

  . ) ש–. ר. ד–הדגשה שלי ( ".סיבה אחרת

   

  .לפקודה הוא הסעיף העונשי וקובע עונש מאסר בן שנה) א (23סעיף 
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 1958 –ח "התשי, ]איכות מזון[לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ) 5 (2עיף ס. ב.4

  :קובע, שעניינו ייצור מזון באיכות פגומה

   

לא יעביר לאחר בשום דרך מדרכי העברה את , לא ייצר אדם מזון"

לא יקבלו , לא ירכשנו ולא יחזיקנו, הבעלות עליו או את החזקה בו

  –א יובילו לא יאחסנו ול, להחסנה או להובלה

   

הדגשה (". הושחת או איכותו נפגמה מסיבה כלשהי, שנתקלקל) 5(

  .) ש-.ר.שלי ד

   

, 1957 –ח "התשי, לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים) 4)(ג (39 -ו' א39סעיפים . ג.4

  .הם הסעיפים העונשיים בגין הפרת הוראות החוק והצו

   

  : לחוק התקנים קובע , )א (9סעיף . ד.4

   

אם ראה שהדבר דרוש למניעת סכנת , מסחר והתעשיה רשאישר ה"

לאסור בצו את את החזקתו של מצרך אשר , נפשות או פגיעה ברכוש 

או את השימוש בו למטרה כלשהי אם הוא , מיפרטו נקבע כתקן רשמי

  ".אינו מתאים לדרישות התקן הרשמי

   

  .התקניםלפי חוק הם הסעיפים העונשיים ) 1א (17, )א (17 סעיפים  .ה.4

   

  :לחוק התקנים קובע) ב (17סעיף  

   

אשם בעבירה גם , על ידי חבר בני אדם) א(נעברה עבירה לפי סעיף קטן "

שותף או , מנהל, כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה

אלא אם יוכיח שהוא נקט בכל האמצעים , פקיד אחראי באותו חבר

  ".וק זההמתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של ח

   

  - קובע  115 לתו התקן הישראלי 201סעיף . ו.4

   

לא . הצבע והמירקם האופייניים למין הגבינה, הריח, למוצר יהיו הטעם"

יהיו במוצר חומרים זרים וסימני קלקול ולא יורגשו בו טעם או ריח זרים 

תכולות מתכות כבדות ושאריות חומרי הדברה לא יהיו . או לא נעימים

  . ה שהותרו על ידי הרשות המוסמכתגבוהות מאל
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תנאי הייצור של גבינות לבנות רכות יהיו בכפוף לאישור הרשות 

  ".המוסמכת

   

   ומן הכלל אל הפרט.ג.ג

   

ללא , הדיון בשאלה האם הבדיקה באמצעות חושים שבוצעה במקרה זה      .1

למרות אמינותם של עדי , איננו מתייתר בתיק זה, בדיקה כימית במעבדה

  .התביעה

   

ללא בדיקה מעבדתית אין בפני הוכחה שגלטין הוא חומר זר  לגבינה או        .2

בלתי ראויה למאכל כך שמי שאכל ממנה הסתכן , שהגבינה היתה  מקולקלת

  .בחולי כל שהוא

   

, הבודקים הסתפקו במראה עיניהם.  בדיקת החושים היתה חלקית בלבד      .3

 5/ כעולה מת,   ריחה  של הגבינה היה תקין.ולא נדרשו לטעמה של הגבינה

  .6/ ות

   

המסקנה היחידה העולה מהבדיקה החלקית שבוצעה היא  שמרקם הגבינה       .4

כפי ', וחזותה לא תאמו את המירקם והחזות הרגילים של גבינה מסוג קוטג

מתוצרת תנובה ' מכאן שאיכותה של גבינת הקוטג. שהעידו עדי התביעה

  . לפקודת בריאות הציבור13  כאמור בסעיף "יבה אחרתס"נפגמה מחמת 

   

      בהקשר זה לא למותר לציין שגם תנובה ידעה שזהו פגם שמקורו בתהליך    

  .1/ כעולה מת, הייצור ועשתה לתיקונו  

   

 לעיל לבסס מסקנה שאיכותה של הגבינה 4יש באמור בסעיף , מטבע הדברים      .5

בחוק הפיקוח על מצרכים ) 5 (2סעיף נפגמה מסיבה כלשהי כאמור מ

  . ושירותים

   

אין בהם די , "טעם ומירקם שאינם אופייניים: "טענת הסניגור שהאמירה      .6

משום שבגבינה לא נמצא חומר זר ואפילו לא ריח המעיד על , להרשעה
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גם אם יוצאת אני מהנחה שבגביעים . איננה מקובלת עלי, חמיצות או קלקול

לטין שיתכן והוא מרכיב ממרכיבי הגבינה 'ת היה גשרכשה המתלוננ

לא , בכל זאת, בישול ומאכל,  לכשעצמו מהווה חומר שמשתמשים בו לאפיה

בהרכבה השגרתי כפי  שהמתלוננת ' היתה בגביעים האלה גבינת קוטג

  . קונבציונלית   המוצר היה פגום' כגבינת קוטג. התכוונה לרכוש ולאכול

   

חובה עליהם לייצר  , ות  שהמחוקק מחייב את  יצרני מזוןבין שאר החוב      .7

משמעה , חזות מוצר מזון החורגת מהרגיל. מוצרי מזון שנראים כמקובל

נקט , כולל צורניים, על מנת שלא יהיו במוצרי מזון שום פגמים. פגם

תתקבל , שאם לא תאמר כך.  המחוקק בהגדרות רחבות כפי שצוטט לעיל

כיכר לחם באריזה אטומה ובבואו לצרוך  אותו ,  שלמסקנה כי מי שקונה למ

או למשל מי ,  קנה כביכול  לחם שאיננו פגום, נוכח  שמכרו לו   פירורים

שהתכוון לרכוש ממתק מסוג כל שהוא ובמקום ממתק בצורתו הרגילה 

  .  ולא היא-מקבל פירורי שוקולד ופתיתי קמח ושאר מרכיבים 

   

שהתביעה הוכיחה מעל לכל ספק סביר וכנדרש אשר על כן מקבלת אני       .8

כאמור  " מסיבה אחרת"שנפגמה '  במשפט פלילי שתנובה מכרה גבינת קוטג

לצו הפיקוח על מצרכים ) 5 (2 – לפקודת בריאות העם ו 13בסעיפים 

  .ושירותים

   

, באשר לאי מילוי אחר תקן ישראלי רשמי כמיוחס לתנובה בכתב האישום .9

 עניינו הגנה 1998  -לאחר שתוקן ב) א (8שסעיף , יגורמקובלת עלי טענת הסנ

אין בפני הוכחה שבגבינה הפגומה  . בריאות הציבור ובטיחותו, על איכות הסביבה

 תוקפה של הוראת התקן 31.10.98ביום , ומשפג. היה כדי לפגוע בבריאות הציבור

כה את ולכן אני מז, עצם הפגם הצורני איננו עבירה על פי התקן, 201שבסעיף 

   .תנובה מעבירה על חוק התקנים

   

 לפקודת בריאות העם 13אשר על כן אני מרשיעה את תנובה בעבירות על סעיפים  .10

ומזכה אותה משאר העבירות , לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים) 5(2וסעיף  

   .המיוחסות לה בכתב האישום

   

  .במעמד הצדדים) 2002 במרץ 19(ב "תשס, בניסן' ניתנה היום ו
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 שופטת, דורית רייך שפירא

   

   

                                     

  נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


