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שלחו להדפסה

סכסוך עסקי

נטו לבג"ץ :הבשר ששיווקה תנובה עלול לגרום למוות
יבואנית בשר הבקר ,בעלת המותג טיבון ויל ,מבקשת להקפיא את אישור התקן
החדש לשווק בשר טחון טרי באריזה" :מדובר בשערורייה חדשה מבית תנובה,
דוגמת פרשת הסיליקון הזכורה לשמצה ,מלפני כעשור"
עידו אפרתי
הסכסוך בין תנובה לטיבון ויל עולה מדרגה :יבואנית בשר הבקר ,ובעלת המותג טיבון ויל  נטו,
הגישה היום )ד'( עתירה לבג"ץ ובקשה להוציא צו ביניים שיעכב את אישור התקן החדש למכירת בשר
טחון טרי באריזה )תקן .(1188
תנובה ביקשה לשווק בשר טחון טרי תחת המותג "אדוםאדום" ולשנות את החוק כך שיקל עליה את
חדירה לשוק זה .לטענת נטו ,מדובר בתקן שעבר בפזיזות ובלחץ של תנובה במטרה לסייע לה לחדור
לשוק הבשר .עד כה התיר החוק רק שיווק של בשר שנטחן ונמכר במקום המכירה או בשר טחון קפוא.

נטו לבג"ץ :להקפיא את
התקן לבשר
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

בעתירה שהגישה נטו באמצעות עו"ד ארז
הרכבי ,היא מבקשת מבג"ץ שייקבע כי
ייצור ושיווק בשר טחון טרי מצונן ומוצרי
בשר טחון טריים מצוננים ,מנוגדים לתקנת
הציבור ,מסוכנים לבריאות הציבור.
לטענתה ,היוזמה לתיקון התקן נולדה אצל
תנובה בעקבות החלטתה להציף את
השוק בבשר בקר טרי.

כך זה התחיל
תנובה :טיבון ויל משווקת בשר רקוב
הנגוע בחיידקים  /שלומי דונר
לאחר שטיבון ויל הגישה תביעת לשון הרע נגד
תנובה בגין התבטאות אריק רייכמן כי "בתי
המטבחיים שלה דומים יותר לפחי אשפה",
מצהירה תנובה כי היא עומדת מאחורי האמירה
באופן מלא" :האמת חמורה הרבה יותר" .טיבון
ויל :מדובר בשקרים חסרי בסיס שיצורפו לתביעה

עוד טוענת החברה ,כי "מדובר בשערורייה
חדשה מבית תנובה ,דוגמת פרשת
הסיליקון הזכורה לשמצה ,מלפני כעשור.
אז הפרה תנובה את התקן לגבי חלב,
לתועלתה שלה בלבד  וכעת תנובה
מעוותת את התקן לגבי בשר טחון ,שוב
לתועלתה שלה בלבד אך הפעם תוך סיכון חמור ביותר של בריאות הציבור".

לסיפור המלא

את התנהלותה של תנובה מסבירה נטו כי "מאחר שבבהמות קיימים חלקי בשר רבים ,אשר אין להם
שימוש אלא כבשר טחון ,משהחלה תנובה לשחוט כמויות אדירות של בהמות ,נוצרה אצלה כמות אדירה
של חלקי בשר ,אשר הפתרון היחיד עבורם הוא טחינה .בישראל מותר לשווק בשר טחון רק כשהוא קפוא
– ובשוק נמכר בשר בקר טחון קפוא מיובא מחו"ל ,שמהווה את מירב המכר של פריט זה ואשר מחירו זול
מהמוצר המקביל תוצרת הארץ".

נטו" :שחיתות במכון התקנים"
נטו אינה מסתפקת בצו ביניים ומצביעה גם על שחיתות ,לכאורה ,בוועדה לתיקון התקן שבמכון התקנים,
שבראשה עומד ד"ר יצחק קלינגר ,המשמש כיועץ קבוע בשכר של תנובה .לטענת נטו ,משמש ד"ר קלינגר
כלי בידיה ומעניק לה שירותים בהתאם למדיניותה.
"הוועדה פעלה בניגוד לכללי המינהל
התקין" ,נאמר בעתירה" ,כאשר בראשה
עומד אדם ,הנמצא במצב של ניגוד עניינים
והנגוע גם במשוא פנים ובשיקולים זרים.
לא רק שד"ר קלינגר יושב בוועדות כשהוא
נגוע בשיקולים זרים ,ניגוד עניינים ומשוא
פנים  הוא גם תופס מקום של עובד
ציבור ,נציג משרד החקלאות ,בוועדה
הטכנית".
הסכסוך בין תנובה לטיבון ויל החל לפני
מספר שבועות בראיון עתונאי בו אמר
מנכ"ל תנובה ,אריק רייכמן ,כי "בתי
המטבחיים של טיבון ויל דומים יותר לפחי
אשפה" .בעקבות כך הגישה נטו תביעת
לשון הרע ודרישת התנצלות .בתגובה
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השיבו תנובה ורייכמן כי הם עומדים
מאחורי האמירה "באופן מלא".
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מודעה

תנובה :טיבון ויל משווקת מוצר
נחות
מחברת תנובה נמסר בתגובה" :הצטרפות
ישראל למדינות המערב המתוקנות בעלות
תקינה וחקיקה מודרנית ומתקדמת בנושא
בשר בקר טרי גורמת לבעלי נטו וטיבון
ויל ,השייכות לאותה קבוצה ,לאבד את
העשתונות ,וזאת מתוך חשש שלא יוכלו
עוד להמשיך ולהאכיל את הציבור
הישראלי בבשר נחות ומזוהם ,כפי שעשו
זה שנים".
"כידוע לכל ,שוק הבשר בישראל התאפיין
עד כה באיכויות נמוכות ובמעשי הונאה
רבים ובהם מכירת בשר קפוא כטרי ,הוספת חומרים זרים לבשר ,תוספות צבעי מאכל ,מכירת בשר טרף
בתחפושת של בשר כשר ועוד .החרדה של בעלי נטו וטיבון ויל מכך שלא ניתן יהיה עוד להמשיך ולשווק
לצרכן מוצרים נחותים וברמת איכות ירודה גורמת להם לנהל כעת קרב מאסף נגד חקיקה מודרנית
ומחמירה".

חזרה
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