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פשרה עם רמדיה 10.5 :מיליון שקל פיצויים
לפי הסכם הפשרה שנחתם לאחרונה ,יפוצו שלוש משפחות שילדיהן נפגעו
מתחליף החלב הצמחי בסכום של  10.5מיליון שקל כל אחת .בתמורה התחייבו
המשפחות לוותר על תביעות עתידיות
ענת שיחור אהרונסון | 14:42 22/9/2005

שלוש משפחות שילדיהן הפכו משותקים לצמיתות ,יכולות לסמן לעצמן את סוף המסע
המשפטי נגד חברת "רמדיה" :בית המשפט המחוזי בתל-אביב נתן לאחרונה תוקף משפטי
להסכם הפשרה שנחתם בין המשפחות שילדיהן נפגעו אחרי שאכלו מתחליף החלב הצמחי
של "רמדיה" ,ובין החברה וחברת האם בגרמניה.
לפי ההסכם שנחתם ,תקבל כל משפחה  10מיליון וחצי שקל ,כאשר המשפחות מתחייבות לוותר
על כל תביעה נוספת נגד החברות .סעיף נוסף בהסכם קובע כי המשפחות יוכלו להוציא סכום של
 23אלף שקל בחודש לצורך טיפול בילדים .בנוסף ,לא יודו ''הומנה'' הגרמנית ו''רמדיה''
הישראלית באחריותן לפרשה ויצהירו שהן פועלות לפנים משורת הדין.
כמו כן נקבע בהסכם ,שהושג על-ידי עורכי הדין דניאל סרור ,שמואל ילינק וצבי ילינק ,שייצגו את
המשפחות ,כי הפיצוי אותו יקבלו המשפחות יכלול גם סכום שינוע בין  300אלף שקל ל 500-אלף
שקל ,פיצויים עבור עוגמת הנפש שנגרמה להם .ההסכם הושג בתום הליך גישור ארוך שהתקיים
אצל שופט בית המשפט העליון בדימוס ,תיאודור אור.
בפרשת רמדיה נפגעו קשה שישה ילדים ,שלקו בנכות קשה ,אחרי שאכלו באופן קבוע מתחליף
החלב הצמחי של החברה .חמישה מהם כבר פוצו והטיפול בעניינו של ילד אחד נמצא כעת לקראת
סיום .במקביל ,עומדת חקירת המשטרה בפרשה לקראת סיום .ממשרד המשפטים נמסר
שבתחילת שבוע הבא ידון בית משפט השלום ברמלה בבקשת המשטרה לאפשר לה לקבל חומר
ראיות נוסף .המשטרה נאלצה לפנות לבית המשפט ,לאחר שמנכ"ל החברה ,משה מילר ,סירב
למסור את החומר המבוקש.

המלצה להפסיק את השימוש במוצרי רמדיה
לפני כשנתיים התפוצצה "פרשת רמדיה" ,לאחר מותם של שני תינוקות שאכלו רמדיה צמחית
ומתו .עשרה תינוקות נוספים אושפזו לתקופה של כחמישה חודשים ,כשהם סובלים מאנצפלופתיה
 תופעה גופנית ,שכוללת גם פגיעה בתפקוד המוח.בעקבות מותם של התינוקות הוציא משרד הבריאות הודעה על הסכנה שבשימוש במוצרי רמדיה
צמחית  -הודעה שגרמה לבהלה בציבור .יותר מעשרת אלפים בני אדם התקשרו לקווי המידע של
קופות החולים וחברת רמדיה.
משרד הבריאות ויצרנית מזון התינוקות" ,רמדיה" ,הורו על הפסקת השימוש
במזון על בסיס צמחי שמייצרת החברה ,והמוצרים הורדו מהמדפים .מטיד לאחר התפוצצות
הפרשה אמר מנכ"ל חברת רמדיה ,גידי לנדסברגר ,כי בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות
החליט להמליץ לציבור להפסיק את השימוש במוצרי רמדיה על בסיס צמחי ,עד לבירור מלא של
תוצאות הבדיקה בבית החולים שניידר.
החברה הגרמנית'' ,הומאנה'' ,שמייצרת את את מוצרי רמדיה צמחית ,החלה לערוך בדיקות של
רכיבי המוצרים כדי לגלות אם יש קשר בין התחליף הצמחי לבין הפגיעה הקשה במערכות העצבים
של כמה תינוקות בארץ.

פיצויים להורים שיוכיחו שימוש במוצרים
בתחילת השנה קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי רמדיה תשלם פיצויים להורים שילדיהם
נפגעו מהשימוש במוצרי החברה .נשיא בית-המשפט ,השופט אורי גורן ,אישר את הסכם הפשרה
בתביעות הייצוגית של הורים נגד חברות רמדיה והומנה.
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בית-המשפט קבע תשלום פיצויים בסך של למעלה מ 7-מיליון שקלים להורים שיוכיחו שימוש
במוצרים .בנוסף ,בית המשפט קבע כי החברות יעבירו תרומה על סך שני מיליון שקל ל 4-מחלקות
ילדים :בית איזי שפירא ברעננה ,המחלקה לנוירו-כירורגיה ילדים בבית-החולים דנה ,ומחלקות
הילדים בבתי החולים לניאדו ותל-השומר .שאר הכספים יועברו למחלקת התזונה בפקולטה
לחקלאות ברחובות.
השופט גורן קבע כי ההסכם ראוי ביותר ,מאחר שבנוסף להיות האירוע תביעת נזיקין רגילה,
הסכימו החברות הנתבעות להוסיף פיצוי מיוחד ובלתי מקובל בעניין זה ,תוך שמירת טיעונם כי
הסכמתם זו מוגבלת בנסיבות מקרה זה בלבד.
לפני כשלושה חודשים נמכרה החברה לתעשיין יובל לוי .העיסקה שהיקפה היה כ 1.5-מיליון שקל
כללה את פעילות החברה בלבד ולא את חובות "רמדיה" כלפי העובדים והתינוקות שנפגעו במשבר
רמדיה .הטיפול במשפחות נשאר באחריות חברת היינץ.
עדכון אחרון 16:48 22/9/2005 :
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