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ת ישראל של שנות  במדינ.המזו  הוא צור  בסיסי וקיומי של האד 

אוכלוסייה גדולה המתקשה להתקיי  בכבוד ובכלל זה , למגינת הלב, האלפיי  קיימת

מספר  של המשתייכי  . להבטיח לעצמה את צריכת מוצרי המזו  הנדרשי  לה

 .לאוכלוסיות החלשות במדינה גדל בשני  האחרונות בשיעור ניכר
 מס" ההוצאה החודשית 19%  היה כ2010שיעור ההוצאה הממוצע על מזו  בשנת 

 עלו מחירי המזו  2011 2005בשני  . הממוצעת לתצרוכת של משק הבית הישראלי

בעוד ההכנסה הריאלית נטו למשק בית בשישה משבעת , 8% בשיעור ריאלי של כ

מכא  שעליית מחירי המזו  בשני  . 2010 2007העשירוני  התחתוני  ירדה בשני  

הרעה משמעותית , ק מהשווקי  של מוצרי מזו  חיוניי נוכח כשלי שוק בחל, האחרונות

 .את מצב  של השכבות החלשות
שהיא הראשונה שעליה אני חות  מאז כניסתי לתפקידי כמבקר המדינה , חוות דעת זו

, נתבקשה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ונציב תלונות הציבור

 .ורלוונטי מאוד בימי  אלהוהיא עוסקת בנושא כלכלי וחברתי חשוב 
כי שוק המזו  , הועלה. החלק הראשו  של חוות הדעת עוסק בפיקוח על מחירי המזו 

משרד . מאופיי  בריכוזיות גבוהה ובכשלי שוק משמעותיי  שיש בה  כדי לפגוע בצרכ 

ומשרד האוצר לא ביצעו כראוי את תפקיד  ) ת"תמ(המסחר והתעסוקה , התעשייה

ה  לא פעלו לזיהוי מוצרי  שיש להחיל עליה  :  המזו  שבאחריות בפיקוח על מוצרי

לא ;  בשעה שבחנו את האפשרות להסיר את הפיקוחילא פעלו באופ  שיטת; פיקוח

לא פעלו לפי אמות ; התייחסו לשיקולי  חברתיי  ובריאותיי  בקבלת ההחלטות

 בשיקוליה  ולא כללו; ת לעדכו  מחירי המוצרי  שבפיקוח"המידה שקבע משרד התמ

מרגע שהורדה רמת הפיקוח על , יתר על כ . את רווחת הצרכני  והאינטרסי  שלה 

 .לא עקבו אחר מחירו ואחר התוצאות של הסרת הפיקוח, מחירו של מוצר
שהוא ענ+ , חלקה השני של חוות הדעת עוסק בפיקוח על מחירי המוצרי  בענ+ החלב

צור של ענ+ החלב במונחי המחיר לצרכ  ער" היי. כלכלי רב חשיבות א" ריכוזי ביותר

 מס" 2.4%  כ2009 ההוצאה על מוצרי החלב הייתה ב. ח בשנה" מיליארד ש9 הוא כ

כי משרד החקלאות ומשרד האוצר , נמצא. ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת

הובילו להורדת רמת הפיקוח על מחיריה  של תשעה מעשרת המוצרי  שהיו בפיקוח 

 ביסוס והנמקה מתאימי  ובלי שבדקו בפירוט לגבי כל מוצר א  ברמה גבוהה ללא

וא  המהל" אכ  , שוררי  תנאי תחרות המאפשרי  את הורדת רמת הפיקוח על מחירו

התוצאה הייתה עליית מחירי  . יתרו  להגברת התחרות במשק ולהורדת מחירי 

חיות שלה  ושיעור הרוו, ניכרת של רוב המוצרי  שרמת הפיקוח על מחיריה  הורדה
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הגורמי  האחראי  לנושא לא נתנו את הדעת .  במחירי  שוטפי 30% 20% עלה ב

 . בצורה ראויה להגנה על האינטרס של ציבור הצרכני 
, הורדת רמת הפיקוח על מחיריה  של מוצרי חלב לרמה הנמוכה ביותר בשוק ריכוזי

של ציבור פגעה קשות באינטרסי  הכלכליי  , בלא שבשלו תנאי תחרות של ממש

 .הצרכני  ובאמו  שלו באופ  קבלת ההחלטות על ידי גופי השלטו 
ובייחוד על משרדי , על הממשלה, נוכח הליקויי  המשמעותיי  שהועלו בחוות דעת זו

לתק  את הליקויי  , כל אחד בתחומו, ת והחקלאות ופיתוח הכפר"התמ, האוצר

על מחיריה  של מוצרי המזו  ולנקוט את הצעדי  המתחייבי  כדי לקיי  פיקוח ממשי 

יש מקו  לקבוע סל מוצרי מזו  חיוניי  , במצב השוק הקיי  של מוצרי החלב. החיוניי 

במסגרת זו יש מקו  לבחו  את הצור" בחידוש . שעל מחיריה  יתקיי  פיקוח הדוק

יש למצוא את הדר" להבטיח . הפיקוח ברמה הגבוהה ביותר על מוצרי חלב בסיסיי 

אולי , ת ההחלטות יובא בחשבו  ג  האינטרס של ציבור הצרכני שבתהלי" קבל

וזאת על מנת להגביר את אמו  הציבור במהלכי , באמצעות שיתו+ נציגיה  בתהלי" זה

וכדי להבטיח קיו  בכבוד לצרכני  מקרב השכבות , הממשלה ואת מעורבותו בה 

 .מעוטות היכולת
ביטוי בהתנהלות שוויונית של מקבלי וראוי שיבוא לידי , צדק חברתי אינו ססמה ריקה

.  ובתוכה שכבות מעוטי היכולתהשבה יובאו בחשבו  צורכי כלל האוכלוסיי, ההחלטות

מוצרי המזו  בכלל ומוצרי החלב בפרט הינ  חלק משמעותי בביטחו  התזונתי שנדרשת 

אול  האמרת מחיריה  של מוצרי  אלה בשיעורי  שלא . המדינה לספק לכלל תושביה

פגעה קשות באוכלוסייה ובראש ובראשונה במעוטי , בהכרח מחויבי המציאותהיו 

חובתה של הממשלה לפעול לתיקו  הליקויי  ולהביא להגברת . האמצעי  בחברה

 .הביטחו  התזונתי של האוכלוסייה בכלל ושל השכבות החלשות בפרט
יות הפרט בכוונת משרד מבקר המדינה לשי  בשני  הקרובות דגש מיוחד על חיזוק זכו

חוות דעת זו היא חוליה ראשונה . וזכויותיה  של האוכלוסיות החלשות בחברה

  .בשרשרת זו
 ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה   )'בדימ(שופט , יוס  חיי  שפירא   

 2012ספטמבר   ב"אלול התשע , ירושלי 
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   הפיקוח על מחירי המזו 
 תקציר
 19% וצע של משק בית על מזו  בישראל בכ נאמד שיעור ההוצאה הממ2010בשנת 

 מס  22% בחמישו  התחתו  הוא עמד על כ. מס  ההוצאה החודשית לתצרוכת
ההוצאה לתצרוכת
1
 עלו מחירי המזו  בישראל בשיעור 2011 ועד דצמבר 2005משנת . 

8% ריאלי של כ
2
 בשישה 2010 2007ההכנסה הריאלית נטו למשק בית ירדה בשני  . 
 18% בשני העשירוני  התחתוני  חלה ירידה של כ. ני  התחתוני משבעת העשירו

)2עשירו   (15% וכ) 1עשירו  (
3
מכא  שעליית מחירי המזו  בשני  האחרונות הרעה . 

 .משמעותית את מצב  של השכבות החלשות
לרשות הממשלה עומדי  כמה כלי  רגולטוריי  שיש בה  כדי להשפיע על מחיר  

  כלי  המצויי  ביחידות הפיקוח על המחירי  במשרדי ביניה, של מוצרי המזו 
הממשלה השוני  ובוועדות המחירי  המשותפות לנציגי משרד האוצר ולנציגי 

 . המשרד שהמוצר או השירות המפוקח נמצאי  באחריותו
הפיקוח על מחיר  של מוצרי מזו  מתבצע בהתא  לחוק הפיקוח על מחירי מצרכי  

  להל  (על ידי יחידה במינהל סחר פני  , ) החוק הל  ל (1996 ו"התשנ, ושירותי 
)ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , של משרד התעשייה) יחידת הפיקוח

4
 ,

 נוס* על כ  פועלת ועדת מחירי  בראשות נציג משרד .בראשות המפקח על המחירי 
 ועדת  להל  (שמשתתפי  בה חבר נוס* ממשרד האוצר ונציגי יחידת הפיקוח , האוצר

   ).המחירי 
 פעולות הביקורת

 קיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דיו  על התייקרות 20.6.11ביו  
בסיומו החליטה הוועדה לפנות למבקר . מוצרי החלב שהפיקוח על מחיר  הוסר

נוסח  [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה21על פי סמכותה לפי סעי* , המדינה
 להכי  חוות דעת על תפקוד ועדות המחירי  המשותפות למשרד בבקשה, ]משולב

בחודשי  יולי עד דצמבר . ת"ולמשרד האוצר ולמשרד התמ, האוצר ולמשרד החקלאות
 בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על מחירי המזו  המצויי  בתחו  2011

בדיקות השלמה נעשו ברשות ההגבלי  . ת והאוצר"אחריות  של משרדי התמ

__________________ 
 .2010לשנת ) ס" הלמ להל  (משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתו  סקר הוצאות   1
ללא פירות (ומדד מחירי המזו  , 20% בתקופה זו מדד המחירי  לצרכ  עלה בכ. ס"מתו  נתוני הלמ  2

 .17%  משקלו במדד המחירי  לצרכ  עומד על כ  30% עלה בכ) וירקות
 .2010 2007 לשני  ס"מבוסס על עיבוד נתוני סקר הכנסות של הלמ  3
4

)  משרד החקלאות להל  (סמכות הפיקוח על מחירי המזו  נחלקת בי  משרד החקלאות ופיתוח הכפר   
ת "ומשרד התמ, משרד החקלאות מפקח על מחיריה  של מוצרי חקלאות טריי . ת"ובי  משרד התמ

 . מפקח על מחיריה  של מוצרי מזו  מעובדי 
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במשרד , במשרד הבריאות, במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי , קיי העס

  . החקלאות ובמועצה הישראלית לצרכנות
 עיקרי הממצאי 

."כבוד האד  וחירותו ופסיקת בג: בהתא  לחוק יסוד .1
5

על המדינה מוטלת , 
ובכלל זה להעניק לה  , למעוטי האמצעי  בחברה" רשת מג "האחריות להבטיח 

 הכי  משרד הבריאות סל מוצרי  בסיסי העונה על הצור  2008בשנת . תיביטחו  תזונ
אול  משרדי הממשלה הרלוונטיי  לא השתמשו .  של אד  לתזונה הולמתיהמינימל

 . בסל זה כבסיס להבטחת הביטחו  התזונתי לתושבי המדינה
 תלונות צרכני . יחידת הפיקוח וועדת המחירי  אינ  מתחשבות בציבור הצרכני  .2

על מחירי  לא מוצדקי  לכאורה של מוצרי מזו  שאינ  בפיקוח אינ  מרוכזות או 
נרשמות במאגר מידע כלשהו ואינ  מובאות בחשבו  בהלי  קבלת ההחלטות בנוגע 

שהוא , ועדת המחירי  אינה בוחנת מה  עמדותיו של ציבור הצרכני  ;להחלת פיקוח
 מביאה בחשבו  את השפעת השינוי ואינה, המושפע העיקרי מהפיקוח על מוצרי המזו 

ההחלה או ההסרה של הפיקוח על מחיר המוצר או השינוי ברמת הפיקוח , במחיר
 . עליו על רווחת הצרכני  בהלי  קבלת ההחלטות

יחידת הפיקוח לא ביצעה בחינה יזומה של שוק המזו  ולא קבעה אמות מידה  .3
י המזו  שאחר מחיר  יבוצע חברתיות ובריאותיות שלפיה  ייקבעו מוצר, כלכליות

 .ובאילו מקרי  יוחל פיקוח על מחיריה , מעקב שוט*
ליחידת הפיקוח אי  אמות מידה אחידות או שיטה סדורה לבחינה ולהחלטה על  .4

במקרי  שבה  נדרשת . הסרת פיקוח ממחירי מוצרי  או על הורדת רמת הפיקוח
ח על מחיר מוצר מסוי  או על יחידת הפיקוח לגבש חוות דעת מקצועית על החלת פיקו

או , ת או לרשות ההגבלי  העסקיי "היא פונה למינהל הצריכה במשרד התמ, הסרתו
נמצא כי לא הוגדרה חלוקת האחריות בי  . בבקשה לקבל את חוות דעת , לשניה 

נמצא ג  כי לא הייתה . הגופי  המשתתפי  בהכנתה של חוות הדעת המקצועית
מדדי  ומאפייני  כלכליי  , ולא נוסחו שיטה; וני אחידות בפנייה לגופי  הש

לאחר שהוסר הפיקוח מעל מחירו של , זאת ועוד. וחברתיי  לצור  גיבוש חוות הדעת
לא ביצעה יחידת הפיקוח מעקב אחר התפתחות השוק או אחר מחירו של , מוצר
 .המוצר

המחייב , רלחוק הוא פיקוח ברמה הנמוכה ביות' פיקוח על מחיר מוצר לפי פרק ז .5
הביקורת העלתה כי יחידת . את החברה המפוקחת בדיווחי רווחיות ובדיווחי מחירי 

הפיקוח לא פרסמה בצו מועדי  לדיווח על מחירי  וג  לא פרסמה את מתכונת 
לא הקפידה על קבלת דיווח רווחיות אחת לשנה ולא הגדירה בנוהל מה עליה  ;הדיווח

נמצאו מוצרי  שמחיר  הריאלי עלה מעל ,  כמו כ. לעשות ע  הנתוני  המדווחי 
במקרי  אלו לא . לחוק' מדד מחירי המזו  הריאלי בתו  תקופת הפיקוח על פי פרק ז

והסתפקה , בחנה יחידת הפיקוח את עליות המחירי  החריגות בצורה יסודית ועקבית
יחידת הפיקוח הסירה מעל מוצרי  אלה . בבחינת שינויי המחירי  של חומרי הגל 

__________________ 
 . 464, )3(ד ס"פ, '˘¯ ‰‡ÁÓ ˙˙ÂÓÚ Á‡Â È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÌÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂ '  'Á‡Â ¯ˆÂ', ואח366/03' "בג  5



 9 חוות דעת

ת הפיקוח בלי ששינויי המחיר הוצגו לוועדת המחירי  וללא בחינת השוק על פי א
 .נתוני  עדכניי 

לא בוצע עדכו  : נמצאו ליקויי  בשימוש במנגנוני קביעת המחירי  המפוקחי  .6
סלי התשומות ; לא בוצעו בדיקות מעמיקות בחברות המפוקחות; במועדי  שנקבעו

רי  כלליי  שאינ  מייצגי  את השינויי  בכל של המוצרי  בפיקוח הורכבו מפרמט
  .והמרווח הקמעונאי לא נבח  מחדש זה שני  רבות; חברה מפוקחת

 סיכו  והמלצות
כבוד האד  וחירותו : כפי שעולה מחוק יסוד. מזו  הוא צור  בסיסי לקיומו של האד 

שות ולשכבות החל, על המדינה חלה החובה להבטיח לכלל האוכלוסייה, ."ופסיקת בג
, הביקורת העלתה כי הממשלה לא מילאה חובה זו כנדרש. ביטחו  תזונתי, בפרט

ומשרדי הממשלה הרלוונטיי  לא השתמשו בסל מוצרי  בסיסי כלשהו כבסיס 
 . לקידו  אספקת הביטחו  התזונתי לתושבי המדינה

שיש בה  כדי לפגוע , שוק המזו  מאופיי  בריכוזיות גבוהה ובכשלי שוק משמעותיי 
נמצא כי משרדי . במקרי  מסוימי  נדרש פיקוח על מחירי המזו , לפיכ . בצרכ 
ת והאוצר לא ביצעו כראוי את תפקיד  בפיקוח על מחירי מוצרי המזו  "התמ

לא פעלו באופ  ; ה  לא פעלו לזיהוי מוצרי  שיש להחיל עליה  פיקוח: שבאחריות 
חנו את האפשרות להסיר שיטתי על פי מדדי  ומאפייני  קבועי  מראש בשעה שב

לא ; לא התייחסו לשיקולי  חברתיי  ובריאותיי  בקבלת ההחלטות; את הפיקוח
לא כללו ; ת"פעלו לפי אמות המידה לעדכו  המחיר המפוקח שקבע משרד התמ

זאת . בשיקוליה  את רווחת הצרכני  והתעלמו מהאינטרסי  של ציבור הצרכני 
א ניהלו מעקב אחר מחירו ואחר תוצאות הסרת ל, מרגע שהוסר הפיקוח על מוצר, ועוד

 . הפיקוח
, ת בפרט"משרד מבקר המדינה מעיר כי על הממשלה בכלל ועל משרדי האוצר והתמ

לתק  את הליקויי  שהצביע עליה  ולנקוט את הצעדי  , לדו  בממצאי דוח זה
כל . המתחייבי  ממנו כדי לנהל פיקוח ממשי על מחיריה  של מוצרי המזו  החיוניי 

  .את נטל ההוצאות, ועל השכבות החלשות בפרט, זאת כדי להקל על הצרכני  בכלל
♦  

 מבוא
בחינת המחירי   .8%6  עלו מחירי המזו  בישראל בשיעור ריאלי של כ2011 ועד דצמבר 2005משנת 

מוצרי , הבשר והעופות, בענ  המזו  מראה כי העליות העיקריות במחירי  ה  במוצרי הלח  והדגני 
 עלו באותה תקופה ימחירי המזו  בגוש האירו ובמדינות האיחוד האירופ. מ  ומוצרי חלבהש

__________________ 
בתקופה זו מדד המחירי  לצרכ  עלה ). ס" הלמ להל  (מתו  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   6

 משקלו במדד המחירי  לצרכ  עומד   30% עלה בכ) ללא פירות וירקות(ומדד מחירי המזו  , 20% בכ
 .17% על כ
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מחירי המזו  בישראל בשנת "בנק ישראל מצא כי . 7 בהתאמה בלבד3.6%  ו1.1%בשיעור ריאלי של 

 בהשוואה למצופה 20% בקרוב ל]ו... [OECD   מממוצע מדינות ה15%  היו גבוהי  בכ2008
נית  להערי) כי מחירי המזו  , 2011  ו2008בי  השני  ... פש דומה לישראלבמשק ע  הכנסה לנ

 .8" אחוזי  נוספי 10 בכ... בישראל המשיכו והתייקרו בהשוואה למדינות גוש האירו
בענפי .  ממנו44% וחמש חברות מזו  שולטות בכ, שוק המזו  בישראל מאופיי  בריכוזיות גבוהה

וחברה אחת , קיימת ריכוזיות גבוהה א  יותר,  לח  ודגני  ופסטות,מזו  ספציפיי  כגו  מוצרי חלב
ענ  קמעונאות המזו  מאופיי  א  הוא . 50%או שתיי  בלבד מחזיקות בנתח שוק העולה על 

על יבוא , זאת ועוד. 50%נתח השוק של שתי רשתות שיווק מובילות בו עולה על : בריכוזיות גבוהה
ת מכסיות ומגבלות לא מכסיות וקיי  מספר מצומצ  של מוצרי מזו  לישראל קיימות מגבלו

 . יבואני 
ושיעור , ח" מיליארד ש86.7  נאמד ס) הוצאת משקי הבית על מזו  בישראל בכ2010בשנת 

בחמישו  התחתו  הוא .  מס) ההוצאה החודשית לתצרוכת19% ההוצאה הממוצע על מזו  היה כ
עוד נמצא כי בשני  . 9 בחמישו  העליו 14%  מס) ההוצאה לתצרוכת לעומת כ22% עמד על כ

בשני .  ירדה ההכנסה הריאלית נטו למשק בית בשישה משבעת העשירוני  התחתוני 2010 2007
מכא  שעליית . 10)2בעשירו   (15% וכ) 1בעשירו   (18% העשירוני  התחתוני  חלה ירידה של כ

 .ות החלשותמחירי המזו  בשני  האחרונות הרעה משמעותית את מצב  של השכב
 קבוצת אנשי  באמצעות רשת 2011בעקבות גל עליית מחירי המזו  במדינה התארגנה ביוני 

מחאת ("במחירה הנוכחי ' חברתית באינטרנט וקראה להטיל חר  צרכני  על גבינת הקוטג
, 2011בקי1 , ולאחריה, המחאה הובילה לדיו  ציבורי רחב בנושא יוקר המחיה בישראל"). 'הקוטג
 "). המחאה החברתית("כלכלי  ו הפגנות ופעולות מחאה בדרישה לשינוי סדר היו  החברתיהתקיימ

 מינו 2011ביוני : בבחינת נושא יוקר מחירי המזו , בי  היתר, הממשלה מינתה שתי ועדות שעסקו
צוות לבחינת , המסחר והתעסוקה מר שלו  שמחו , ושר התעשייה, שר האוצר מר יובל שטייני1

ל משרד "בראש הצוות עמד מנכ. ות והמחירי  בתחו  מוצרי המזו  והצריכהרמת התחרותי
).  ועדת קדמי להל  (מר שרו  קדמי ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , התעשייה
 פרסמה את המלצותיה 2012 הגישה ועדת קדמי דוח ע  מסקנות ביניי  וביולי 2011בנובמבר 
מטרתה הייתה לגבש . חברתי משלה ועדה לשינוי כלכלי מינה ראש המ2011באוגוסט . 11הסופיות

 ועדת  להל  (מנואל טרכטנברג ' ובראשה עמד הפרופ, צעדי  להקלת נטל המחיה בישראל
 .  הגישה ועדת טרכטנברג את המלצותיה2011בספטמבר ). טרכטנברג

מגלה ... ההוא אחד הענפי  בה  ניתוח יוקר המחי] המזו [ענ  "ממצאי ועדת טרכטנברג העלו כי 
... הייבוא/בשל ריכוזיות גבוהה במקטע הייצור, בי  היתר"זאת ". את כשלי התחרות הגדולי  ביותר

ועדת טרכטנברג המליצה ". שמעניקה המדינה לענ  מזה שני  רבות... ובהגנות מפני תחרות
  את להעביר מידיה את הטיפול בסוגיית מחירי המזו  לבחינתה של ועדת קדמי וכ  המליצה לחשו

כמו כ  .  כל זאת תו) הפחתת הריכוזיות הקיימת במקטע הייצור והיבוא הענ  ליבוא מתחרה 
 . המליצה על שורה של צעדי  הנוגעי  למנגנו  הפיקוח על המחירי 

, גורמי מבנה השוק: מסקנות ועדת קדמי מחלקות את הגורמי  ליוקר מחירי המזו  לשלושה סוגי 
: הדוח שפרסמה הוועדה כולל שורה של המלצות ובה . מי מאקרוגורמי מדיניות ממשלתית וגור

__________________ 
יולי , המחלקה לפיקוח תקציבי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, "מחירי מוצרי מזו  בישראלעליית "  7

 .הדוח נכתב עבור ועדת הכלכלה של הכנסת. 2011
 .2012ינואר , ‰Â Â˙ÈÚÏ ‰Ú„Â˙, בנק ישראל, "פער המחירי  בי  ישראל למדינות המפותחות"  8
 .2010ס לשנת "מתו  סקר הוצאות משקי בית של הלמ  9

 .2010 2007ס לשני  "מבוסס על עיבוד נתוני סקר הכנסות של הלמ  10
ובפברואר ,  הגישה ועדת משנה לבדיקת שוק מוצרי החלב את המלצותיה2011באוגוסט , נוס& על כ   11

 . הגישה ועדת קדמי את המלצותיה בתחו  הצרכנות2012
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שיפור החקיקה , תמיכה ביצרני מזו  קטני  ובינוניי , הפחתת מכסי  והסרת חסמי  לא מכסיי 
שינויי  במנגנו  הפיקוח על המחירי  , ושיפור כלי האכיפה במטרה לחזק את מעמדו של הצרכ 

 . וקידו  התחרות בשיווק הקמעונאי
ועל , ת הממשלה עומדי  כמה כלי  רגולטוריי  שיכולי  להשפיע על יוקר המחיה בכלללרשו

ברשות , כלי  אלה מצויי  בי  היתר ברשות ההגבלי  העסקיי . מחיר  של מחירי המזו  בפרט
 . המסי  וביחידות הפיקוח על המחירי  במשרדי הממשלה השוני 

ינה של הכנסת דיו  על התייקרות מוצרי החלב  קיימה הוועדה לענייני ביקורת המד20.6.11ביו  
 לחוק מבקר 21בהתא  לסמכותה לפי סעי  , בסיומו היא החליטה. שהפיקוח הוסר מעליה 

לפנות למשרד מבקר המדינה בבקשה להכי  חוות דעת על , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, המדינה
 משרד  להל  (תוח הכפר תפקוד ועדת המחירי  המשותפת למשרד האוצר ולמשרד החקלאות ופי

המשותפת למשרד , כ  ביקשה שבמידת הצור) ייבדק ג  תפקוד הוועדה המקבילה). החקלאות
 . ת"האוצר ולמשרד התמ

בדק משרד מבקר המדינה את )  מועד סיו  הביקורת להל   (2011 עד דצמבר 2011בחודשי  יולי 
בדיקות השלמה . 12ת"האוצר והתמהפיקוח על מחירי המזו  המצויי  בתחו  אחריות  של משרדי 

, ) משרד הרווחה להל  (במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  , נעשו ברשות ההגבלי  העסקיי 
   . במשרד החקלאות ובמועצה הישראלית לצרכנות, במשרד הבריאות

 התשתית הנורמטיבית
והסדיר את החלי  את החקיקה המנדטורית , 1957 ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי 

בהתא  לתכנית . אול  נקבע כי תוקפו מוגבל לתקופת מצב החירו  במדינה, הפיקוח על המחירי 
יציבות מחירי  במצרכי  ( תקנות שעת חירו  1985הותקנו בשנת , החירו  לייצוב המשק

באותה שנה הוסדרו בחוק יציבות . ומכוח  הוקפאו מחירי כל המצרכי  והשירותי , )ובשירותי 
ההוראות , ) חוק הוראת שעה–להל   (1985 ה"התשמ, )הוראת שעה(י  במצרכי  ובשירותי  מחיר

השרי  הממוני  . שקבעו מה  המוצרי  והשירותי  אשר עליה  לא יחול החוק, הרלוונטיות לנושא
וכ) עשו ברבות , על המשרדי  הרלוונטיי  הוסמכו להסיר את הפיקוח ממוצרי  ומשירותי  נוספי 

 .השני 
שבה נחקק , 1996הואר) ונותר על כנו עד שנת , ק הוראת השעה שתוקפו הוגבל מלכתחילה בזמ חו

התק  עד , ) חוק הפיקוח או החוק להל   (1996 ו"התשנ, חוק הפיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי 
מוצרי  או :  קובעות כי החלת פיקוח על מחירי מוצרי  תוגבל למקרי  האלה13הוראות החוק. היו 
 המנצל את כוחו להפקת רווחי  באמצעות מחירי  גבוהי  מ  14ותי  המסופקי  על ידי מונופולשיר

או שמתקיי  , מוצרי  חיוניי ; מוצרי  בתמיכה תקציבית; המחירי  שהיו נקבעי  בשוק משוכלל
 .או לצורכי בלימת אינפלציה, בה  מחסור

__________________ 
משרד החקלאות מפקח . ת"תמסמכות הפיקוח על מחירי המזו  נחלקת בי  משרד החקלאות למשרד ה  12

חוות . ת מפקח על מחיר  של מוצרי מזו  מעובדי "ומשרד התמ, על מחיר  של מוצרי חקלאות טריי 
 .33ראו עמוד , דעת נוספת עוסקת בפיקוח משרד החקלאות על מחיר  של מוצרי חלב שבאחריותו

 .154 144 ' עמ,30.10.1995 ,ו"בחשו  התשנ' ו, 2436 הצעת חוק, מתו  דברי ההסבר לחוק הפיקוח  13
14

אלא ג  לשוק נעדר , )על פי חוק ההגבלי  העסקיי (חוק הפיקוח אינו מתייחס רק למונופול מוכרז   
 . מונופול שסובל מריכוזיות או מתחרות מועטה
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 השר  להל  (ות שהחוק חל עליו שר שבתחו  סמכותו מצר) או שיר, בהתא  להוראות חוק הפיקוח

ל משרד האוצר "ל המשרד הרלוונטי יחד ע  מנכ"מנכ. ממנה במשרדו מפקח על מחירי ) הרלוונטי
שאחד מחבריה הוא המפקח על , בראשות נציג משרד האוצר, ממני  חברי  לוועדת מחירי 

,   ועדת המחירי חוק הפיקוח מגדיר את חלוקת הסמכויות בי  המפקח על המחירי  ובי. המחירי 
 : וקובע שלוש רמות פיקוח על מחירי 

 . רמת פיקוח הדוקה האוסרת שינוי מחירי  ללא קבלת היתר ) לחוק' פרק ה(קביעת מחירי   .1
וא  ,  החברה המפוקחת מגישה בקשה לשינוי מחיר ) לחוק' פרק ו(בקשה להעלאת מחירי   .2

אזי המחיר שביקשה הוא , זמ  הקבוע בחוקהמפקח על המחירי  לא דוחה את הבקשה תו) פרק ה
 . המחיר הקובע

 החברה המפוקחת מנהלת באופ  שוט  את מדיניות  ) לחוק' פרק ז(דיווח על רווחיות  .3
יצוי  כי זו רמת הפיקוח . המחירי  שלה תו) דיווח למפקח על המחירי  על רווחיות ומחירי 

 .הנמוכה ביותר
קובעי  יחד את רמת הפיקוח שתחול על מצר) או על שירות  ישר האוצר והשר הרלוונט, לפי החוק

  .שהחוק הוחל עליה 
אול  לא , )מחיר מרבי או קבוע(בהתא  להוראות חוק הפיקוח נית  לקבוע מחיר למצר) או לשירות 

וג  לא קיימת חובה של נות  השירות , קיימת חובה של היצר  לייצר את המוצרי  או למכור אות 
בהתא  לסוג המצר) , יקוח על המחירי  מתחלק בי  המפקחי  במשרדי  השוני הפ. לספק אות 
 . 15או השירות
הפיקוח על : " ולפיה16קיבלה הממשלה החלטה, בהמש) להמלצות ועדת טרכטנברג, 2011בדצמבר 

ולפיכ) יש לפעול , חלקי ולא יעיל להפגת פגיעת  של כשלי  תחרותיי , המחירי  הוא פתרו  זמני
ולהפעילו רק במקרי  שבה  אי  אפשרות לפעול , צ  את השימוש בו ככל שנית על מנת לצמ

, 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 ". בדרכי  אחרות להגברת התחרות בטווח הקצר
ניסיו  השני  מראה כי פיקוח מחירי  אינו גור  להורדת "כי ) ראו להל (ציינה יחידת הפיקוח 

בדוח שפרסמה ועדת ".  רק כמוצא אחרו  במקרי  של כשל שוקמחירי  והשימוש בפיקוח הינו
, "פיקוח על מוצרי מזו  יכול להוות כלי מדיניות יעיל לטווח הקצר" נקבע כי 2012קדמי ביולי 

 .והומל1 כי הפיקוח על מחירו של כל מוצר יוגבל לשנתיי  בלבד
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙˘ ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È¯ÈÁÓ ÏÚÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯Ò‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰˘ÚÈ

ÔÎÏÂ ˜Â˘‰ È‡ ˙ ˙ ÈÁ· ,˘‡¯Ó ÚÂ·˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÔÈ‡.  
 ת"פיקוח על המחירי  במשרד התמ

ת הוא הגו  האמו  על מניעת רווחיות יתר מבעלי כוח שוק ועל "מינהל סחר פני  במשרד התמ
 על מחיר  של מוצרי  הפיקוח. בכלל  יצרניות מזו , מניעת ניצול כוח ריכוזי של חברות תעשייתיות

 יחידת  להל  (ת מבוצע על ידי יחידה במינהל סחר פני  "תעשייתיי  ומוצרי מזו  במשרד התמ
במהל) . ומכלכל  הכפו  לו)  המפקח להל  (היחידה מורכבת מהמפקח על המחירי  ). הפיקוח

  להל  (רי צביה דו' הגב,  שימשה כמפקחת מנהלת מינהל סחר פני 31.12.11הביקורת ועד ליו  

__________________ 
הפיקוח "בפרק  ,)È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 , ראו מבקר המדינה, עוד בנושא מנגנו  הפיקוח על המחירי   15

 . ואיל 793' עמ, " על המחירי
בנושא בחינת עלויות ייצור ושיווק במוצרי  המפוקחי  על ידי , 18.12.11  מ3985' החלטה מס  16

  .הממשלה
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המשמש ג  כמפקח על מחירי ,  החלי  אותה מר דוד שטיינמי1.1.121ביו  ). המפקחת לשעבר
ר ועדת "כיו, ל משרד האוצר"עוזר מנכ, במועד סיו  הביקורת שימש מר אנואר חיל . מעונות היו 

 ).  ועדת המחירי  להל  (ת "המחירי  המשותפת למשרדי האוצר והתמ
ת על מחיר  של תשעה מוצרי מזו  המיועדי  לצריכה "יקח משרד התמבמועד סיו  הביקורת פ

וארבעה ) לח  אחיד פרוס ולח  לב  פרוס, חלה, לח  לב , לח  אחיד( חמישה סוגי לח   פרטית 
נוס  ). מלח שולח  מעולה ומלח שולח  מעולה גס, מלח מטבח מעולה, מלח מטבח רגיל(סוגי מלח 

רגיל וכשר (קמח חיטה : ובה , חומרי גל  לתעשיית המזו ת על כמה "על כ) פיקח משרד התמ
 .ושמרי  לתעשייה) לפסח
 ועד למועד סיו  הביקורת הוסר הפיקוח או הורדה רמת הפיקוח ממחיר  של מוצרי 1985משנת 

הוסר , ועד מועד סיו  הביקורת, מועד כניסתו לתוק  של חוק הפיקוח, 1996משנת . מזו  רבי 
הוחל פיקוח על מוצר מזו  אחד ונבחנה האפשרות להחיל ,  מוצרי מזו 12הפיקוח ממחיר  של 

 . פיקוח על שני מוצרי מזו  נוספי 
  

 החלה והסרה של פיקוח על מחיר מוצרי מזו 
 גיבוש חוות דעת מקצועיות

בחינת החלת חוק הפיקוח על מוצרי  נמצא כי יחידת הפיקוח לא מבצעת בעצמה סקירות שוק לצור)
במקרי  שבה  היא נזקקת לגבש חוות דעת מקצועית בנוגע . פיקוח או הורדת רמתוהסרת ה, מזו 

ת "היא פונה למינהל הצריכה במשרד התמ, להחלה או להסרה של פיקוח על מחירי מוצר מסוי 
. בבקשה לקבל את חוות דעת , או לרשות ההגבלי  העסקיי  או לשניה )  מינהל הצריכה להל  (

, בי  היתר, רשות ההגבלי  העסקיי  אמונה.  באיסו  מידע בתחו  המזו מינהל הצריכה הוא שעוסק
 .על מניעת הסדרי  כובלי  ועל צמצו  כוח  של מונופולי 

הביקורת העלתה כי האחריות לביצוע הסקירות והצגת חוות דעת מקצועית אינה מוטלת על שני 
 כתבה רשות 2012ממר1 בתשובתה למשרד מבקר המדינה . הגופי  האמורי  ולא מעוגנת בנוהל

הרשות איננה נושאת באחריות או תפקיד כלשהו במער) הפיקוח על "ההגבלי  העסקי  כי 
ועל כ  אי  לה סמכות לאסו  נתוני  מהשוק במטרה לתת המלצות למער) הפיקוח על , המחירי 
ת מבדיקת חוות הדעת שהוגשו לוועד". הרשות א  איננה במעמד של קובעת המלצות... המחירי 

המחירי  על ידי יחידת הפיקוח עולה כי אי  שיטתיות וסדירות בפנייה לבצע את הסקירות 
לעתי  לא , במקרי  אחרי  לאחד מה , במקרי  מסוימי  בוצעה פנייה לשני הגופי . המקצועיות

וישנ  מקרי  שבה  בוצעה פנייה כאמור א) לא התקבלה תגובת , בוצעה פנייה לא  אחד מה 
 . הגופי 
אי  שיטה סדורה הקובעת : העלתה הביקורת כי אמות המידה לגיבוש חוות הדעת אינ  אחידותעוד 

את אופ  מדידת ניצול כוח , את המדדי  הכלכליי  לריכוזיות השוק, את אופ  בחינת המוצרי 
ה  , למרות שהמבחני  הכלכליי  ה  השיקולי  העיקריי  לפיקוח. את רווחיות היתר ועוד, השוק

 .ולא נקבעו קריטריוני  לביסוס ההחלטה לגבי המוצרי  השוני לא הוגדרו 
Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â‰Ê ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙

 È¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰¯Ò‰· Â‡ ‰ÏÁ‰· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙ Î‰·
Ì‰È È· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„‚‰ÏÂ ÌÈ¯ˆÂÓ .ÔÎ ÂÓÎ ,‚Ï ÂÈÏÚ‰¯Â„Ò ‰ËÈ˘ ˘· ,

 ‚ÚÏÂ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯ËÓ¯ÙÌÌÈÏ‰ ·  . 



  אהוד ברק,בבעלות שר הביטחו שהיו י  לחברות  כספהעברת 14
 החלת הפיקוח על מוצרי  חדשי 

פיקוח על מחירי  נועד בי  היתר , וכפי שעולה ג  מההמלצות בדוח ועדת טרכטנברג, לפי החוק
ני שוק המזו  בישראל מצביעי  מאפיי. לשמש במצבי  של שוק ריכוזי או בתמחור מוצרי  חיוניי 

על , לפיכ). כאמור על קיומ  של בעיות ריכוזיות ועל עליית מחירי  משמעותית ג  במוצרי  חיוניי 
ת והאוצר לביצוע " הגורמי  המקצועיי  האחראי  מטע  שרי התמ המפקח ועל ועדת המחירי  

 . בהחלת פיקוח על מחירי מוצרי  לפעול לזיהוי מקרי  שבה  קיי  צור)  החוק בנוגע למוצרי מזו  
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי יחידת הפיקוח לא ביצעה בחינה יזומה של שוק מוצרי המזו  

וזו נבחנה רק בעקבות תלונות צרכני  , 17לבדיקת הצור) בהחלת חוק הפיקוח על מוצרי  חדשי 
 . אשר הגיעו ישירות אליה

ה  אינ  :   מניצול כוח השוק לרעה בענ  המזו משקי הבית בישראל ה  הנפגעי  העיקריי
ולכ  יכולת  להשפיע על פעילות הפיקוח היא , מאוגדי  ואינ  מהווי  כוח משמעותי כיחידי 

תלונות הצרכני  על מחירי  לא מוצדקי  לכאורה של מוצרי  אינ  מגיעות ליחידת  מרבית. מועטה
לו פועלי  מפקחי  האחראי  על אכיפת במחוזות א. ת"אלא למחוזות משרד התמ, הפיקוח עצמה
. וכ  מטופלות תלונות על הפרת חוק הפיקוח, ")אכיפת חוק הפיקוח"בפרק , ראו להל (חוק הפיקוח 

כיוו  , ה  אינ  מטופלות במחוזות, במקרי  בה  מתקבלות תלונות על מחירי מוצרי  שאינ  בפיקוח
תלונות אלו אינ  מרוכזות או נרשמות , זאת ועוד. שלמעשה לא מתקיימת הפרה של חוק הפיקוח

 ג  א  מגיעות תלונות ממספר רב  וממילא אינ  מועברות ליחידת הפיקוח , במאגר מידע כלשהו
 .של צרכני  על מוצר שמחירו אינו מוצדק לכאורה

 ˙ÂÏ‰ ˙‰· Ú‚ÂÙ ÌÈ Î¯ˆ‰ ¯Â·ÈˆÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÔÈ· ˜˙ ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÊÓ‰ ˜Â˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈ Î¯ˆ‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ .

ÔÎ ÂÓÎ ,˙ÈÏ‡È¯ ¯ÈÁÓ ˙ÈÈÏÚ ÔÂ‚Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÔÂÊÓ‰ ˜Â˘ Ï˘ ‰ ÈÁ· ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ18 ,
‰ÒÈ Î ÈÓÒÁ ,ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙ÂÈÙÈÏÁ˙ ˙Ó¯ ,˘Â˜È·‰ ˙ÂÁÈ˘˜ ,˜Â˘‰ ˙ÂÈÊÂÎÈ¯ ˙„ÈÓ , ‰‡ÂÂ˘‰

ı¯‡Ï ıÂÁ È¯ÈÁÓÏ ,˜Â˘‰ Á˙ · ÌÈÈÂ È˘ ,ÂÈ ÂÈÁ‰ÎÈ¯ˆ ˙Ó¯Â ˙ . ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·
Ú·˜˙˘ , Â‡ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È¯ÈÁÓ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ

Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰·. 
משרד מבקר המדינה בח  שינויי  במחיר  הריאלי של כמה מוצרי מזו  אשר קיימת ריכוזיות 

  להל  (בניכוי מדד המחירי  לצרכ  ) ותללא פירות וירק( ביחס למדד מחירי המזו   באספקת  
.  שיש בה  כדי להצביע על היתכנותו של צור) בהחלת פיקוח מחירי  ) מדד מחירי המזו  הריאלי

  להל  (הבחינה נעשתה לגבי מוצרי  שנמצא עבור  מידע בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
לצה של משרד מבקר המדינה לצרו) יודגש כי אי  בתוצאות הבדיקה כדי להצביע על המ). ס"הלמ

 צור)  אלא להדגי  ולהמחיש את האפשרות שצרי) להחיל פיקוח מחירי  , מוצרי  אלה או אחרי 
להל  טבלה המציגה ארבעה מוצרי  אשר לגביה  נמצאו . אשר לא נבדק על ידי יחידת הפיקוח

 :עליות מחיר חריגות
__________________ 

 .1996מוצר חדש הוא מוצר שלא הוחל פיקוח על מחירו בהתא  להוראות חוק הפיקוח משנת   17
כי עליית מחיר , 3.4.11ת מיו  המפקחת לשעבר קבעה בחוות דעתה על מחירי תרכובות מזו  לתינוקו  18

 . ריאלית יש בה להצביע על ניצול כוח ריכוזי לרעה
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 עליית מחירי  של מוצרי  חדשי : 1' טבלה מס
ÏÚ‰ „„Ó· ‰ÈÈ 

ÈÏ‡È¯‰ ÔÂÊÓ‰ È¯ÈÁÓ  ˙ÈÈÏÚ‰ ¯ÈÁÓ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ‰¯ˆÂÓ 

 קפה שחור 11 יולי  * 91פברואר  65% 4%

 אבקת קקאו 11 יולי  * 92דצמבר  139% 11%

 שוקולד 11 יולי  * 92אפריל  73% 8%

 משקה תוסס 11 יולי   06ינואר  20% 9%

 ).טר  כניסת חוק הפיקוח לתוק&(וח על המוצר התקופה הנבדקת היא ממועד הסרת הפיק * 
נתוני הטבלה מצביעי  על עליית מחירי  ריאלית הגבוהה ממדד מחירי המזו  הריאלי בתקופות 

הביקורת העלתה שיחידת הפיקוח לא בדקה את הסיבות שהביאו לעלייה החריגה במחירי . שונות
 .וממילא לא בחנה את החלת הפיקוח עליה , המוצרי 
 באות  מקרי  שבה    הומל1 לוועדת המחירי  לשקול 201119ת הממשלה מדצמבר בהחלט

שלבי להחלת הפיקוח על המוצר   להפעיל מנגנו  דו מתגלה הצור) להחיל פיקוח על מחירי  
' ואחר כ) העברתו לפיקוח לפי פרקי  ה, לחוק' בשלב הראשו  החלת הפיקוח לפי פרק ז: הספציפי

 . פגיעה באינטרס הציבורי כל זאת תו) הקפדה על אי. ורר הצור) בכ)לחוק א  וכאשר יתע' או ו
ציינה יחידת הפיקוח כי תבדוק את האפשרות , 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 
  .לביצוע בחינה יזומה של שוק מוצרי המזו 

 מעקב והסרת הפיקוח ממחירי מוצרי 
יה עומדת האפשרות להמלי1 על הסרת אשר ביד, הסרת הפיקוח נעשית באישור ועדת המחירי 

 . לאחר דיו  בנושא, לחוק' הפיקוח לחלוטי  או על הורדת רמת הפיקוח והעברתו לפיקוח לפי פרק ז
לחוק במקרי  שבה  נבחנת ' יחידת הפיקוח וועדת המחירי  ממליצות על יישו  הפיקוח לפי פרק ז

, האטריות, פיקוח על מחירי הפסטהכ) לדוגמה הורדה רמת ה. האפשרות להסיר את הפיקוח כליל
טר  הוסר , לחוק למש) כמה שני ' ומוצרי  אלה הועברו לפיקוח לפי פרק ז, המרגרינה והמיונית

 .לחוק' ת על מוצר אחד בלבד לפי פרק ז"במועד סיו  הביקורת פיקח משרד התמ. מעליה  הפיקוח
פי פרק זה תחול חובת דיווח לחוק נקבע כי על חברה אשר ברשותה מוצר המפוקח ל' בפרק ז .1

הדיווח ייעשה . וכ  חובת דיווח על מחירי  אחת לתקופה אשר תיקבע בצו, על רווחיות אחת לשנה
 .במתכונת שהמפקח רשאי לקבוע ולפרס  ברשומות

Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÁÂÂÈ„Ï ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙‡Â ÁÂÂÈ„‰ ˙ ÂÎ˙Ó ˙‡ Âˆ· ÌÒ¯Ù ‡Ï ˙
ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ .ÈÁÈ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ˙Á‡ ˙ÂÈÁÂÂ¯ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„

‰ ˘Ï ,ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÚ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰Ó Â‰˘ÏÎ Ï‰Â · ‰¯È„‚‰ ‡Ï Û‡Â . 
__________________ 

 . 16ראו הערה , 18.12.11  מ3985' החלטה מס  19
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2. ÌÈ¯ˆÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÏÁ‰Ï ‰ÓÂ„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÔÈ‡

¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ Â Á·ÈÈ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈ„„Ó ÂÏÈ‡ Ú·Â˜‰ Ï‰Â  ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ 
ÌÈ¯ˆÂÓ È¯ÈÁÓÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯Ò‰ , ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ˙ÂÚ·Â˜‰ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó¯ „¯Â˙ ÌÈ¯˜Ó ÂÏ‡·Â ¯ˆÂÓ Ï˘ Â¯ÈÁÓÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂÈ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂ‰˘ ¯Á‡Ï
¯ˆÂÓ Ï˘ Â¯ÈÁÓ ÏÚÓ , ¯Á‡ Â‡ ˜Â˘‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙Úˆ·Ó ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ

¯ˆÂÓ‰ Ï˘ Â¯ÈÁÓ . 
ציינה יחידת הפיקוח כי בחינתה של הסרת הפיקוח , 2012המדינה ממר1 בתשובתה למשרד מבקר 

כפי שעלה מחוות הדעת , מעל מוצר כלשהו התקיימה לגבי מוצרי  שבה  התפתחה בשוק תחרות
 . שגובשו על ידי רשות ההגבלי  העסקיי  ומינהל הצריכה

 : להל  תרשימי  המציגי  דוגמאות למוצרי  אשר שהפיקוח הוסר מעליה 
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עלה מחיר  , לחוק' התרשימי  מראי  כי כשהיו מוצרי המרגרינה והאטריות בפיקוח לפי פרק ז

 בעוד 31% מחירה הריאלי של מרגרינה עלה בכ. הריאלי באופ  ניכר מעל מדד מחירי המזו  הריאלי
 מחיר  הריאלי של אטריות עלה . 11% מדד מחירי המזו  הריאלי באותה תקופה עלה רק בכ

 .9% בעוד מדד מחירי המזו  הריאלי עלה רק בכ 36% בכ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה יחידת הפיקוח כי הדוגמאות המוזכרות אינ  משקפות 

מעבר לייצור : אלא מעידות על זעזוע שנגר  על ידי גורמי  בלתי תלויי , התנהגות שוק רגילה
 . מרגרינה נטולת שומ  טרנס והתייקרות החיטה

לתה כי א  שמחיר  הריאלי של המוצרי  הללו חרג מעל מדד מחירי המזו  הריאלי הביקורת הע
לא פעלה יחידת הפיקוח לבחו  חריגות אלה בצורה יסודית , לחוק' בתו) תקופת הפיקוח לפי פרק ז

יחידת הפיקוח הסירה את הפיקוח בלי . ועקבית והסתפקה בבחינת שינויי המחירי  של חומרי הגל 
 . הוצגו בפני ועדת המחירי  וללא בחינת השוק על פי נתוני  עדכניי ששינויי המחיר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í¯Â‡Ï ˜Â˘· ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘ ‰˜È„· Úˆ·Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ
Â˙Ó¯ ‰„¯Â‰ Â‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ‰ÓÎ . ˙ÂÂÁ˘ ˜Â˘‰ È‡ ˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙‡Ê

‰Ï Â‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯Ò‰Ï ÂÏÈ·Â‰˘Â Ì‰ÈÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ˙Ú„‰ ‰ÎÏ‰ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡ Â˙Ó¯ ˙„¯Â
Â˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰· Â‡ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÁ‰· ˘„Á Í¯Âˆ ¯ˆÂ  ‡ÏÂ ‰˘ÚÓÏ . ˙„ÈÁÈ ÏÚ

 ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰Â ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ˙‡ Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ ÁÂ˜ÈÙ‰
Â˙Ó¯ ˙„¯Â‰Ï Â‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯Ò‰Ï ,Ì‰Ó ¯ÒÂ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â. 

ת רואה לנכו  לגבש נהלי  "ציינה יחידת הפיקוח כי משרד התמ,  למשרד מבקר המדינהבתשובתה
אשר יכללו אמות מידה לגיבוש חוות הדעת וכ  את אופ  המעקב אחר , להסרת הפיקוח על מוצרי 

  .מוצרי  שוני 
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Ì ‡  · Ï Á  Û È Ï Á ˙  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù ‰  ˙ Ï Á ‰  ˙  È Á · 

. לחוק' וא הועבר לפיקוח לפי פרק ז הורדה רמת הפיקוח מעל תחלי  חלב א  וה1999בשנת  .1
שבעקבותיו , "רמדיה" אירע משבר 2003בשנת .  הוסר כליל הפיקוח מעל מחירו2001בשנת 

. הצטמצ  חלקה של אחת המתחרות העיקריות בשוק לממדי  שוליי  והשוק הפ) ריכוזי מאוד
חרותיות בשוק למרות זאת לא נעשתה בשני  שלאחר מכ  בדיקה מטע  יחידת הפיקוח לבחינת הת

ביצעה יחידת , ת דאז"בעקבות תלונה שהוגשה לשר התמ, 2008רק בסו  שנת . ומחירי המוצרי 
היחידה פנתה לרשות ההגבלי  העסקיי  ולמינהל הצריכה בבקשה לקבל . הפיקוח בדיקה של השוק

 קיו  מונופול וכדאיות החלת הפיקוח על מחיר, את חוות דעת  בנוגע לרמת התחרותיות בשוק
אלה הכינו חוות דעת ובה פרטי  על נתח השוק של החברה המקומית המייצרת את המוצר . המוצר
רשות ההגבלי  .  וכלכליי  וחסמי כניסה רגולטוריי, נתח היבוא בשוק, רווחיות החברה, הנבדק

וקבעה כי , העסקיי  בחנה ג  את עליית מחירי תחלי  חלב הא  אל מול מדד מחירי החלב בישראל
מינהל הצריכה ורשות ההגבלי  העסקיי  . הווה את חומר הגל  העיקרי בייצור תחלי  החלבהוא מ

 .סברו כי תנאי השוק אינ  מצדיקי  החלת פיקוח על מחירי תחליפי החלב
. בהתבסס על חוות דעת אלו המליצה המפקחת לשעבר שלא להחיל פיקוח על תחלי  חלב הא 

כוונה של מתחרי  נוספי  , 50%20 תח שוק הנמו) מעיקרי השיקולי  היו קיומו של מתחרה ונ
 והעובדה כי אי  21עליית מחיר תחליפי חלב הא  שהייתה נמוכה מעליית מחיר החלב, להיכנס לשוק

 . מגבלות על יבוא
מתשובתה של רשות ההגבלי  העסקיי  למשרד מבקר המדינה עולה כי היא ניסתה לסייע למפקחת 

 אי  במענה לבקשה נקודתית של משרד ממשלתי לסיוע כדי ,א) לטענתה. לשעבר נוכח פנייתה
עוד ציינה כי המסמ) שהעבירה בנושא . להטיל עליה סמכות או חובה אשר לא היו בידיה קוד  לכ 

לא כל שכ  חוות , לידי המפקחת לשעבר נועד לשמש סקירה כללית ובלתי ממצה של התחו  ותו לא
ולא יכלה (הסקירה שהועברה לא הייתה . ח על מחירי דעת או המלצות לעניי  ההצדקה להחיל פיקו

אלא התבססה על מידע שהיה קיי  ממילא ברשות , פרי של בדיקה לשאלה ייעודית זו) להיות
לענות : נועדה לתת אינדיקציה בנוגע לשני נושאי  עיקריי , לדבריה, סקירה זו. ההגבלי  העסקיי 

 .יע על התנהגות המחירי  בשוקולהצב, א  אכ  התקיי  מונופול בשוק הרלוונטי
 ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰ÈÙÏ˘ 

ÌÂÁ˙‰ Ï˘ ‰ˆÓÓ È˙Ï·Â ˙ÈÏÏÎ ‰¯È˜Ò ‡È‰ ‰Ï˘ , ‡˘Â Ï ˙È„ÂÚÈÈ ‰˜È„· ‡ÏÏ ‰˙˘Ú ˘- 
„Á‰ ‰˙ˆÏÓ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡- ‰ÈÙÏÂ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ï˘ ‰ÓÂÎÈÒ· ˙ÈÚÓ˘Ó" È‡ ˙ ÈÎ ‰‡¯ 

 ˜Â˘‰ÏÏÎ· Â‡ È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÏË‰ ÌÈ˜È„ˆÓ Ì È‡ ÌÈÓÈÈ˜‰ ." ÏÎÏ
‰È˙ÂÏ·‚Ó ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ‚ÈÈÒÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ˙ÂÁÙ‰. 

החברה הזוכה מציעה . יצרניות תחליפי חלב הא  משתתפות במכרז שמפרסמי  בתי החולי  .2
 בלעדי וללא תמורה את תצרוכת לבית החולי  את התשלו  הגבוה ביותר והיא שמספקת לו באופ 

הסדר מסוג זה משפיע על העדפותיה  של הצרכני  בהמש) השימוש . תחליפי החלב הנדרשת לו
למרות שהיה לרשות ההגבלי  העסקיי  מידע בנוגע . בתחלי  החלב שסופק בבית החולי 

שוק לא הועלה נושא זה בסקירת ה, אשר לה  השפעה על התחרותיות בענ  זה, להסדרי  אלו
 .שהעבירה למפקחת לשעבר

__________________ 
 .49.5%נתח השוק של היצרנית העיקרית באותו מועד עמד על , על פי נתוני מינהל הצריכה  20
מנצל את כוחו היינו מצפי  לתוצאה במקרה של מונופול ה. נתו  זה מצביע על שחיקה ברווחיות  21

 .הפוכה
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כי בסקירתה הצביעה על שורה , בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה רשות ההגבלי  העסקיי 
ובפרט על תחושת נאמנות גבוהה בקרב , ארוכה ומשמעותית של חסמי  תחרותיי  בשוק זה

 .הצרכני 
ת הדעת של רשות מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי מדד מחירי החלב שעליו נשענה חוו .3

אשר נקבע לו מחיר על פי נוסחה , ההגבלי  העסקיי  מבוסס על מחיר החלב המיוצר בישראל
ואול  לצור) ייצור תחלי  ). מחיר מטרה(שהתקבלה בהסכמות בי  משרד החקלאות למועצת החלב 

 .22,23חלב הא  מייבאת החברה המייצרת אבקת חלב
Ú‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ˆÂÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰˘˜È·˘Ó ÈÎ ÌÈÈ˜Ò

Ì‡‰ ·ÏÁ ÛÈÏÁ˙ , ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ Ì¯ÈÁÓ· ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÁ‰ ÏÚ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ú·˜˙ Ì¯Ë· Â¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰. 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה רשות ההגבלי  העסקיי  שידוע לה כי תחליפי חלב הא  
א) בהיעדר מחירו  כלשהו לאבקת חלב ישראל ,  המיוצרת בחו1 לאר1מיוצרי  מאבקת חלב

לכ) יש להוסי  . המיובא מחו1 לאר1 היא סברה כי מדד מחירי החלב מהווה אומד  קרוב למחיר זה
לכ  אפוא אי  . את העובדה שמי הגבינה והלקטוז המרכיבי  את חלב הא  נקני  מתוצרת מקומית

ישנה חשיבות מיוחדת לשינוי , זאת ועוד.  המדינה בעניי  זהלהעדי  את בדיקתו של משרד מבקר
אשר לגביה  התעורר , מחירי החלב בישראל ביחס למחירי תחליפי חלב הא  בכשרות מהדרי 

עוד ציינה רשות ההגבלי  העסקיי  כי מסקנתה הייתה כי תנאי . חשש קונקרטי לניצול כוח שוק
 .ירי תחליפי החלב בכשרות מהדרי השוק אינ  מצדיקי  הטלת פיקוח דווקא על מח

ת ביקש מרשות ההגבלי  העסקיי  חוות דעת על כלל "משרד מבקר המדינה מעיר כי משרד התמ
בכשרות רגילה המיוצרי  מאבקת חלב נוכרי ובכשרות מהדרי  המיוצרי  מאבקת , תחליפי החלב
תנה המלצה מחוות הדעת של רשות ההגבלי  העסקיי  עולה כי היא בחנה ונ. חלב ישראל

חומרי הגל  , לפי נתוני החברה המייצרת, זאת ועוד. המתייחסת לכלל המוצרי  בכשרויות שונות
חלק . מינרלי  וויטמיני , מי גבינה, חומצות שומ , לקטוז, לייצור תחליפי חלב הא  ה  אבקת חלב

 .ל מיובאי  מחו1 לאר1"ניכר מחומרי הגל  הנ
˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÁÂ , ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÏÒ È Â˙  ‰È„È· ÂÈ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ

˙¯ˆÈÈÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓÂ Ì‡‰ ·ÏÁ ÛÈÏÁ˙ Ï˘ , ‰ÒÒ·˙‰ ‡È‰
 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÁ‰Ï ‡Ï ‰ËÈÏÁ‰˘Î ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰¯ÒÁ‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÏÚ

Ì‡‰ ·ÏÁ ÛÈÏÁ˙ . 
ליחידת הפיקוח בנושא עליית  נשלחו כמה תלונות ונעשו כמה פניות 2011 2009בשני   .4

 נדרשה היחידה להכי  חוות דעת לצור) דיו  בוועדה לפניות 2011במר1 . מחירי תחליפי החלב
 קבעה המפקחת לשעבר בחוות 2011באפריל . שבו דנו במחירי תחליפי החלב, הציבור של הכנסת

ונופול או על כי השיקולי  להכנסת מוצר לפיקוח אינ  הכרזה על מ, ת"דעת שמסרה לשר התמ

__________________ 
אבקת חלב נוכרי המיועדת ליצור תחליפי חלב בכשרות : החברה מייבאת שני סוגי  של אבקת חלב  22

כאשר לאור  כל תהלי  החליבה לא נמצא ,  מיוצרת מחלב שנחלב על ידי אד  שאינו יהודי רגילה 
 מיוצרת  ר תחליפי חלב בכשרות מהדרי  אבקת חלב ישראל המיועדת ליצו; יהודי בשטח החליבה

. מחלב שיהודי שומר תורה ומצוות נכח לכל אור  תהלי  הייצור משעת החליבה ועד לסיו  התהלי 
הדוח אינו ד  בהבחנה בי  חלב רגיל לחלב בכשרות מהדרי  אלא בהשוואה לא מתאימה של השתנות 

 .ההגבלי  העסקיי מחירי תחלי& חלב הא  למחירי החלב בישראל שהערכה רשות 
משרד מבקר המדינה בח  את השינוי במדד מחירי החלב אל מול השינוי במחירי אבקת החלב הנוכרי   23

 .ולא מצא מתא  בי  השניי , בעול 



  אהוד ברק,בבעלות שר הביטחו שהיו י  לחברות  כספהעברת 20
יש כוח שוק המאפשר לה  לנצל לרעה את "אלא בדיקה א  ליצר  או למשווק , קבוצת ריכוז

ניצול לרעה של  עליית מדד המחירי  לצרכ  מעל מחיר המוצר מצביעה על אי, לטענתה". מעמד 
ה ונעשתה פניי,  נערכה ישיבת מעקב של הוועדה לפניות הציבור של הכנסת2011ביוני . כוח השוק
 נמסרה חוות דעת של 2011ביולי . ת ולרשות ההגבלי  העסקיי  לבצע בדיקה מחודשת"לשר התמ

א) , 58%שבה צוי  כי נתח השוק של החברה המייצרת את תחלי  החלב הוא , המפקחת לשעבר
 . ממדד המחירי  לצרכ 1% מתקיימת תחרות המתבטאת ברמת מחירי  הנמוכה ב

 המשיכה המפקחת לשעבר להסתמ) 2011עת משנת הביקורת העלתה כי בשתי חוות הד
בהמלצותיה שלא להחיל פיקוח על תחליפי החלב על חוות הדעת של רשות ההגבלי  העסקיי  

 . ועל שינויי  במחירי מדד המחירי  לצרכ , 2008ומינהל הצריכה משנת 
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ Â˘Ú ˘ ˙ÂÈ Ù‰ ÁÎÂ Ï"˙ , ˙‡ ˜ÓÂÚÏÂ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰È‰

ÓÈ‡‰ Â‡ ˙Â¯Á˙‰ È ÈÈÙ‡Ó ÁÂ˙È  ˙‡Â ˜Â˘‰ ·ˆ-˙Â¯Á˙ . ‰ È‡ ˜Â˘‰ ÁÂÎ ÏÂˆÈ  ˙ ÈÁ·
˙ÈÏ‡È¯ ¯ÈÁÓ ˙ÈÈÏÚ ÏÚ ˜¯ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ , Ï˘ Ì¯ÈÁÓ ÈÂ È˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ÈÏÚÂ

ÌÈ ¯ˆÈ‰ ˙ÂÈÁÂÂ¯Ï ÔÎÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ .ÍÎÈÙÏ , Úˆ·˙ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Á ÈÙÈÏÁ˙ ¯ÈÁÓ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰˜È„·Ì‡‰ ·Ï. 

" רמדיה"נמסר כי ג  אחרי משבר , 2012בתשובת יחידת הפיקוח למשרד מבקר המדינה ממר1 
בשוק בכלל , עדיי  מתקיימת תחרות בי  שתי החברות הגדולות שנותרו בתחו  תחליפי החלב

עוד ציינה בתשובתה כי ג  ועדת המחירי  התייחסה לנושא . בפרט) הצרכ  הגדול(ובשוק החרדי 
 . כדי לאפשר לתחרות להתפתח ולמתחרות נוספות להיכנס לשוק, להשבת הפיקוחוהתנגדה 

 ˙Â¯Á˙Ï Ú‚Â · ‰˙·Â˘˙Ï ÒÂÒÈ· ‰‡ÈˆÓ‰ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡‰ ·ÏÁ ÈÙÈÏÁ˙ ÌÂÁ˙· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙˜È„··

Á‰ ÈÙÈÏÁ˙ ˙¯ÊÁ‰ ‡˘Â · Í¯Ú ˘ ÔÂÈ„Ï „ÂÚÈ˙ÁÂ˜ÈÙÏ ·Ï . 
כי בעת האחרונה החלה , בתשובתה של רשות ההגבלי  העסקיי  למשרד מבקר המדינה נמסר

בבחינה מקיפה של שוק תחליפי חלב הא  בישראל כדי לנסות ולאתר את הכשלי  התחרותיי  
כ  היא . המאפייני  אותו ולבחו  מה  כלי ההסדרה העומדי  לרשותה לטיפול בכשלי  אלו

 .24י חקיקה של הצעת חוק פרטית בעניי  תחליפי החלבמעורבת בהליכ
  

 היבטי  צרכניי 
 ביטחו  תזונתי

מצב שבו לכל אד  יש כל הזמ  נגישות פיזית וכלכלית לכמות מספקת של "ביטחו  תזונתי מוגדר כ
 . 25"מזו  בריא ומזי  אשר מתאי  להעדפותיו וצרכיו התזונתיי  ומאפשר קיו  חיי  פעילי  ובריאי 

__________________ 
, )3109/18 (2011 א"התשע, לעידוד הנקה ושמירה על אופ  הזנת תינוקות) ח" ה להל  (הצעת חוק   24

בביטול האפשרות של יצרניות תחליפי , בי  היתר, ח עוסקת"ה. 2011ממר" , של חבר הכנסת דני דנו 
 .החלב לשל% לבתי החולי% עבור שיווק מוצריה  ולשווק% בחינ%

 .1996משנת , ברומא) World Food Summit(מתו' הגדרה של פסגת המזו  העולמית   25
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כי מחובת המדינה , בלא לקבוע מסמרות בדבר, נית  להניח" קבע בית המשפט העליו  כי 2005 בשנת
למעוטי ' רשת מג 'כבוד האד  וחירותו נגזרת החובה לקיי  מערכת שתבטיח : על פי חוק יסוד
במסגרת זו עליה להבטיח . כדי שמצב  החומרי לא יביא  לכלל מחסור קיומי, האמצעי  בחברה

 . 26..."תנאי תברואה נסבלי  ושירותי בריאות; ...מקו  מגורי ; די מזו  ומשקה לקיומושלאד  יהיה 
,  וביקש להכיר בזכות לביטחו  תזונתי כזכות יסוד127"עתירה לבג" לתת" הגיש ארגו  2007בשנת 

העתירה נמחקה עקב . ובחובתה של הממשלה לדאוג לביטחונ  התזונתי המינימלי של אזרחיה
  הוקמה ועדה בי 2007במאי . משרדית לבחינת הנושא ינה להקי  ועדה בי נכונותה של המד

ל משרד הרווחה מר נחו  איצקובי1 "בראשות מנכ, משרדית לבחינת אחריות הממשלה בנושא
, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שהגישה את המלצותיה לשר הרווחה דאז, ) ועדת איצקובי1 להל  (

 .2008במר1 
וא  , לאומיי  הזכות לביטחו  תזונתי הוכרה בכמה אמנות ומסמכי  בי ועדת איצקובי1 מצאה כי 

עוד קבעה הוועדה כי א  שבישראל הזכות למזו  אינה . מעוגנת בחוקותיה  של עשרות מדינות
כבוד האד  וחירותו חוק שמקנה לכל אד  : הרי יש הרואי  בחוק יסוד, מעוגנת בחוק במפורש

 .י בישראל את הזכות לתנאי חיי  נאות
ועדת איצקובי1 מצאה כי מאז ומתמיד הכירה מדינת ישראל באחריותה של הממשלה לדאוג לצרכיו 

או מי ששוק העבודה אינו מעניק לו הכנסה ברמה , של מי שאינו מסוגל להשתלב בשוק העבודה
הוועדה מצאה כי בשנות השמוני  של המאה העשרי  הלכה והתבססה מדיניות ממשלתית . מספקת

נסוגו המדינה והרשויות המקומיות , במקביל. מסובסידיה למצר) לסובסידיה לנצר)של מעבר 
במהל) . מאחריות  להפעלת מוסדות רווחה והעבירו את האחריות לגורמי  פרטיי  ולמגזר השלישי

 החלו קיצוצי  נרחבי  2001ובשנת , שנות התשעי  חלה עלייה בהיק  האוכלוסייה הנזקקת
עוד קבעה . מה שהביא להעמקת המצוקה של שכבות רחבות בציבור, יבמערכת הביטחו  הסוציאל
אבטלה , זקנה, ילדי , הבטחת הכנסה(כי הקיצו1 בקצבאות השונות , ועדת איצקובי1 בסקירתה

ושחיקת  הביאו לכ) שמקבלי הקצבאות מתקשי  לשמור על רמת חיי  בסיסית ולספק ) ומזונות
 . מזו  למשפחת  בצורה סדירה ומספקת

, שנחשב למינימלי והול , ת איצקובי1 קבעה כי ויתור על מזו  חיוני המבוסס על הסל הבסיסיועד
עוד קבעה כי הממשלה יכולה לפעול במגוו  דרכי  למימוש זכות  של . מבטא מצוקה כלכלית

תמיכה כספית עקיפה , תמיכה כספית ישירה לנזקקי , חלוקת מזו  לנזקקי : האזרחי  למזו 
 .סבסוד מוצרי מזו  בסיסיי  ופיקוח על המחירי , המסבאמצעות מערכת 

העונה על הצור) )  הסל הבסיסי להל  ( הכי  משרד הבריאות סל מוצרי  בסיסי 2008בשנת 
הסל . ואמור לספק את מלוא התצרוכת של רכיבי תזונה שוני ,  של אד  לתזונה הולמתיהמינימל

ואת מספר ) בשר, חלב ומוצריו, פירות, קותיר, דגני (הבסיסי כולל רשימה של קבוצות מזונות 
כל אחת מקבוצת המזונות . המנות שיש לצרו) מכל אחת מהקבוצות בחלוקה לפי קבוצות גיל

 . כוללת רשימה של מוצרי מזו  אפשריי  לצריכה
ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ,‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó Ì‰·Â ,˙Â‡Ï˜Á‰ ,Ó˙‰"¯ˆÂ‡‰Â ˙ ,

 ÈÒÈÒ·‰ ÏÒ· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÙÒ‡ ÌÂ„È˜Ï ÒÈÒ·Î ˙¯Á‡ ˙ÈÙÂÏÁ ‰ÓÈ˘¯ ÏÎ· Â‡
‰ È„Ó‰ È·˘Â˙Ï È˙ ÂÊ˙‰ .  

__________________ 
 .464, )3(ד ס"פ, 'Á‡Â È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÌÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ '  ' ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Á‡Â'  ואח366/03" "בג  26
 . '¯‡˘ Ï ÔÂ‚¯‡-Á‡Â ÈÏ‡¯˘È È¯ËÈ ÓÂ‰ ÚÂÈÒ '  'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˙˙ 1925/07" "בג  27



  אהוד ברק,בבעלות שר הביטחו שהיו י% לחברות  כספהעברת 22
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˘·‚Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

ÌÈÈ ÂÈÁ ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ , Ì‡˙‰· Â‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈÎ‰˘ ÈÒÈÒ·‰ ÏÒÏ Ì‡˙‰· Â¯„‚ÂÈ˘
˙¯Á‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÙÂÏÁ ‰ÓÈ˘¯Ï .˘Ó‰ ÏÚ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯

ÂÏ‡ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ Ì‰È¯ÈÁÓ· ÌÈÈÂ È˘‰ ,ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ¯ËÓ¯ÙÏ Ì‡˙‰· . ‰ÏÁ ÈÎ ¯¯·˙È Ì‡
˙¯·ÒÂÓ È˙Ï· Â‡ ‰‚È¯Á ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ÈÈÏÚ , Ï˘ È˙ ÂÊ˙‰ Ô ÂÁËÈ·· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È˘

˙Â˘ÏÁ‰ ˙Â·Î˘‰ , ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ˘È- ÌÈ¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó‚Â„Î - 
 ÓÏ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÚÈ. 

ציי  משרד הרווחה כי בהתא  למתווה שהוסכ  ע  , 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר1 
לביצוע הפעולות " וינט'הג"התקשר המשרד ע  ארגו  , משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר

איגוד ותיאו  בי  עמותות בכל הנוגע לאיסו  מזו  ; קביעת דירוג איכות לעמותות: הבאות
משרד . והקמת מער) מחשוב מסייע; הפעלת מנגנו  להבטחת הקצאה יעילה של מזו ; וחלוקתו

, כי מעֵבר למוצרי החלב והביצי , 2012החקלאות ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר1 
הגדרת סל מוצרי מזו  בסיסי למוצרי  שבאחריות משרד החקלאות היא בעייתית בענפי  שבה  

וכי פיקוח על מחיר  של מוצרי  , בשל ייצור עונתי או ריבוי שחקני תנודות , קיימי  תחרות מלאה
 . אלו כמענה לביטחו  התזונתי לא נראה כפתרו  מתאי 

הומל1 לקבוע רשימת מוצרי  שהפיקוח עליה  ייעשה לפי , 2012בדוח שפרסמה ועדת קדמי ביולי 
ומוצרי  שהרווח , חת לרבעו בגי  מוצרי  אלו יידרש דיווח של היצר  על רווחיות א. לחוק' פרק ז

 . לחוק' עליה  אינו סביר יוחל עליה  פיקוח לפי פרק ה
שנכנס לתוקפו , 2011 א"התשע,  עבר בכנסת חוק המועצה הארצית לביטחו  תזונתי2011באוגוסט 
אשר תפקידה , 29החוק מסדיר את הקמתה של מועצה ארצית לביטחו  תזונתי. 201228בפברואר 

יצד לקד  את הביטחו  התזונתי של תושבי ישראל וכיצד לתכנ  מדיניות לייע1 לשר הרווחה כ
ייתכ  שמועצה כזאת תוכל לסייע למשרדי הממשלה הרלוונטיי  ביישו  ההמלצות . בנושא זה

 . הנזכרות לעיל
כי בימי  אלו הוא עוסק בכינונה של המועצה , משרד הרווחה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה

כנדרש , תזונתי ואיתור הנציגי  ממשרדי הממשלה השוני  והגופי  האחרי הארצית לביטחו  
  . בחוק

 שיקולי  חברתיי  ובריאותיי  בפיקוח על המחירי 
1. Ì È È ˙ ¯ · Á  Ì È Ï Â ˜ È  אחד הטעמי  להחלת פיקוח על מחירי מוצרי  מסוימי  הוא :˘
בחוק . 30..."ינהושלגביה  ישנה מדיניות חברתית של המד, היות  מוצרי  חיוניי  ובסיסיי "

, להחיל חוק זה על מצר) או שירות, בצו באישור הממשלה, השרי  רשאי "הפיקוח נקבע כי 
על מחירו משיקולי  של ח  הוא חיוני ויש צור) בפיקו)1(: הלשלדעת השרי  מתקיי  בו אחד מא

ונש נית  למצוא בטיעוני  לע, ביטוי לרציונל זה העומד בבסיסו של החוק. 31..."טובת הציבור
ת בהלי) המשפטי המתקיי  נגד בעלי עסקי  "שמעלי  התובעי  המחוזיי  של משרד התמ

התובעי  מצייני  כי "). אכיפת חוק הפיקוח"ראו להל  בפרק (המואשמי  בהפקעת מחירי  
 . וכי חוק הפיקוח נועד להג  על הציבור מבחינה כלכלית, הפיקוח חל על מחיר  של מוצרי יסוד

__________________ 
 . לחוק נקבע כי מועד תחילתו הוא שישה חודשי% מיו% פרסומו22בסעי-   28
 . מהמגזר השלישי ועוד, מהשלטו  המקומי,  חברי% ממשרדי ממשלה שוני13%המועצה תמנה   29
 .154 144 ' עמ30.10.95 ,ו"בחשו  התשנ' ו, 2436 הצעת חוק, רי ההסבר לחוק הפיקוחמתו' דב  30
 .לחוק הפיקוח) 1)(ב(6סעי-   31
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ניצול כוח שוק (שעבר ראתה את הרציונל העומד בבסיס החוק ככלכלי גרידא המפקחת ל, ואול 
ולא ייחסה להחלה או להסרה של פיקוח על מוצרי , )לרעה על ידי חברות הפועלות בשוק ריכוזי

פרוטוקולי  של ועדת המחירי  מראי  כי לאור) השני  , כ) לדוגמה. מזו  שיקולי  חברתיי 
 . ת הפיקוח ממוצרי הלח המליצה יחידת הפיקוח על הסר

,  ציינה יחידת הפיקוח כי בצד הטעמי  הכלכליי 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 
: היא מביאה כדוגמה את הפיקוח על מחירי הלח . ת רואה לנגד עיניו את טובת הציבור"משרד התמ

,  מחירי הלח ובדיקות שוק שנעשו המליצו על הסרת הפיקוח מעל, על א  ששוק זה הנו תחרותי
 . ת לפקח על מחירו בשל היותו מוצר בסיסי וחיוני"ממשי) משרד התמ

2. ˘Ì È È ˙ Â ‡ È ¯ ·  Ì È Ï Â ˜ È: פנה משרד הבריאות למפקחת לשעבר 2003 כבר בשנת 
. היות שהקמח הלב  הנו דל ברכיבי  חיוניי  לבריאות, בבקשה לפקח על מחירי לח  מקמח מלא

עולה כי האוכלוסייה , "צב בריאות ותזונה לאומי ראשו מ"בפנייה צוי  כי מסקר שערכו בנושא 
ומחוסרי  , הענייה הצורכת לח  ופיתות כמזו  בסיסי סובלת מעוד  משקל והשמנה מחד גיסא

פנייה זו לא הובילה לבחינת הנושא על ידי יחידת הפיקוח או על ידי ועדת . תזונתיי  מאיד) גיסא
 . המחירי 
סקר משרד מבקר המדינה את , 32"מניעת השמנה"מעקב בנושא במסגרת דוח ממצאי , 2011בשנת 

 המלי1 כוח המשימה 2006בשנת ).  כוח המשימה להל  (המלצות הוועדה שהקי  משרד הבריאות 
ובה  פיקוח על מחיריה  של כמה מוצרי מזו  , תחומיי  למניעת השמנה על נקיטת צעדי  רב

א  על פי שמשרד . נאותה לכלל אזרחי המדינהכדי לאפשר תזונה , בריאי  בעלי ער) קלורי נמו)
מצא לנכו  משרד , ת השיב לממצאי הדוח ואמר שמזו  בריא אינו עומד בתנאי חוק הפיקוח"התמ

 . מבקר המדינה להעיר כי על המשרדי  הרלוונטיי  לשקול את המלצות ועדת כוח המשימה
 ג  על ידי מספר רב של הצעות הדרישה לפיקוח על מוצרי יסוד ומוצרי  בריאותיי  מקבלת ביטוי

ועניינ  הדרישה לפקח על רשימה של מוצרי , 2011 2005חוק פרטיות שהוגשו בכנסת בי  השני  
כפי , מוצרי מזו  בריאותיי  כלח  מלא ומוצרי  אחרי , מוצרי יסוד נוספי , יסוד כלח  אחיד

הצעה מהצעות החוק הללו אול  הלי) החקיקה של שו  . שייקבעו על ידי ועדה של משרד הבריאות
 . לא הושל 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ Ì¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰¯Ò‰ Â‡ ‰ÏÁ‰ ÌÈ ÁÂ·˘ ‰Ú˘·
ÌÈÓÈÂÒÓ ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ,ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘ ˜¯ ÏÂ˜˘Ï ÔÈ‡ , ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÁ ÂÓÏ ˙˙Ï ˘È ‡Ï‡

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ·- ÂÓÎ "È ÂÈÁ Í¯ˆÓ "Â"¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂË "-˙È˙ÈÏÎ˙ ˙Â ˘¯Ù  , Ì‚ ˙Ù˜˘Ó‰
ÈÌÈÈ˙Â‡È¯·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ„Ú .Ë¯Ù· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙Â·Î˘·Â ÏÏÎ· ¯Â·Èˆ· ·˘Á˙‰Ï È„Î ˙‡Ê . 

כי השיקולי  של משרד , 2012יחידת הפיקוח ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 
, לדבריה. מתקיימת תחרות" הבריאי "וכי בשוק המוצרי  , ת ה  כלכליי  מטבע הדברי "התמ

את השוק ולהקטנת התחרות ותהווה גושפנקא ממשלתית התערבות ממשלתית תגרו  להקפ
, עוד ציינה יחידת הפיקוח כי הפיקוח על הלחמי  העממיי  הבסיסיי  מספיק. להעלאות מחירי 

אול  משרד . וכי לחמי  המיוצרי  מקמח אחיד או לב  עומדי  בבדיקות התק  של משרד הבריאות
כי הוא סבור שהיבטי  בריאותיי  , 2012הבריאות ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר1 

וכי הוא ניסה לקד  את הנושא א) , צריכי  להיות חלק ממכלול השיקולי  להחלת פיקוח על מוצר
עוד ציי  משרד הבריאות כי נושא . ת והאוצר"נתקל בהתנגדות של גורמי המקצוע במשרדי התמ

אורח חיי  פעיל "ממשלה בנושא הפיקוח על מחירי מוצרי המזו  הבריאי  נכלל בטיוטת החלטת ה

__________________ 
 . ואיל'791' עמ, " ממצאי מעקב מניעת השמנה "בפרק  ,)È˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2011 , ראו מבקר המדינה  32
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א) סעי  זה נמחק בשל התנגדות משרד האוצר להחלת פיקוח , 2011שהתקבלה בדצמבר " ובריא

 . על מוצרי  נוספי 
כי היא תומכת , 2012המועצה הישראלית לצרכנות מסרה בתגובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 

 לאפשר לכל צרכ  לרכוש סל מוצרי  על מנת, בהגדלת מספר המוצרי  הבסיסיי  שמחיר  מפוקח
" עוג "היא ג  סבורה כי קביעת מחיר מפוקח למוצר בסיסי בקטגוריה תסייע ביצירת . בסיסי

עמדתה , לדבריה. והדבר יספק אלטרנטיבה זולה וזמינה, לתמחור מוצרי  נוספי  באותה קטגוריה
 .זו הובאה לפני ועדת קדמי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â·Â˘˙‰ ¯Â‡ÏÏÈÚÏ˘ ˙ ,Ó˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ"¯ˆÂ‡‰Â ˙ , ÛÂ˙È˘·
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,˙˘¯ÂÙÓ ‰ÙÒÂ‰ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ,˘¯„È˙˘ ÏÎÎ , ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈ˙Â‡È¯·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÏÂ˜È˘Ï .  
 ייצוג ציבור הצרכני  לפני ועדת המחירי 

אשר , ציג משרד האוצרחוק הפיקוח מורה על מינויה של ועדת מחירי  בראשות נ, כאמור
ושאחד מה  הוא המפקח על , ת"משתתפי  בה חברי  נוספי  ממשרד האוצר וממשרד התמ

לייע1 לשר טר  החלת פיקוח על מוצר וטר  קביעת : תפקידי ועדת המחירי  ה  כדלהל . המחירי 
אשר לחוק כ' ולדו  ולהחליט בבקשה להעלאת מחיר לפי פרק ו, לחוק' מחיר של מוצר לפי פרק ה

מבדיקת הפרוטוקולי  של דיוני ועדת המחירי  . 33העניי  מובא בפנייה על ידי המפקח על המחירי 
 . ולהסרת הפיקוחלשינוי ברמת הפיקוח , לעדכו  מחירי , עולה כי ה  נוגעי  להחלת הפיקוח

הביקורת העלתה כי כאשר ועדת המחירי  מקבלת החלטות עקרוניות בנוגע למוצריה  של החברות 
היא מעבירה אות  קוד  לעיונ  של החברות המושפעות מהחלטות אלו וא  מבצעת , פוקחותהמ

ומתבססי  על נתוני  , חלק מהדיוני  מתקיימי  בעקבות בקשה של החברות המפוקחות. שימוע
שהוא המושפע , אול  ועדת המחירי  אינה בוחנת את עמדותיו של ציבור הצרכני . שה  מספקות

היא ג  אינה מציגה את השפעת השינוי .  בדבר הפיקוח על מוצרי המזו המרכזי מ  ההחלטות
עמדת הצרכני  והאינטרסי  . ההסרה או השינוי ברמת הפיקוח על רווחת הצרכני , ההחלה, במחיר

 .שלה  אינ  מובאי  בחשבו  בעת שהיא מקבלת את החלטותיה
Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÂÁ·Ï ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ ˙ ÌÈÏÎ ıÂÓÈ‡ Ô

‰˜È˜Á ÈÈÂ È˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÙÒÂ  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‚Èˆ‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈ Î¯ˆ È Â‚¯‡ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ
˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰ ‰Úˆ‰Ï Ú‚Â · Ì˙„ÓÚ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ , ‰˘ÚÈÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ È„Î

¯˙ÂÈ ‰ÙÂ˜˘Â ‰ È˜˙ ‰¯Âˆ· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰Úˆ‰‰ Ï˘ ‰ÈÂÙˆ‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È
Ú ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰ÌÈ Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ Ï , ˙Ï·˜· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰Ê ÏÂ˜È˘ ÛÈÒÂ‰ÏÂ

˙ÂËÏÁ‰‰ . 
  להל  (ת "ציי  מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ, 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר1 

כי נית  יהיה לבחו  את ההשפעה הצפויה של ההצעה העומדת בפני ועדת ) מינהל מחקר וכלכלה
 . המחירי  באמצעות סקרי  עתידיי 

__________________ 
כאשר המפקח , ע% זאת; רי%יצוי  שהחלטת המפקח לאשר העלאת מחיר טעונה אישור של ועדת המחי  33

 ימי עבודה ממועד קבלת פרטי% נוספי% 14או ( ימי עבודה 30אינו מודיע על דחיית הבקשה בתו' 
אזי הבקשה להעלאת המחיר נחשבת כמאושרת ללא כל החלטה של המפקח או של ועדת , )מהמבקש
 . המחירי%
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כי ההחלטות ,  כתבה המועצה הישראלית לצרכנות2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 
המתקבלות בוועדת המחירי  ה  משמעותיות ומשפיעות על יכולתו של ציבור הצרכני  לרכוש 

טר  קבלת ההחלטות יש צור) לקיי  סיעור מוחות ממצה ועקרוני הכולל את כלל , לפיכ). מוצרי 
ניסיו  העבר , לדבריה. וההשפעה שתהיה להחלטות שיתקבלו, בות אלו של הצרכני לר, ההיבטי 

לא תמיד באי  לידי ביטוי שיקולי  כבדי משקל המושפעי  , מראה כי בהיעדר  של הצרכני 
וכי רק הכללת נציגי הצרכני  לכל אור) ההלי) , ולפיכ) אינ  נשקלי , ומשפיעי  על מטרת הפיקוח

לפיכ) רואה . ו כל השיקולי  וננקטו כל האיזוני  להחלטה ראויה והוגנתתאפשר לוודא כי נשקל
בתשובתה היא . 34המועצה הישראלית לצרכנות צור) בהכללת נציג מטעמה בוועדת המחירי 

מדגישה כי שיתופה בדיוני ועדת המחירי  מתחייב בי  היתר מ  ההיבטי  והמנגנוני  היישומיי  
אופ  בידול  ,  יידוע הצרכני  במוצרי  הנמצאי  בפיקוח:כמו, הקשורי  לפיקוח על מחירי 
  . מחיר  ואופ  הצגת  בנקודות המכירה, ממוצרי  שמחיר  אינו מפוקח

 מודעות צרכנית
הסרה או , ת והחקלאות מפרסמי  בעיתונות וברשומות כל החלה"משרדי התמ, על פי חוק הפיקוח

נוס  לכ) מפרס  משרד . 35 במחיר המפוקחוכ  שינויי , הורדה של רמת הפיקוח על מוצרי מזו 
 .ת באתר האינטרנט שלו את רשימת מוצרי המזו  שחל עליה  פיקוח"התמ

, שהרשיע נאש  בהפקעת מחיר של מוצרי מזו , 2008 משנת 36בפסק די  של בית משפט השלו 
ור ההגנה שהמחוקק מעניק לצרכני  יכולה להיות יעילה ואפקטיבית א  הציב: "קבעה השופטת כ)

הפרסו  החד פעמי בעיתו  וברשומות . יקבל מידע שוט  ונגיש באשר למחיריה  של מוצרי יסוד
ראוי ורצוי שהמחוקק יחייב את בעלי העסקי  ... בלבד לא מבטיח אינפורמציה נגישה ועדכנית

פעולה שלכשעצמה , לתלות במקו  גלוי בעסק העתק המחירי  הרשמיי  שפורסמו ברשומות
להתלונ  במקרה של גילוי , י  מביצוע העבירות ותאפשר לצרכני  הרוצי  בכ)תרתיע את הסוחר

ת כי המלצת בית המשפט "בעקבות פסק הדי  הודיעה התובעת המחוזית של משרד התמ". עבירה
טר  נעשה , כארבע שני  אחרי מת  פסק הדי , א) עד למועד סיו  הביקורת, תיבח  ותטופל במשרד

 . כ 
חוסר מודעות של חלק ניכר "הראה כי מתקיי   200937 וכלכלה בשנת סקר שער) מינהל מחקר

". לרבות מוצרי יסוד, מהצרכני  בנוגע לקיומו או העדרו של פיקוח על מחירי מוצרי  בתחו  המזו 
 . העלה ממצאי  דומי 201038סקר אחר שנער) על ידי מכו  מחקר בסו  שנת 

חוק שעניינה חיוב בעלי עסקי  להציג מודעה  הגישה קבוצה של חברי כנסת הצעת 2011באוקטובר 
וכ  חיוב היצר  לסמ  את , ולפרט בה את המוצרי  בפיקוח הנמכרי  בבית העסק ואת מחיר 

 קיימה ועדת השרי  22.1.12 ב. 39"במחיר מפוקח על ידי הממשלה: "המוצרי  בפיקוח במילי 
 . 40לענייני חקיקה דיו  בהצעת החוק והחליטה להתנגד לה

__________________ 
, וח חוק המועצה הישראלית לצרכנותהמועצה הישראלית לצרכנות אמונה על ייצוג ציבור הצרכני% מכ  34

 .2008 ח"התשס
 . לחוק הפיקוח23תחילתו של צו או היתר תהיה ע% פרסומו על פי סעי-   35
 ).2008(פדאור , ¯Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '·Â È·Â  ) א"ת (2037/08תפ   36
 .2009 יוני, ת" משרד התמ מינהל מחקר וכלכלה , "עד כמה יודע הציבור אילו מוצרי% בפיקוח מחירי%"  37
 .הסקר בוצע עבור המועצה הישראלית לצרכנות. 2010דצמבר , "גיאוקרטוגרפיה"  38
של חבר , )3592/18 (2011 ב"התשע, )חובת מודעה וסימו  מצרכי% בפיקוח תיקו (ח הגנת הצרכ  "ה  39

 .'הכנסת רוברט טיבייב ואח
 .2366/חק' החלטה מס  40
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Ó „¯˘ÓÓ˙‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·"˙ , Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰˘ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰

 ‡È‰ Ì È‚· ˙Â·‚Ï Ô˙È ˘ ÌÈÈ·¯Ó‰ ÌÈ¯ÈÁÓÏ Ú‚Â ·Â ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÂÓÏ Ú‚Â · ÔÎ¯ˆ‰
 ÌÏÂ‚Ó‰ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÏÚ ‰ ‚‰·Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡· ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á Í·„ 

Ô‰· .ÈÓ¯Â‚‰Â ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ Â˘ÚÈ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ Ì
‡˘Â · ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ Ó ÏÚ Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÂÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Â ˜˙ ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ¯˘‰ ˙‡ ÍÈÓÒÓ , Â ˜˙Â‰ Ì¯Ë ÌÏÂ‡
‰Ï‡Î ˙Â ˜˙ . 

ערו) סקר ייעודי על מינהל מחקר וכלכלה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו ל
ויוש  בו , שיבדוק את מכלול הנושאי  והעמדות של הציבור בנושא הנדו , הפיקוח על המחירי 
כי משרד , 2012יחידת הפיקוח ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 . דגש על מוצרי המזו 

 . ת יבח  צעדי  להגברת מודעות הציבור למוצרי  המפוקחי  ולמחיר "התמ
ובה  המלצה על חיוב הבלטת ,  הגישה ועדת קדמי את המלצותיה בתחו  הצרכנות2012אר בפברו

והצבת שלט בסמו) , הקניית שטח מד  בולט למוצרי  אלו במסגרת חוק הפיקוח: מוצרי  בפיקוח
ת למשרד מבקר המדינה "ל משרד התמ"בתשובתו של יוע1 מנכ. לה  במסגרת תקנות הגנת הצרכ 

כי יישו  ההמלצות החל וכי כיוו  שמדובר בחקיקה ראשית מקווה המשרד כי נכתב , 2012מאפריל 
, )חובת גילוי מזו  בפיקוח( פורסמו תקנות הגנת הצרכ  2012במאי . יישומ  יסתיי  מהר ככל הנית 

 שלט הכולל 2012התקנות מחייבות את העוסקי  להציב החל מאמצע חודש יולי . 2012 ב"התשע
כמו כ  מחייבות התקנות את היצרני  להטביע החל מאמצע . קוח ומחיר את רשימת המוצרי  שבפי

 ".מחיר בפיקוח ממשלתי" על גבי המוצרי  שבפיקוח את הכיתוב 2012חודש נובמבר 
  

 קביעת המחירי  שבפיקוח
וניתוח ,  ביצע מינהל מחקר וכלכלה סקירה של המוצרי  והשירותי  שמחיר  בפיקוח2009בשנת 

בסקר נמצא כי ההוצאה של משקי בית על מוצרי  . 41הוצאות משק הביתהשפעת הפיקוח על 
אחוז , בחמישו  התחתו .  בממוצע מההוצאה לתצרוכת11% ושירותי  שמחיר  בפיקוח מהווה כ

מכא  שלקביעת המחירי  המפוקחי  יש . 14.1% ההוצאה על מוצרי  ושירותי  בפיקוח עומד על כ
 .  השכבות החלשות בפרטועל, השפעה משמעותית על הצרכ  בכלל

 לחוק הפיקוח נקבעו עבור ועדת המחירי  אמות מידה לבחינת הצור) 27בהתא  להוראות סעי  
, באמות המידה נקבע כי מחירי המוצרי  שבפיקוח יעודכנו באמצעות שני מנגנוני . בשינוי מחירי 

רי  לצור) תיקו  בהתא  לעקרונות שנקבעו בדוח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחי
 : 1996 משנת 42) דוח סוארי להל  (מחיר בסיסי 

 שיטה זו מחשבת את שיעור הרווחיות של החברה המפוקחת ממכירת מוצרי   עדכו  בסיסי  .1
שיעור זה נבח  אל מול טווח . כאחוז מנכסי הו  החברה המשמשי  לאותה פעילות, מפוקחי 

א  שיעור ).   שיעורי תשואה נורמטיביי להל   (שיעורי תשואה ממוצעי  שנקבעו בדוח סוארי

__________________ 
מינהל מחקר , "ה וניתוח ההשפעה על הוצאות משק ביתסקיר, המוצרי% והשירותי% בפיקוח מחירי%"  41

המחקר עוסק במוצרי% ושירותי% שמחיר% מפוקח על ידי משרדי . 2009מאי , ת" משרד התמ וכלכלה 
 .ת"ובכלל% משרד התמ, ממשלה שוני%

באמות המידה לבחינת הצור' בשינוי מחירי% נקבע כי דוח סוארי . יצחק סוארי' נכתב על ידי פרופ  42
  . ווה חלק בלתי נפרד מה מה
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יבוצע תיקו  מחיר , התשואה של החברה חורג מטווח שיעורי התשואה הנורמטיביי  המקסימלי
 .כלפי מטה או לפי הצור) כלפי מעלה

סל זה כולל .  נעשה בהתא  לשינויי  בסל התשומות של החברה המפוקחת עדכו  שוט   .2
לייצור המוצר המפוקח והוא נקבע על ידי המפקח על המחירי  בתוכו מרכיבי  המשמשי  

קצר ומזורז , עדכו  שוט  הוא תהלי) חלקי. באמצעות רואה חשבו  מטעמו ובאישור ועדת המחירי 
אשר מטרתו לפצות על עליית מחירי  בסל התשומות הספציפי של החברה בתקופה שבי  העדכוני  

 . הבסיסיי 
עדכו  .  היא כי חוסר הדיוק בעדכו  השוט  יתוק  בעדכו  הבסיסיההנחה העומדת בבסיס השיטה

 ובלבד שחל  חודש 3%המחירי  נעשה א  שיעור השינוי המצטבר בסל התשומות הוא לפחות 
 בתנאי שחלפה שנה ממועד העדכו  3% או א  שיעור השינוי נמו) מ, אחד ממועד העדכו  האחרו 

  . הקוד 
 עדכו  בסיסי

בהתא  ליחס , יש לסווג את החברות שמוצריה  בפיקוח לאחת משלוש קבוצותעל פי דוח סוארי 
בהתא  לכ) . מחזור המכירות של המוצרי  המפוקחי  מס) כל מחזור מכירות החברה באותה שנה

 כאשר היחס  הגישה הכוללת )  1:   (נקבעת הגישה לחישוב שיעור השינוי במחיר המוצר המפוקח
ייקבע עדכו  , 70%  המפוקחי  לבי  ס) כל מחזור החברה גבוה מבי  המחזור ממכירות המוצרי 

המחיר על פי שיעור רווחיות החברה מהפעילות הכוללת כאחוז מנכסי החברה המשמשי  לכלל 
 כאשר היחס בי  המחזור ממכירות המוצרי  המפוקחי  לבי   הגישה התמחירית )  2(;   פעילותה

עדכו  המחירי  על פי שיעור הרווחיות של החברה ייקבע , 30% ס) כל מחזור החברה נמו) מ
   הגישה המשולבת)  3(;   ממכירת מוצרי  מפוקחי  כאחוז מנכסי החברה המשמשי  לאותה פעילות

 כאשר היחס בי  במחזור ממכירות המוצרי  המפוקחי  לבי  ס) כל מחזור החברה הוא בי  
העדכו  הבסיסי ייער) על פי . לעילתינקט גישת ביניי  המשלבת את שתי הגישות ד, 70% 30%

 .בגי  השנה הקודמת, אחת לשנה, דרישת המפקח
È¯‡ÂÒ ÁÂ„· ÚÂ·˜Ï „Â‚È · ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÚˆÈ· ‡Ï" ÔÂÎ„Ú ˙

„·Ï· ÌÈ ˘ ‰ÓÎÏ ˙Á‡ ‡Ï‡ ‰ ˘Ï ˙Á‡ ÈÒÈÒ· . ¯˘‡Î ˜¯ ÈÒÈÒ·‰ ÔÂÎ„Ú‰ ÚˆÂ· ·Â¯ ÈÙ ÏÚ
·Á‰ ÔÓ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙‡ÏÚ‰Ï ‰˘È¯„ ‰ÚÈ‚‰ÔÓˆÚ ˙ÂÁ˜ÂÙÓ‰ ˙Â¯. 

ציינה יחידת הפיקוח כי מעת לעת היא מבצעת עדכו  , 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 
עדכו  זה מתבצע על פי דוח סוארי , לדבריה. בסיסי לחברות המייצרות את המוצרי  שבפיקוח

: אלההעדכו  מתבצע בעיקר במקרי  ה. שנכתב על ידי גורמי כלכלה בכירי  ואנשי אקדמיה
ת מערי) כי רווחיות החברות חורגת "משרד התמ; החברות המפוקחות טוענות לרווחיות נמוכה

יש צור) בעדכו  מחירי התשומות או בעדכו  שוט  במחיר תשומה ; מהמקסימו  המותר
יחידת הפיקוח אינה רואה מקו  לבצע . ס"לאומי או בלמ משמעותית שאי  לה מחיר בפרסו  בי 

 . כי הרווחיות היא בתחו  המותרבדיקות שיאשרו לה
מחייבות את , שדוח סוארי מהווה חלק בלתי נפרד מה , משרד מבקר המדינה מעיר כי אמות המידה

מטרת העדכו  . ועל פיה  יש לבצע עדכו  בסיסי אחת לשנה בגי  השנה הקודמת, יחידת הפיקוח
יסי מחשב את התשואה להו  יודגש כי העדכו  הבס. הבסיסי לפצות על חוסר הדיוק בעדכו  השוט 

א  בשנה מסוימת הייתה התשואה על ההו  הפעיל גבוהה , לפיכ). פעיל רק בגי  שנה ספציפית
תקבל החברה פיצוי בגי  , מהרווח הנורמטיבי ובשנה לאחריה הייתה נמוכה מהרווח הנורמטיבי

ר זה יגרו  דב. ללא התחשבות בשנה שקדמה לה, א  תבקש עדכו  בסיסי בגינה, השנה השנייה



  אהוד ברק,בבעלות שר הביטחו שהיו י% לחברות  כספהעברת 28
משרד מבקר המדינה מעיר ג  כי אי אפשר לדעת א  הרווחיות נמצאת בתחו  . לפגיעה בצרכני 

  . המותר ללא ביצוע העדכו  הבסיסי כאמור לעיל
˙ Â Á ˜ Â Ù Ó ‰  ˙ Â ¯ · Á ‰  È Á Â Â È „  ˙ ˜ È „ · 

דוחות : ת את המסמכי  האלה"לפי דוח סוארי על החברות המפוקחות להמציא למשרד התמ
מסמכי  רלוונטיי  , פירוט נכסי ההו , דוחות תמחיר מפורטי , ל ידי רואי חשבו כספיי  מבוקרי  ע

שבו יימסרו נתוני  על מחזור , כ  עליה  להגיש טופס דיווח לתיקו  מחיר הבסיס. לתמחיר ועוד
נכסי ההו  ששימשו לייצור , ס) נכסי ההו  של החברות, מחזור ממכירת מוצרי  בפיקוח, החברות

מנתוני  אלו . עלויות החברות ועלויות המשויכות לייצור המוצרי  המפוקחי , י המוצרי  המפוקח
מחשבות החברות את שיעור הרווחיות ואת שינוי המחיר הנגזר בהתא  לשיעורי התשואה 

 . הנורמטיבית
. לבדוק את חישובי החברות לתיקו  מחיר, ת בוחר במכרז רואה חשבו  מבקר מטעמו"משרד התמ

 שעות עבודה לכל חברה 20בע במכרז זה לרואה החשבו  המבקר עומד על היק  העבודה שנק
את הדוחות הכספיי  , במסגרת בדיקה זו רואה החשבו  סוקר את טופסי הבקשה. שמוצריה בפיקוח

עיקר תפקידו לבדוק את התאמת החישובי  והנתוני  שהוצגו . ואת התמחירי  שמגישות החברות
 . על ידי החברות לדוח סוארי

ת מסתמ) "קת משרד מבקר המדינה העלתה כי רואה החשבו  המבקר מטע  משרד התמבדי
הבדיקה אינה כוללת את אימות . בבדיקתו על מידע שהוכ  לו על ידי החברות ועל דוחותיה 

לא נעשה ניתוח פרטני ברמת הנכסי  הבודדי  ושיוכ  על פי שימוש  לייצור מוצרי  ; הנתוני 
אי  .  נעשה ניתוח פרטני בסיווג העלויות בהתא  לשימוש המוצרי ולא; מפוקחי  ולא מפוקחי 

לבצע בדיקה , בכפו  למספר שעות העבודה המוקצות לו, ביכולתו של רואה החשבו  המבקר
קווי מוצר ועצי , פיצול נכסי , סיווג הוצאות הנהלה וכלליות, מעמיקה הכוללת העמסת עלויות

. ת והו  בי  המוצרי  המפוקחי  למוצרי  הלא מפוקחי הסטה של עלויו על מנת להבטיח אי, מוצר
אי  הוא יכול לקבוע את שיעור הרווחיות האמיתי מייצור מוצרי  מפוקחי  ולא , בלי כל אלה

 .מפוקחי 
 ÏÚ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˘È˘ ‰·¯‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ , ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ÌÈ¯ˆÂÓÏ ˙Â˜ÈÓÚÓ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï
ÁÂ˜ÈÙ·˘ ,Ú·˜È˙˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Á‡.  

È ¯ ‡ Â Ò  Á Â „  Ô Â Î „ Ú 
ת הכיר בצור) לבצע עדכו  "משרד התמ. 1996יחידת הפיקוח פועלת בהתא  לדוח סוארי משנת 

בי  היתר בעקבות השינויי  בבסיס הדיווח החשבונאי בדוחות הכספיי  והמעבר , בדוח סוארי
ת רואה חשבו  " בחר משרד התמ2004בספטמבר .  ואיל)2004  משנת לדיווח בשקלי  נומינליי

.  שעות עבודה למש) שלושה חודשי 70והקצה לטובת הבדיקה , חיצוני על מנת שייע1 לו בנושא
 הציג רואה החשבו  את הנוסחה המתוקנת בפני מפקחי המחירי  מהמשרדי  2005בסו  שנת 

בות הערות שהתקבלו בדיו  הוא הכי  נוסחה סופית בעק. בפורו  רחב של ועדת המחירי , השוני 
התאמת שיעורי התשואה הנורמטיבית מתשואה ריאלית לתשואה : ובה , הכוללת שינויי  רבי 

נטרול הפחתת נכסי  בגי  ירידת ערכ  ; קביעת מדדי  לביצוע שערו) רכוש קבוע; נומינלית
 . מהרווח התפעולי
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  שקיימה ועדת המחירי  בעקבות גיבוש הנוסחה הסופית הביקורת העלתה כי לאחר שלושה דיוני  
,  היא החליטה לדחות את הדיו  בנושא עדכו  דוח סוארי  2008 וביולי 2008בפברואר , 2006במר1 

 . וממילא לא קיבלה כל החלטה בנושא, לא דנה בכ) עד למועד סיו  הביקורת
Ó‰ ˙„ÚÂÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ¯ÈÁ

È ÂˆÈÁ‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ , Ì˙ÚÙ˘‰Â ÌÈÈÂ È˘Ï ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ¯Â‡Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜
ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÂÎ„Ú ÔÂ ‚ Ó ÏÚ ‰ÈÂÙˆ‰ . 

 נקבע כי לאור החשש כי תקרות שיעורי התשואה על ההו  201143בהחלטת הממשלה מדצמבר 
ולאור השינוי בכללי התקינה , והות מדיגב, 1996שלא עודכנו משנת , הפעיל בדוח סוארי

עוד נקבע בה . יש להנחות את ועדת המחירי  לשכור מומחי  לצור) עדכו  דוח סוארי, החשבונאית
וכי בתו) שלושה חודשי  ממועד קבלת , כי על המומחי  להגיש דוח מעודכ  בתו) שישה חודשי 

  . לתו על המוצרי  המפוקחי הדוח המעודכ  יהיה על ועדת המחירי  לקיי  דיו  בנושא הח
 עדכו  שוט 

בדוח סוארי נקבע כי לצור) ביצוע העדכו  השוט  ימוינו הוצאות הייצור לשלוש קטגוריות 
החברות המפוקחות יפרטו את שינויי המחירי  . עבודה והוצאות הנהלה וכלליות, חומרי : בסיסיות

כיבי סל התשומות של כל חברה משקל מר. בכל אחד מהפריטי  הכלולי  בכל אחת מהקטגוריות
באמצעות רואי חשבו  הבודקי  את , שבפיקוח ייבדק על ידי המפקח לפחות אחת לשלוש שני 

במידת , עדכו  חומרי הגל  הכלולי  בסל התשומות יתבצע. החברות בעת הכנת דוח סוארי השנתי
מחיר , לחלופי . בהתא  להתפתחויות שיחולו במדדי  המייצגי  את מחיר חומרי הגל , האפשר

ובהתא  , לאומיי  של המוצרי  המוצר הסופי יעודכ  בהתא  להתפתחויות שיחולו במחירי  הבי 
  .לפרסומי  שיוכרו על ידי המפקח

 ˙ Â Ó Â ˘ ˙  Ï Ò 
מבדיקת סלי התשומות של המוצרי  השוני  שבפיקוח נמצא כי העדכו  השוט  נקבע על פי  .1

כ) .  בהוצאות העבודה ובהוצאות ההנהלה וכלליותשינויי  במדדי  כלליי  לייצוג השינויי 
ס לגבי שכר עבודה מייצגי  את נתוני שכר העבודה בכל התקופות בכל המוצרי  "מדדי הלמ: למשל

מדדי המחירי  מייצגי  את הוצאות ההנהלה וכלליות בכל התקופות בכל המוצרי  , שנבדקו
זאת למרות שאמות המידה . ער חליפי חומרי גל  מיבוא מיוצגי  לעתי  על ידי מדד ש, שנבדקו

 .קובעות כי יש להסתמ) על פירוט שנתנו החברות
ציינה יחידת הפיקוח כי תמחיר התשומות , 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 

 .נבדקו ואושרו על ידי ועדת המחירי  לצור) עדכו  שוט , ומשקלותיה  נקבעו זה מכבר
‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÁÂ˜ÈÙ

‰¯·Á ÏÎ È·‚Ï ¯˙ÂÈ ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈ„„Ó· , ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ Â˙  ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ
ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È¯ÈÁÓ· ÌÈÈ Ë¯Ù ÌÈÈÂ È˘. 

__________________ 
 .16ראו הערה , 18.12.11  מ3985' החלטה מס  43



  אהוד ברק,בבעלות שר הביטחו שהיו י% לחברות  כספהעברת 30
יחידת . כי משקלות המוצרי  שבפיקוח נקבעו לפני שני , מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה .2

למרות שדוח סוארי , ביצעה בדיקה תקופתית לבחינת המשקלות והרלוונטיות שלה הפיקוח לא 
 . קובע כי יש לבצעה לפחות אחת לשלוש שני 

כי מדי פע  היא ביצעה בדיקה לצור) שינוי , יחידת הפיקוח ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
 .) בשינויוכמעט בכל הפעמי  נמצא כי לא היה צור, משקלות מרכיבי סל התשומות

 ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÂÏ ‰‡ÈˆÓ‰ ‡Ï ÂÈ˙Â˘˜· ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÓ‡Î ˙Â˜È„·‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈÂ È˘ ¯Â‡ÏÂ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰ ¯Â‡Ï

‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ˘· , ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÏÒ È·ÈÎ¯Ó Ï˜˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ
‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÚÂ·˜‰ .  

ÔÎ¯ˆ‰ Ï˘ ‰ÈÂ Ù‰ ‰Ò Î‰‰ ÏÚ ¯ÈÁÓ‰ ÈÈÂ È˘Ï ˘È˘ ˙¯ÎÈ ‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Ï˘· ,
‰ ˘ ÏÎ· ÈÒÈÒ· ÔÂÎ„Ú ˙ÓÊÂÈ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ , ˙Â‚È¯ÁÏ ‰¯˙È ˙ÂÚÓ˘Ó ‰ ˘È

¯ÈÁÓ .È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ˙Â‡ÈˆÓÏ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÏÒ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÎÏ .  
 מרווח קמעונאי

ת והאוצר בנוגע למוצרי מזו  שמחיריה  מפוקחי  ומיועדי  למכירה "מבצווי  שמוציאי  שרי הת
המרווח הקמעונאי הוא . מחיר סיטונאי ומחיר לצרכ :  קבועי  שני מחירי   לח  ומלח  לצרכ  

ובממוצע הוא עומד , 15.7% 11.6%מרווח זה נע בי  . ההפרש בי  המחיר הסיטונאי למחיר לצרכ 
 . 13.2%על 

בלי שנקבע פרק זמ  לבחינתו מחדש , י המרווח הקמעונאי נקבע לפני שני  רבותהביקורת העלתה כ
, מר אליהו ישי, ת דאז"על פי בקשתו של שר התמ, 2006רק במאי . והתאמתו לתנאי השוק הנוכחיי 

. התקיי  דיו  בוועדת המחירי  שנועד לבחו  את מרווח השיווק הקמעונאי בלחמי  שבפיקוח
ת "משרד התמ, ע  זאת.  ועדת המחירי  לא מצאה תימוכי  כלכליי  לשינויומסיכו  הדיו  עולה כי

לא המציא למשרד מבקר המדינה אסמכתאות כלשה  בנוגע לבדיקות שביצע ואשר עליה  מבוססת 
כל , או במסגרת ועדת המחירי , ת" ועד היו  לא בוצעה במשרד התמ2006משנת . מסקנת הוועדה

  .בדיקה בנוגע למרווח הקמעונאי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰·¯‰ Â˙ÚÙ˘‰Â ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÂÓ ˙¯ÈÎÓ Û˜È‰ ÁÎÂ 

ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ ÏÚ ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" È‡ ÂÚÓ˜‰ ÁÂÂ¯Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ ˙
Â˙ ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÚÂ·˜ ÔÓÊ È˜¯Ù Â‰˘ÏÎ Ï‰Â · ÚÂ·˜ÏÂ ¯˙ÂÈ ˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ˙ÚÏ . 

 ציינה יחידת הפיקוח כי המרווח הקמעונאי שנקבע ,2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר1 
וזאת על מנת לאפשר , למוצרי  המפוקחי  נמו) משמעותית מהמרווח המקובל בשוק החופשי

ציינה יחידת הפיקוח כי תבדוק את האפשרות לבחו  מחדש , ע  זאת. מחיר נמו) ככל האפשר לצרכ 
 .משקאת השפעותיו ואת השלכותיו על ה, את המרווח הקמעונאי
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 אכיפת חוק הפיקוח
  להל  (חוק הפיקוח קובע כי אי  למכור מוצר או שירות בפיקוח במחיר העולה על המחיר שנקבע 

משרד . 44ח" ש200,000 וכי מי שעובר על כ) דינו מאסר שלוש שני  או קנס של כ, )הפקעת מחירי 
ר  של מוצרי מזו  ת אחראי על אכיפתו של חוק הפיקוח בכל הנוגע לאיסור הפקעת מחי"התמ

 . כולל אלו הנמצאי  בפיקוחו של משרד החקלאות, בפיקוח
הפועלי  בארבעת , פעולות הביקורת והאכיפה מתבצעות על ידי מפקחי  של מינהל סחר פני 

אול  . בשיתו  ע  התובעי  המחוזיי  והתובעת הראשית של המשרד, ת"המחוזות של משרד התמ
או , אלא אגב תלונות המתקבלות מאזרחי , בצעת כדבר שבשגרהאכיפתו של חוק הפיקוח איננה מת

. 1981 א"התשמ, במסגרת ביקורות בבתי עסק הבודקות את העמידה בהוראות חוק הגנת הצרכ 
. צרכ  המתלונ  על הפקעת מחירי  נדרש להגיש תלונה ולהגיע למשרדי המחוז לצור) מת  עדות

ת בבית העסק "קורת יזומה של מפקחי התמבמרבית המקרי  מתבצעות בי, לאחר קבלת העדות
 .ולאחריה  מתקבלת החלטה בדבר פעולת האכיפה, וקניית ניסיו  של המוצרי  המפוקחי 

 התקבלו במחוזות השוני  2011 עד אמצע שנת 2006ת עולה כי מתחילת שנת "מנתוני משרד התמ
באותה . 45ונה שנבדקו תיקי תל725מתוכ  נפתחו .  תלונות בנושא הפקעת מחירי  לכאורה1,258

תוצאותיה  של הביקורות היזומות .  ביקורות יזומות על ידי מפקחי המחוז272תקופה נערכו ג  
 . והתלונות שנבדקו מועברות לתובעי  המחוזיי  ולתובעת הראשית לש  החלטה על המש) הטיפול

ירי  איננה הפקעת מח, 46הצגת מחירי  כמו למשל אי, בשונה מעברות מסוימות בתחו  הצרכנות
כי אז , כ) שא  נמצא כי נעברה עברה של הפקעת מחירי . 47עברה שנית  להטיל בגינה קנס מינהלי

.  או הגשת כתב אישו 48הטלת כופר, ת עומדת אפשרות למת  התראה"בפני התובע של משרד התמ
  נפתחו בלשכות המשפטיות במחוזות2011 ועד אמצע שנת 2006הביקורת העלתה כי מתחילת שנת 

 2000בי  השני  .  מה  הוגשו כתבי אישו  לבתי משפט120 ובכ,  תיקי  על הפקעת מחירי 500 כ
 . תיקי הפקעת מחירי 120  הוטל כופר ב2011ועד אפריל 

במרבית כתבי . 49 פסקי די  בבתי משפט בנוגע להפקעת מחירי 110  ניתנו כ2011 2007בשני  
ובכל המקרי  שהייתה בה  הרשעה נגזרו על ,  הרשיע בית המשפט את הנאשמי, האישו  שהוגשו

בחלק מהמקרי  . ח" ש5,000 הקנס הממוצע עמד על כ. הנאשמי  קנסות של אלפי שקלי  בודדי 
כדי למנוע ממנו , חייב בית המשפט את מי שהורשע לחתו  על התחייבות בסכו  כספי מסוי 

 . לעבור את אותה העברה במהל) השני  הבאות
__________________ 

 . 1977 ז"התשל, לחוק העונשי ) 4)(א (61בהתא% לסעי-   44
ולא תלונות , התלונות הנבדקות ה  אלה הנוגעות למחירי% מופקעי% של מוצרי המזו  המפוקחי% בלבד  45

 . ללעל מחירי% לא מוצדקי% לכאורה של מוצרי מזו  בכ
 .1981 א"התשמ, לחוק הגנת הצרכ ) א(ב17בהתא% להוראות סעי-   46
קנס זה מייתר . 1988 ח"התשמ, ) חיקוקי צרכנות מינהלי  קנס(בהתא% לתקנות העבירות המנהליות   47

כ' הוא . ומאפשר נקיטת אמצעי% במספר רב יותר של הפרות, את העלויות ואת מש' ההלי' הפלילי
  .מסייע ביצירת הרתעה

סכו% הכופר לא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שנית  להטיל .  לחוק הפיקוח38בהתא% להוראות סעי-   48
 .וקבלת הכופר מ  החשוד מותנית בעיכוב הליכי המשפט או חזרה מ  האישו%

49
זהו המספר המינימלי של פסקי הדי  בנושא וייתכ  שקיימי% פסקי די  נוספי% בעברה של הפקעת   

הנובעות בי  השאר  תקלותקיימות , ת"כיוו  שלדברי התובעת הראשית במשרד התמזאת . מחירי%
ייתכ  שקיימי% כתבי אישו% הכוללי% כמה עברות ולא רק עברה . בעיות הקלדה במערכת הממוחשבתמ

 . א' נתוני% בגינ% לא הומצאו, של הפקעת מחירי%
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 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÂÓÏ ‰ÎÂÓ ‰ ˙È Î¯ˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰

Ô ÂÏ˙‰Ï ÔÎ¯ˆ‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ ‰ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ¯Â‡ÏÂ50 ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙
ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙Ú˜Ù‰ ÌÂÁ˙· ‰ÓÂÊÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈˆÓ‡Ó .ÍÎÏ ÛÒÂ  ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ÏÂ˜˘Ï ˙

¯·Ú ÔÈ‚· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏÁ‰ ¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏÂÊ ‰ , ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·ÚÏ ‰ÓÂ„·
 ˙Â Î¯ˆ‰ ÌÂÁ˙·-‰Ú˙¯‰‰ ˙¯·‚‰·Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÓÚ‰· ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú˘ ‰Ó  . 

להעביר את סמכות המליצה ועדת קדמי , במסגרת המלצותיה בתחו  הצרכנות, 2012בפברואר 
 . 51ת לרשות להגנת הצרכ  ולסחר הוג "האכיפה של עברות הפקעת מחירי  ממשרד התמ

  
 סיכו 

ÂÊÓÌ„‡‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÈÒÈÒ· Í¯Âˆ ‡Â‰ Ô . ˙Ó¯ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÚÙ˙ ‰ È„Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÏÎ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ È˙ ÂÊ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰ , Ë¯Ù· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙Â·Î˘‰ Ï˘Â- ˙·˘ÈÈ˙Ó‰ ‰¯ËÓ 

„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÌÚ :‚· ˙˜ÈÒÙÂ Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î"ı . ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÂÈÎ· ˘¯„ Î ÂÏÚÙ ‡Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ‰Ê Ô , Â‰˘ÏÎ ÈÒÈÒ· ÌÈ¯ˆÂÓ ÏÒ· Â˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ

‰ È„Ó‰ È·˘Â˙Ï È˙ ÂÊ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÙÒ‡ ÌÂ„È˜Ï ÒÈÒ·Î . 
 È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˜Â˘ ÈÏ˘Î·Â ‰‰Â·‚ ˙ÂÈÊÂÎÈ¯· ÔÈÈÙÂ‡Ó Ï‡¯˘È· ÔÂÊÓ‰ ˜Â˘

ÈÏÎÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÔÎ¯ˆ· ÚÂ‚ÙÏ ,ÔÂÊÓ‰ È¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˘¯„  ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎÏÂ . ‡ˆÓ 
Ó˙‰ È„¯˘Ó ÈÎ"ÌÁÂ˜ÈÙ·˘ ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÂÓ Ï˘ Ì‰È¯ÈÁÓ ÏÚ ÈÂ‡¯Î ÂÁ˜ÈÙ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙ .

ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ÈÂ‰ÈÊÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ‰Ê ÏÏÎ· , ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï
ÌÈ„„Ó ,ÌÈ„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ,ÈÚÂˆ˜ÓÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï Ì‚Â , ˙‡ Â Á·˘Î

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏÈÏÎ ¯ÈÒ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ .ÙÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‚ Ì‰ ÔÂÎ„Ú Í¯ÂˆÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ È
ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ,ÌÈ Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ ‡ÏÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

¯ˆÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂ‰˘ Ú‚¯Ó ,Â¯ÈÁÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÂÏ‰È  ‡Ï . 
Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ÏÈÁ‰Ï ˘È ¯˘‡ ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ˙ ÈÁ·ÏÂ ¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ ˙

ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ;È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ˙ÂÈÏÎÏÎ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚÂ  , ˙ÂÈ˙Â‡È¯·Â ˙ÂÈ˙¯·Á
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ;ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ ˙‡ Ì‰ÈÏÂ˜È˘· ÏÂÏÎÏÂ .ÔÎ ÂÓÎ , Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ

Ó˙‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï"˙ ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ô Î„ÚÏ , Ï˘ Ì˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏÂ
Ì‰È¯ÈÁÓÂ ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ‡˘Â · ÌÈ Î¯ˆ‰. 
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