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איירתשע"דז"כ
2014מאי27


לכבוד,

מחלבות
רשתותשיווק

קמעונאים


 
 הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה"  הנדון:





ולאחר משרדי, אל שהועברו לפניות בהמשך המחירים בוועדת בנושא משפטידיון ייעוץ וקבלת

בנושא הננילהבהיראתהמצבהחוקי מהלשכותהמשפטיותשלמשרדיהממשלההנוגעיםלעניין,

שבנדון:

החוק(,קובעמהו"מצרךדומה":-)להלן1996–חוקהפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו

 ביותר דומות תכונות בעל הינו סביר וכשהשימוש בו בידי ר שמבחינתמצרך  –מצרך דומה" "

, אף אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, פלוני למצרך

."באריזתו או בשמו



בנוסף,קבועהבחוקהגדרת"המחירהקובע",שהיא:

–המחירהקובע""

חוקהורנ(1) לפי מרבי מחיר או מחיר קבע חוקזה לפי או–אתהשעהאו המחיר

המחירהמרבישנקבעלאחרונה;

(והותרההעלאתמחירלפיחוק1ה)סקאנקבעמחיראומחירמרביכאמורבפל(2)

המחירשהותרלאחרונה;–הוראתהשעהאולפיחוקזה

כל(3) ומחירושלהמצרךאוהשירות1ורבפסקה)אמאנקבעמחיראומחירמרבי )

צרךאועשהאתהשירותמהמחירשבומכרהאדםאתה–(2לאהותרכאמורבפסקה)

כדיןבמועדשנקבעבצולפיחוקזהושבוהוחלעליוהחוק,ואםלאמכראתהמצרךאו

 עשהאתהשירות–עשהאתהשירותבמועדשנקבע מכראתהמצרךאו המחירשבו

מועדשלאיקדם–יןלאחרונהלפניאותומועד;לעניןפסקהזו,"במועדשנקבעבצו"דכ

יםמיוםפרסומושלהצו;מי60-ביותרמ

מחירו של אותו  –עניין מצרך דומה, השונה ממצרך פלוני במשקלו או בגודלו ל(4)

ל (, לפי העניין, יחסית למשקל או לגודל ש3( עד )1מצרך פלוני כאמור בפסקאות )

;המצרך הדומה
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 לאור האמור:

 לא ניתן למכור מצרכים שהינם מצרכים דומים במחיר העולה על מחירו של המצרך המפוקח;

 

היחידהלאכיפתהחוקבמשרדהכלכלהתונחהלפעוללאכיפתהוראותהחוקבענייןמצרכיםדומים

.1.8.2014כמפורטלעיל,וזאתהחלמיום

 

מחירים מרביים, ואין במכתבי זה המלצה להעלות מחירו של מוצר יובהר כי המחירים בצו הינם 

 כלשהוא אם הוא נמכר במחיר הנמוך מהמחיר הקובע לפי החוק.

 

ועדת המחירים גיבשה את העקרונות הבאים לקביעת היותו של מצרך "מצרך  דומה" לעניין  .1

 הפיקוח

הוא  -ו/או באריזתו משקלו, מצרך זהה למצרך בצו, או מצרך זהה מלבד היותו שונה בגודלו .א

 .מצרך דומה

מצרךיוגדרכדומהאםהואזההלמצרךהמופיעבצומלבדהיותושונהבגודלואובמשקלו

לפיהעניין.ו/אובאריזתו

לשימוששונה מוצריםשנועדו לכללזהיהיו כגוןחריג למלונותומטוסים10חמאת:, גר'

מבחי שונה הוא ששימושכאמור מכיוון וזאת הסביר. הצרכן הקטןנת מצרך מקרה בכל

לאיחשבלמצרךדומה.לפחות%50-במהמצרךהמפוקח



זה דומה. חריג לכלל  מצרךהינו  -יצרן שונה  ו/אומצרך בעל אותן תכונות ובעל מותג שונה  .ב

. לעניין זה יובהר, כי "מצרך חדש" המוזכר , שנקבע או הותר לו מחיר אחרחדש מצרךהינו 

לחוק, על פי לשון החוק ומטרתו, הינו מצרך שלא היה קיים בשוק ערב  52-ו 52בסעיפים 

הינודומהחייבבאישורמצרךבהתאםלחוק החלת הפיקוח. כי חדששניתןלהניחלגביו

ואיןלמכרובמחירהעולהעלהמחירהקובעללאאישור.המפקח

לחוק,הקובעכדלקמן:25להלןהוראותסעיף

יצרן,סיטונאיאוקמעונאיהמבקשלמכורבמהלךעסקומצרךחדששהואבואן,י(א)"

ךשחוקזהחלעליו,יגישלמפקחהודעהובהתיאורמפורטשלהמצרךצרמצרךדומהלמ

החדשושלמצרכיםאחריםמאותוסוגשהואמוכרומחיריהם.

תהמצרךמחירשבויהיההיצרן,היבואן,הסיטונאיאוהקמעונאירשאילמכוראה()ב
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חר".אהחדשהדומהיהיהמחירושלהמצרךהאחר,זולתאםנקבעאוהותרלומחיר



ושאינומיוצרעל,מצרךבעלנתחשוקקטןושוליבשוקהרלוונטיחריגנוסףלכללזההוא

מ אחת ידי החלבשלוש מוצרי בשוק המרכזיות עלהמפוקחיםהמחלבות שלפיקוח כך ,

וק.עמדתהמפקחעלהמחיריםוועדתהמחיריםהיאכיהחלתמחירואיןהשפעהניכרתבש

מצרכיםדומים"אינהעולהבקנהאחדעםתכליתהחוקמחירמפוקחעלמצרכיםאלהכ"

שעניינהמניעתהשפעהשליליתשלריכוזיותיתרבשוק,ואילוהימנעותמהחלתפיקוחעל

להבהרהזושלהמפקח)פרוטהשיקוליםמצרכיםאלהצפויהלעודדתחרותבשוקזה

 מפורטיםבחוותדעתמשפטיתשלמשרדהאוצר(.

 

שקיימת במרכיביו שונות )ביתר או בחסר( ביחס למצרך המנוי תוספות או שיש בו  מצרך .ג

בתכונותיו של  מהותי לשוני גורמים ואינםשאינם נראים לעין  בצו, וזאת במידה ובהיקף

או מינרלים שאין בהם  ויטמיניםתוספות  :כגוןהמצרך מבחינת התועלת לצרכן הסביר )

תוספת תועלת מהותית, שינויים מזעריים בהרכב או בתכולה או שינויים ברמת כשרות 

הוא מצרך דומה. -המוצר( 

שינוייםםצרךההמשלבתכונותיומהותייםשייחשבוכשינוייםשינוייםכייובהרזהלעניין

לעין ההנראים ביטוי לידי טעםבתוספותבאים צבע, מרקם, פירות, רכיביםירקות, או

אםיוכחלמפקחכיישבהםתוספתתועלתלעיןשינוייםבלתינראיםומשמעותייםאחרים,

 .ויבודלובאופןניכרעלגביאריזתהמצרךיודגשושינוייםאלהשובלבדמהותיתלצרכן

לכל  מוצר מפוקחהינו כלשהו עיבוד נוסף מפוקח אשר בעמדת המכירה עובר תהליך  מצרך .ד

 כדוגמא:גבינהשנפרסהאורוסקהבמעדניה.דבר ועניין. 

 

שלהלן המועברת לגורמי האכיפה לצורך מיקוד פעילותם הרשימה ועדת המחירים גיבשה את 

 בנדון.

למעןהסרספקיובהר,כימדוברברשימתמוצריםלדוגמה,ואיןמדוברברשימהסגורה.

ברשימהזו אין יובהרכי כן לחייבאתועדתכמו ובפריטיםהנכלליםבהושאינםנכלליםבהכדי

השונים האכיפה וגורמי עלהמחירים המפקח של דעתו שיקול את לכבול כדי זה במכתב ואין ,

המחיריםביחסלמוצריםאחריםשבפיקוחאואתשיקולדעתםשלמפקחיםאחריםעלהמחירים

לפיהחוק

מקרהבכל העקרונות אבסעיפיםהמופיעים, עד ד' לעיל' האםהעקרונותהם ההחלטה לקבלת

נוספיםתצאעלכךהבהרהנפרדת.ועקרונותמדוברבמצרךדומה.ככלשייווספושיקולים
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 טור א'

המצרך שבפיקוח 

 לפי הגדרתו בצו

 

 טור ב'

 מצרך דומה

 )תנובה(

 טור ג'

מצרך דומה 

 )טרה(

 טור ד'

 מוצר דומה

 -)שטראוס

 יטבתה(

    שתיהחלב 

שומן3%חלבטרי

ליטר1-)רגיל(

 )קרטון(

2-חלבשתיהבכד

 ליטרבקרטוןובכד

–שומן3%חלב

 ליטר)קרטון(2

 

1.5-חלבשתיה

 ליטר)קרטון(

שומן1%חלבטרי

ליטר1-)רגיל(

 )קרטון(

חלבשתיהבכד

-ובקרטוןדלשומן

 ליטר2

–שומן1%חלב

 ליטר)קרטון(2

 

    חמאה

100-חמאהרגילה

 גרם

200-חמאה גרם200-חמאה

 גרם

 

    תוצרת חלב ניגרת

-שומן4.5%אשל

 מל"ל200גביע

4.5%לבניה שומן4.5%אשד

 מ"ל150שומן

שומן4.5%לבן  

גביע-שומן3%גיל

 מל"ל200

200-שומן3%גילה

 מ"ל

שומן3%לבן

 מ"ל150

שומן3%לבן  

125-שומן3%גילה

 מ"ל

שומן3%לבן

 מ"ל125

15%שמנתחמוצה

גביע-שומן)רגילה(

 מל"ל200

 שומן15%שמנית
שמנתחמוצה

 מ"ל12515%

15%שמנת
 שומן

38%שמנתמתוקה

250שומן,קרטון

מל"ל

שמנתלהקצפה

38%

שמנתמתוקה

עמידהלקצפת

 מ"ל25038%



שמנתלהקצפה
מהדרין38%

 )יוטבתה(
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    קשותגבינות 

גבינהחציקשהעמק

 ----------- שומן28%)רגילה(

גבינהצהובה

-שומן28%

 חריץ

----------- 

גבינהחציקשה

 ----------- שומן22%-גלבוע

גבינהצהובה

-שומן22%

 חריץ

----------- 

 גבינות רכות
 

-5%גבינהלבנה

2505%גבינהלבנהמל"ל250גביע
 גרםמהדרין

5%גבינהלבנה
גרם250-

 מהדרין
 

5%גבינתסקי  

 



בלבד,אינהכוללתאתכללהמוצריםבמשקואינהאכאמור,רשימהזוהינהרשימהחלקיתולדוגמ

מחייבתאתועדתהמחיריםואתגורמיהאכיפההשונים.



אומצרךבאריזהחדשה יצרנים,כלמצרךחדשכמוגדרבעקרונותלעיל, אומצרךשמיוצרעלידי

אחריםשאינםמנוייםברשימה,הינומצרךדומה.




בברכה,



 אורי צוק בר               
 

   המפקח על המחירים          






העתק:
ח"כיאירשמיר,שרהחקלאותופיתוחהכפר

מנכ"למשרדהחקלאותופיתוחהכפררמיכהן,
ופיתוחהכפרגב'אפרתאביאני,היועצתהמשפטית,משרדהחקלאות
ופיתוחהכפרמרארזאוסמן,מרכזועדתהמחירים,משרדהחקלאות
גב'איריסגינזבורג,יו"רועדתהמחירים,משרדהאוצר
עו"דטליארפי,סגניתהיועץהמשפטי,משרדהאוצר

הממונהעלהתביעות,משרדהתמ"תעו"דגלילוי,
גב'מיכלקראוס,מנכ"למועצתהחלב


