
 

 
 והתעשייה משרד הכלכלה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 
  

 הלחם מוצריבדיקת בסיס ל – סיכום דיון ועדת המחירים

 המפוקחים

 משתתפים
 המחירים ועדת חברי

 יו"ר ועדת המחירים, משרד האוצר – חסון טלר יובל

 חבר ועדת המחירים, משרד האוצר  –גבע  אסף

 המפקח על המחירים, משרד הכלכלה והתעשייה –דוד שטיינמץ 

 רד הכלכלה והתעשייהחברת ועדת המחירים, מש –רימונה חן 
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 והתעשייה לשכה משפטית משרד הכלכלה –"ד שדי ישר עו

 והתעשייה הכלכלה לשכה משפטית משרד –"ד רון להב היימן עו

 'ושות יורם אברמזון –"ח יהודה מלול רו

 אברמזון יורם ושות' –"ח יונתן חי רו
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 הגדרות
  :שלמה א. אנג'ל בע"מ חברתאנג'ל. 

  :י. את א. ברמן בע"מחברת ברמן. 

  :בר בע''מ-דגנית עיןדגנית עין בר. 

 המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הכלכלה  תמשרדי-ועדת המחירים הבין :הוועדה או המחירים ועדת

 .והתעשייה

 אנג'ל, ברמן, דגנית עין בר. –המאפיות הגדולות בשוק הלחמים המפוקחים  :המאפיות 

 גר', חלה או מאפה  750גר', כיכר לחם לבן  750כיכר לחם אחיד )כהה(  :המפוקחים הלחם מוצרי

 גר'. 500גר', לחם לבן פרוס וארוז  750גר', לחם אחיד )כהה( פרוס וארוז  500שמרים 

 :הכלכלה והתעשייה משרד משרד הכלכלה. 

 המתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים, שאושרה על ידי ועדת המחירים  :החדשה המתודולוגיה

 (.קישור) 23.1.2017ביום 

 1996-חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו החוק: או הפיקוח חוק. 

 

 

 רקע
הבאים: לחם אחיד )כהה(, לחם אחיד )כהה( פרוס וארוז, פרק ו' לחוק הפיקוח חל על חמישה מוצרי הלחם 

החליטה ועדת המחירים לערוך עדכון  2014בשנת  .מאפה שמרים, לחם לבן, ולחם לבן פרוס וארוזחלה או 

, לאחר סיום העבודה המקצועית של תחשיב הבסיס, 2016בסיס למחירי הלחמים המפוקחים. בשנת 

 (. 10.4.2016 מיום הוועדה דיון לסיכום קישורפרסמה הוועדה את המלצותיה וערכה עליהן שימוע ציבורי )

 

במחיר  10%במחיר לחם אחיד )כהה( פרוס אחיד; הפחתה של  21%עיקרי ההמלצות היו הפחתה של 

כר לחם אחיד )כהה(; והמלצה להוציא מפיקוח את הלחם הלבן )פרוס במחיר כי 1.5%חלה; העלאה של 

 ושאינו פרוס(. 

 

 מיום הוועדה דיון לסיכום קישורהערות המאפיות החליטה הוועדה לבצע תחשיב נוסף ) בעקבות

לבדיקה הקודמת, גם בדיקה זו  ובדומה, החדש התחשיב הוצג 2018 שנת בראשית(. 30.11.2016

במחיר  18%הצביעה על צורך בהפחתות מחירים בחלק מהמוצרים. ההמלצות העיקריות היו הפחתה של 

במחיר כיכר לחם אחיד  5%העלאה של במחיר חלה;  2%לחם אחיד )כהה( פרוס אחיד; הפחתה של 

 )כהה(; והמלצה להוציא מפיקוח את הלחם הלבן )פרוס ושאינו פרוס(.

 

 28.1.2018 מיום הוועדה דיון בסיכום מפורטים שעיקריודיון במשמעויות אימוץ התחשיב החדש,  לאחר

 בדיקתה את להעמיק הוועדה החליטה, הבסיס לבדיקת שבוצע ציבורי שימוע ולאחר( הדיון לסיכום קישור)

 .החדשה המתודולוגיה לפי המפוקחים הלחם למוצרי הבסיס למחיר

 

היועץ  –ממשרד אברמזון יורם ושות' )להלן  נוסף חיצוני ןחשבו רואה עם התקשרות לאחר, 2019 בראשית 

 פנתה כך לצורך. הבסיס בדיקת על המקצועית העבודה את הוועדה החלה, הבדיקה ביצוע לצורך (החיצוני

 .הבסיס מחיר קביעת לצורך הנדרשים והנתונים הדיווחים, הדוחות כלל קבלת לצורך למאפיות הוועדה

  

file://///vdifs1pw/dem-users/Tkavigailw/AppData/Microsoft/Word/סיכום%20דיון%20ועדת%20מחירים%20-%20קביעת%20מחיר%20308641772885059658/איזון%20בין%20הבטחת%20האינטרסים%20של%20היצרן%20והצרכן.
file://///vdifs1pw/dem-users/Tkavigailw/AppData/Microsoft/Word/סיכום%20דיון%20ועדת%20מחירים%20-%20קביעת%20מחיר%20308641772885059658/איזון%20בין%20הבטחת%20האינטרסים%20של%20היצרן%20והצרכן.
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_10042016b/he/decision_and_directives_Decision_10042016b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022017/he/decision_and_directives_Decision_16022017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022017/he/decision_and_directives_Decision_16022017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_27022018a/he/decision_and_directives_Decision_27022018a.pdf
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 םהתחרות בשוק הלח -חלק א 

 ניתוח התחרות בשוק הלחם
 במקביל לבחון יש כי ועדהוה סברה, הוועדה של וחביתהר מהמתודולוגיהוכחלק  הבסיס בדיקת ביצוע לצד

 ,חיצוניה יועץה בסיוע, הוועדה ערכה זאת לאור. המפוקחים הלחם מוצרי על מחירים בפיקוח הצורך את

 ניתוח של רמת התחרות בשוק הלחם.

 

 הלחם שוק

עולה כי סך המכר הכספי של מוצרי הלחם הנמכר  1,חברת "סטורנקסט" על השוק המבורקדוני מניתוח נת

בשנה. סך המכר הכספי של הלחמים ₪ מיליארד  1.5-על כ 2018-2020ברשתות הקמעונאיות עמד בשנים 

ברשתות  משוק הלחם כולו 18%-, כבשנה₪ מיליון  270-המפוקחים עמד באותה התקופה על כ

 25%-מתוך סך המכר של המאפיות הגדולות לשוק הקמעונאי, המוצרים המפוקחים מהווים כ .הקמעונאיות

 בשנה בממוצע.

 

בשנים האחרונות ניכרת מגמת שינוי בדפוסי צריכת הלחם בישראל. חלקם של הלחמים המפוקחים והקלים 

ם וכו'( והלחמניות. ירד באופן משמעותי, במקביל לגידול בחלקם של הלחמים המיוחדים )מלא, שיפון, דגני

נהוג לייחס שינוי זה, בין היתר, לשינוי בטעמי הצרכנים ומעבר לצריכת מזון בריא וטרי. להלן מוצגת 

, לפי נתוני הלשכה המרכזית 2012-2018 התפתחות התפלגות המכר הכספי של מוצרי הלחם בין השנים

-בכוקחים ירד בתקופה הנבחנת ניתן לראות כי חלקם של הלחמים המפ. ("סהלמ –לסטטיסטיקה )להלן 

וחלקם של הלחמים  19%-ן של הלחמניות עלה בכשחלקבעוד , 30%-וחלקו של הלחם הקל בכ 45%

 . 17.5%-המיוחדים בכ

 

 2012-2018 ה,יכלל האוכלוסי ,לפי סוג של מוצרי הלחםהמכר הכספי התפלגות  – 1 טבלה

שינוי % 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

 45.4%- 8.2% 8.5% 10.0% 11.3% 12.6% 13.2% 15.0% מפוקחים לחמים

 17.5% 27.4% 27.3% 25.8% 26.0% 24.5% 23.7% 23.4% לחם מיוחד

 29.6%- 2.9% 2.6% 3.1% 3.5% 4.3% 4.2% 4.1% לחם קל

 14.7%- 11.7% 11.7% 11.5% 12.3% 12.6% 12.3% 13.8% חלה רגילה ומתוקה

 18.9% 23.0% 23.6% 22.6% 21.8% 20.3% 21.6% 19.3% לחמניות וכעכים

 9.3% 26.8% 26.3% 27.0% 25.2% 25.7% 25.0% 24.6% פיתות

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
 "ס.הלמ :מקור

הראשון בלבד מעלה תמונה דומה, כאשר חלקם של הלחמים ההכנסה חמישון בחינה של נתוני הצריכה של 

; וכן חלה עלייה בצריכת הלחמים המיוחדים 34%-, ירידה של כ11%-לכ 17%-מכרד המפוקחים בצריכה י

 והלחמניות.

  

                                            
 לחםנתוני מכר שמקורם בקופות של מרבית רשתות השיווק. הנתונים מייצרים אומדני מכר ברמת דיוק גבוהה לכלל המכר של  1

 ברשתות השיווק ובחנויות שבמגזר הקמעונאי המבורקד.



 

4 
 

 2012-2018 חמישון הכנסה ראשון, ,המכר הכספי של מוצרי הלחם לפי סוגהתפלגות  – 2 טבלה

שינוי % 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

 33.8%- 11.3% 11.4% 12.2% 13.2% 15.6% 15.5% 17.1% לחמים מפוקחים

 49.3% 15.0% 13.0% 12.8% 11.7% 11.5% 11.2% 10.1% לחם מיוחד

 9.9%- 1.7% 0.9% 1.1% 1.5% 1.7% 1.6% 1.9% לחם קל

 18.6%- 7.7% 6.8% 6.9% 7.6% 8.3% 7.6% 9.4% חלה רגילה ומתוקה

 26.2% 20.3% 23.1% 20.1% 19.1% 16.2% 19.2% 16.1% לחמניות וכעכים

 3.2%- 43.9% 44.8% 46.9% 46.9% 46.8% 44.9% 45.4% פיתות

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
 "ס.הלמ :מקור

 ההכנסה מישוניחצרכים ביותר ע"י משקי הבית בשני מוצרי הלחם הנ, 2018שנת לפי נתוני הלמ"ס ל

י בית בחמישון הראשון פיתות ולחמניות. בפרט, ההוצאה החודשית הממוצעת של משקהיו התחתונים 

בהתאמה, מההוצאה החודשית , 33%-ו 44% בהתאמה, ומהווה₪  33-ו₪  49שני על פיתות עומדת על וה

-וכ 11%-ומהווה כיותר נמוכה  לחמים מפוקחיםעל לחמים. לעומת זאת, ההוצאה של חמישונים אלה על 

 .בהתאמה, מההוצאה החודשית על לחמים, 10%

 

 2018על מוצרי הלחם לפי סוג ולפי חמישון הכנסה,  בש"ח ממוצעת הוצאה חודשית – 3 טבלה

1חמישון    2חמישון   3חמישון   4חמישון   5חמישון    

 4 6 8 10 13 לחמים מפוקחים

 34 33 28 22 17 לחם מיוחד

 3 3 3 2 2 לחם קל

 11 14 12 12 9 חלה רגילה ומתוקה

 20 23 24 23 23 לחמניות וכעכים

 13 17 20 33 49 פיתות

 86 96 95 102 111 סה"כ
 "ס.הלמ :מקור

 

 הגדרת שוק המוצר הרלוונטי

הגדרת שוק המוצר הרלוונטי משמשת להגדרת זירת התחרות בה מסופק מוצר, לקביעת השחקנים 

יש לכלול המתחרים הפעילים ולהערכת חלקם היחסי בשוק עצמו. בתהליך הגדרת שוק המוצר הרלוונטי, 

צומצמת ביותר שמהווים את התחליף הקרוב ביותר האחד לשני, מנקודת מבטו את קבוצת המוצרים המ

של הצרכן. כפי שיוסבר להלן, עלתה שאלה מה מידת התחליפיות הקיימת בין המוצרים שבפיקוח למוצרים 

 ואשר עשויים לרסן הפעלת כוח שוק על ידן. –אחרים המשווקים על ידי המאפיות 

ועוד, עולה כי ישנן השיווק המאפיות, רשתות עם לוועדה החיצוני יועץ שערך המניתוח הנתונים ומשיחות 

 אפשרויות להגדרת שוק המוצר הרלוונטי: מספר

הכוללים חלה  ,ובמרכוליםברשתות השיווק נמכרים החמשת מוצרי הלחם המפוקחים  – 1קבוצה  .1

גרם ולחם  750שחור  גרם, לחם 500גרם, לחם לבן פרוס  750גרם, לחם אחיד פרוס  500קלועה 

 ;גרם 750לבן 
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נמכרים השאינם מפוקחים "פשוטים" ארוזים לחמים בתוספת  1בקבוצה כל המוצרים  – 2קבוצה  .2

 )דוגמת לחמניות, פיתות, לחם קל(; ובמרכוליםברשתות השיווק 

נמכרים השאינם מפוקחים הארוזים הלחמים יתר כל בתוספת  2בקבוצה כל המוצרים  – 3 קבוצה .3

 ;ובמרכוליםברשתות השיווק 

רבות המאפיות ל ,הנמכרים במאפיותטריים לחמים בתוספת  3בקבוצה כל המוצרים  – 4 קבוצה .4

 ;השיווקבתוך רשתות פועלות הפרטיות והמאפיות ש

  תחליפי לחם )פריכיות(.בתוספת  4בקבוצה כל המוצרים  – 5 קבוצה .5

 ר הרלוונטי.יפורטו השיקולים והבדיקות שהנחו את הוועדה בקביעת שוק המוצלהלן 

 שיווק ורשתות מרכוליםממוצרי הלחם נרכשו ב 52%-כ, 2016 בשנתמבדיקות שערכה הוועדה עולה כי 

 חנויות המתמחות במוצרי לחם )מאפיות(. ב 48%-, וכ)רשתות קמעונאיות(

 2016התפלגות רכישות של מוצרי מזון בין רשתות קמעונאיות וחנויות מתמחות,  – 4 טבלה

 קבוצת מוצר
 ת רשתו

 קמעונאיות
 חנויות 

 מתמחות

 43% 57% בשר ועופות

 42% 58% ירקות טריים

 38% 62% פירות טריים

 27% 73% משקאות אלכוהוליים

 6% 94% חלב ומוצריו וביצים

 48% 52% לחם

 26% 74% ממוצע
 "ס.הלמנתוני מכר מקופות קמעונאים שבידי משרד האוצר,  :מקור

 יהיחלה על 2016 - 2011כי בין השנים עולה , למ"סההוצאות משקי הבית של סקר נתוני מניתוח יצוין כי 

. כולותרשתות שיווק ומלמול ירידה ברכישתם מבסך קניות מוצרי לחם, דגנים ומוצרי בצק בחנויות מתמחות 

מאחר שמרבית המוצרים בסל זה )ובהם קמח, סולת, דגני בוקר, אטריות, פסטות, עוגיות וחטיפים ארוזים( 

כשים באופן כמעט מוחלט ברשתות השיווק, ניתן להסיק כי העלייה בנתון זה לאורך השנים נובעת נר

מהגידול ברכישת לחמים בחנויות מתמחות על חשבון רשתות קמעונאיות. מגמה זו צוינה גם ע"י גורמים 

לומר, במסגרת הבדיקה. כ החיצוני בשוק עצמו, ובהם רשתות השיווק והמאפיות, בשיחות שערך היועץ

יצרניות הלחם לבהשוואה על אף גודלן הקטן בשוק הלחם, וזאת שחקן משמעותי החנויות המתמחות מהוות 

. עם זאת, בשל מגבלות נתונים, לוועדה אין נתונים פרטניים על הלחם הנמכר בחנויות המתמחות, הגדולות

 .ניתוחבת אינה לב זה בש 4ועל כן אין ביכולה לבצע ניתוח מעמיק של מקטע זה. לאור זאת, קבוצה 

מנקודת המבט של הקמעונאים והמאפיות, כפי שהוצגה ליועץ הוועדה, שוק הלחם הנמכר ברשתות השיווק 

מתחלק לשתי קטגוריות עיקריות: האחת, לחמים הנאפים במקום ע"י המאפיות שברשתות השיווק; 

מתחלקת גם היא למספר  "םבית הלח"והשנייה, לחם המגיע ארוז מהמאפיות )"בית הלחם"(. קטגוריית 

באה לידי ביטוי  בין שתי הקטגוריות ההפרדה הקמעונאים,לדברי קטגוריות, כמפורט בתרשים שלהלן. -יתת

לתפיסת הקמעונאים ורשתות  בהסתכלות על היקפי המכירות, שיעורי הרווחיות והסידור בתוך הסופר.

קום אינן מהוות חלופות זו לזו עבור השיווק, קטגוריית "בית הלחם" וקטגוריית הלחמים הנאפים במ

עבור הצרכנים.  זה לזה , ואף לא כל סוגי הלחמים תחת קטגוריית "בית הלחם" מהווים חלופותהצרכנים

 .5-ו 4לאור זאת, הוועדה סברה כי אין להתמקד בקבוצות 
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 השיווק ברשתות" הלחםקטגוריית "בית  – 1 תרשים

 

. ככל שמחירם של סוגי לחמים קרוב רמת המחיריםעשויה להיות אף  אינדיקציה לתחליפיות בין סוגי מוצרים

. זה לזה, הדבר עשוי להעיד כי הם מהווים מוצרים תחליפיים מנקודת המבט של הצרכנים ורשתות השיווק

קיימים פערי מחיר משמעותיים בין סוגי הלחמים השונים, ובפרט כי מהניתוח שערכה הוועדה עולה כי 

עם זאת, קיימים מספר  חם מפוקח נמוך משמעותית ממחירם של יתר סוגי המוצרים.מחירו הממוצע של ל

 5סוגי לחמים שמחירם קרוב יותר, ובעיקר פיתות רגילות ארוזות ולחם קל רגיל ארוז, כמפורט בטבלה 

 שלהלן.

 

 2020סוגי לחמים, פי מחיר ממוצע ל – 5טבלה 

 )₪( גרם 100-מחיר ממוצע ל מוצרסוג 

 0.84 יםלחמים מפוקח

 1.92 לחם קל רגיל ארוז

 2.30 ארוזותלחמניות רגילות 

 1.61 ארוזותפיתות רגילות 

 2.32 לחם שיפון

 2.17 לחם מקמח מלא

 3.25 לחם כוסמין

 סטורנקסט. :מקור

אינדיקציה נוספת לתחליפיות הינה גמישות הביקוש הצולבת, קרי השינוי בביקוש למוצר כתוצאה משינוי 

וצר אחר. כדי לבחון זאת ערכה הוועדה אומדן לגמישות הביקוש הצולבת בין מוצרים מפוקחים במחירו של מ

 לבין מוצרים אחרים שאינם מפוקחים. 

 2. בתרשים מקמח שיפוןארוז ולחם  מלא מקמחארוז  ראשית נבחן היחס בין לחם אחיד פרוס לבין לחם

בהיקף המכר של ניכר ולה, לא חל גידול מקמח מלא עלחם כאשר מחירו של שלהלן ניתן לראות שככלל, 

. פרוס, ובחלק מהזמן אף נצפתה ירידה. זאת, כאשר מחירו של לחם אחיד פרוס נותר יציב למדי לחם אחיד

נתונים אלה מהווים שלהלן.  3תוצאה דומה התקבלה ביחס ללחם שיפון, כפי שניתן לראות בתרשים 

"בית הלחם"

פיתות לחמניות לחמים

מפוקח מיוחד

קל

מלא

דגן
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אינה מהווה את  3קבוצה , הוועדה סברה כי לאור זאת אינדיקציה לכך שאין מדובר במוצרים תחליפיים.

   .הרלוונטישוק המוצר 

 2015-2018לחם מקמח מלא ביחס ללחם אחיד פרוס,  – 2תרשים 

 

 קופות קמעונאים שבידי משרד האוצר.נתוני מכר מ :מקור

 

 2015-2018, לחם שיפון ביחס ללחם אחיד פרוס – 3תרשים 

  

 ונאים שבידי משרד האוצר.קופות קמענתוני מכר מ :מקור

מניתוח זה לא עלתה תמונה חד משמעית. . "רגילות" לחם אחיד פרוס לבין לחמניותעוד נבחן היחס בין 

עולה חלה  רגילות כאשר מחירן של לחמניות, בחלק מהתצפיותשלהלן ניתן לראות ש 4בתרשים מחד, 

ירידה בכמות הנמכרת של לחם אחיד  עלייה בכמות הנמכרת של לחם אחיד פרוס, וכאשר מחירן יורד חלה

מאידך, בחינת כמות  .הרגילות פרוס. כלומר, צרכני לחם אחיד פרוס מגיבים לשינויים במחיר הלחמניות
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750מחיר אחיד פרוס  מחיר קמח מלא כמות אחיד כמות קמח מלא
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8 
 

הלחמניות הרגילות אל מול כמות הלחם האחיד פרוס מעלה כי בחלק מהתצפיות הכמויות נעות באותו 

  ם האחיד פרוס עולה )ולהפך(.הכיוון, כך שכאשר כמות הלחמניות עולה גם כמות הלח

 2015-2018ביחס ללחם אחיד פרוס, "רגילות" לחמניות  – 4תרשים 

 

 קופות קמעונאים שבידי משרד האוצר.נתוני מכר מ :מקור

לצד זאת, הוועדה ערכה גם התייעצות עם נציגי רשות התחרות. עמדת רשות התחרות היא כי הבחינה 

ם בפיקוח אינם מהווים תחליף קרוב ללחמים המפוקחים, וכי שוק מוצרי לחם שאינששנעשתה לעיל מעלה 

 המוצר הרלוונטי הוא הלחמים שבפיקוח. 

חברי הוועדה ישנן אינדיקציות מסוימות לכך ששוק המוצר הרלוונטי רחב יותר וכולל גם לחמים לעמדת 

ור עמדת רשות "פשוטים". עם זאת, לאור העובדה שהנתונים אינם מעלים תמונה חד משמעית, וכן לא

מוצרי הלחם הכוללת את  1קבוצה יש לבצע את הניתוח התחרותי ביחס לכי סוברת הוועדה התחרות, 

  .בלבד המפוקחים

 ניתוח התחרות

 השחקנים

 יפ לעלזהות  ניתן המתחרים השחקנים אתפועלים מספר שחקנים.  המוצר אותו בוחנת הוועדהבשוק 

נויים בכמות המוצרים המוצעת, באיכותם, במגוון המוצרים שי זיהויכלומר באמצעות  ,ההיצע תגובות

 . עבורםבמחיר הנגבה והמוצרים המוצעים, באזורים הגיאוגרפיים בהם מוצעים 

מוצרי הלחם המפוקחים. שלושת השחקנים הוועדה כולל את התמקדה שוק המוצר בו כאמור מעלה, 

)המחזיקה  דוידוביץ קבוצתו ברמן קבוצת, ל'אנג קבוצת – הגדולות הלחם יצרניותהמרכזיים בשוק זה הן 

 , כמפורט להלן. בשוק הלחםישראל ברחבי מפעליהןו בנות-מאפיות(, לרבות מרחבית דגנית גם במאפיית

ע"י הקמעונאים הגדולים במשק, אולם הלחם עצמו מיוצר  יםהמשווק יםפרטי יםגם מותג יםפועל המפוקח

 לות.עבורם ע"י אחת משלוש קבוצות המאפיות הגדו

 ;קבוצה זו כוללת את מאפיות אנג'ל בירושלים, לוד ונתיבות ואת מאפיית אורנים – קבוצת אנג'ל .1

ת ודש מאפייוקבוצה זו כוללת את מאפיית ברמן ירושלים, לרבות "לחם הארץ",  – קבוצת ברמן .2

 ;הוד השרון לרבות "לחם חן"
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יפה ומאפיית מאפיית אחדות ח חיפה, 'קבוצה זו כוללת את מאפיית דוידוביץ – קבוצת דוידוביץ .3

 ;, והיא מחזיקה בחלק ממאפיית דגנית עין בראלומות בחולון

והיא מחזיקה בחלק  ית שמונהיקבוצה זו כוללת את מאפיית מרחבית קר – קבוצת דגנית מרחבית

 .ממאפיית דגנית עין בר

זיקות החזקה משותפת שכן הן מח ,כקבוצה אחתנותחו קבוצת דוידוביץ וקבוצת דגנית מרחבית יצוין כי 

 במאפיית דגנית עין בר.

 כוח שוק

לפי בכוח שוק משמעותי.  ההאם אחת היצרניות מחזיקבמסגרת ניתוח התחרות ביקשה הוועדה לבחון 

בהשוואה  משמעותי ןבאופ םכוח שוק משמעותי הוא היכולת לקבוע תנאי אספקה שנחותי" 2רשות התחרות,

מבלי לאבד  אספקההלהרע את תנאי  םכלומר, היכולת של אד –וק תחרותי בש םלאלה אשר היו נקבעי

". עוד מציינת רשות התחרות לא יהיה כדאי עבורו ךהמהל ןשאלמלא כ ם,מדי לטובת המתחרי םלקוחות רבי

שני  ם. קיימיםמשמעותיים תחרותיי םחופשי מרסני ןביכולת להתנהג באופ ךכוח שוק משמעותי כרוכי "

הצפויה של הלקוחות  םכתוצאה מתגובת שיבוא ן, היינו ריסומצד הביקוש ןריסו :םתחרותיי םשל רסני םסוגי

הצפויה  ם, כתוצאה מתגובתמצד ההיצע ןוריסו(; םתחליפיים מעבר לרכישת מוצרי ן)כגו םלהעלאת מחירי

מחזיק  םלשוק או הרחבת הפעילות בו(. גור הכניסה ןלהתחרות )כגוהם או שבידי םהמתחרי םשל הספקי

את  ןלבחו ן, ניתךאלה. משכ םא חשש משמעותי מתגובה בשני היבטיפועל לל משמעותי כשהוא בכוח שוק

על אפקטיביות  םהמשפיעי םהמאפייני ךאת עוצמתו, על סמ ם, כמו גםוימס םבידי גור קיומו של כוח שוק

 ה קבועהתופע קיומו של כוח שוק משמעותי הוארשות התחרות מציינת כי  ם". כמו כן,ההיבטי בשני ןהריסו

 וכזו שאינה נוצרת מנסיבות מקריות, זמניות וברות חלוף.

 בהתאם לכך, בחנה הוועדה את שני סוגי הרסנים, כמפורט להלן.

 מצד הביקוש רסן

אחד השחקנים מהווה אינדיקציה חזקה לכך שהוא מחזיק בכוח שוק משמעותי. בבחינת נתח שוק גבוה בידי 

שבכל אחד מהם מחזיקה עולה  כרים )לחם אחיד פרוס וחלה(המפוקחים הנמ לחםהנתחי השוק במוצרי 

התקופה  לאורך שתנהה המאפיות של השוק נתחכמו כן, מהנתונים עולה כי קבוצה אחרת בדומיננטיות. 

 .המאפיות בין תנועה על מעידה, מה ששנבחנ

 2018-2020נתחי שוק לפי סוג לחם ויצרן,  – 6טבלה 

 נתח  נתח 

 2020 2019 2018 חלה 2020 2019 2018 אחיד פרוס

ודש-ברמן 19% 19% 18% ודש-ברמן  2% 3% 3% 
 47% 44% 48% דגנית + דוידוביץ 22% 23% 26% דגנית + דוידוביץ

 31% 31% 30% מאפיית אנג'ל 42% 41% 38% מאפיית אנג'ל
 19% 22% 20% ספק כללי 17% 17% 17% מותג פרטי

 0% 0% 0% היתר 1% 1% 1% היתר

 100% 100% 100% סה"כ 100% 100% 100% סה"כ
 

 .סטורנקסט :מקור

                                            
 (.קישור) 21.7.2019מיום  ,בחינת כוח שוק משמעותי ןאופ ןבעניי 2/19גילוי דעת  2

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/opinion2-19/he/opinion_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%202-19%20%D7%9B%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/opinion2-19/he/opinion_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%202-19%20%D7%9B%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99.pdf
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נתח המצויים בידי ועדת המחירים, המכר הכמותי  בעניין שבידי הוועדה ם אחריםנתוני ל פייש לציין כי ע

נובע מחלקה של ופער זה יתכן י. מעלה גדול משמעותית מהמתואר בטבלהבחלות ברמן מאפיית השוק של 

 .טית המותג הפריברמן בקטגורי

מנקודת המבט של הצרכנים. בין מוצרים התחליפיות רמת היא  הביקושלריסון מצד אינדיקציה כאמור לעיל, 

 התחליפיות מידתכדי ללמוד על רמת התחרות בין המוצרים והיצרנים בשוק הנדון, ערכה הוועדה אומדן ל

  והיצרנים. מוצריםה בין

ל לחם אחיד פרוס המיוצר ע"י מאפיה אחת מלווה במחיר לצרכן ש ירידההניתוח שביצעה הוועדה, לפי 

במכר הכמותי של לחם  ובירידה ,במכר הכמותי של לחם אחיד פרוס המיוצר ע"י אותה מאפיה בעלייה

מנתונים אלה ניתן להסיק כי בלחמים המפוקחים, הביקוש של  .אחיד פרוס המיוצר ע"י המאפיות האחרות

 מותג או ליצרן. הצרכנים רגיש למחיר, והם אינם נאמנים ל

שבה מתאפיינים  )היעדר בידול( אחד הגורמים המשפיעים על מידת התחליפיות הוא רמת ההומוגניות

יותר, לצרכנים לא מתאפיינים ברמת בידול נמוכה המוצרים. ככל שהמוצרים של היצרנים השונים בשוק 

רמת הומוגניות גבוהה בין טם. תהיה העדפה למותג או ליצרן מסוים, והמוצרים יהיו תחליפיים מנקודת מב

 . מוצרים מביאה לרוב לכך שכוח השוק של היצרנים מול הקמעונאים והצרכנים אינו גבוה

מהניתוחים השונים שביצעה הוועדה עולה כי הלחמים המפוקחים מתאפיינים ברמת הומוגניות גבוהה. כך, 

 מחצית מהקמעונאים מחזיקים במוצרילמעל מנתונים שדיווחו קמעונאים גדולים לוועדת המחירים עולה כי 

דבר זה נובע בעיקר מהעובדה . ככל הנראה, מפוקחים של אחת או שתיים מהמאפיות הגדולות בלבד לחם

שמוצרי הלחם המפוקחים מתאפיינים ברמת הומוגניות גבוהה, כך שעל פי רוב אין מבחינת הצרכן חשיבות 

  רבה לזהות היצרן.

צרניות הלחם קיימים רסנים תחרותיים מצד הביקוש, המחלישים את כוח מהאמור לעיל עולה כי בפני י

 השוק שלהן.

 רסן מצד ההיצע

בניגוד ליצרני רסן מצד ההיצע נוגעת ליחסיה של המאפיה עם הקמעונאי. קיומו של אינדיקציה אפשרית ל

ניתן למצוא בכל ש ממותג מוצר –או ספקי מזון מובילים במשק, ליצרניות הלחם המפוקח אין "מוצר עוגן" 

ליצרניות מוצר עוגן מקנה  , המחייב את הקמעונאים לעבוד מול היצרן.רשת קמעונאית או מרכול בישראל

  .בישראלוכוח מיקוח בניהול מו"מ מול הקמעונאים הגדולים  ,המייצרות אותו כוח שוק על פני יצרניות אחרות

ואת וק שלהן ביחס לספקים המתחרים בשוק השהעובדה שלמאפיות אין מוצר עוגן עשויה להחליש את כוח 

, ולהקל על ספקים מתחרים המציעים לקמעונאים תנאים מיטיבים המיקוח שלהן אל מול הקמעונאיםח וכ

עם גורמים רלוונטיים בשוק הלחם עלו טענות  החיצוני בשיחות שקיים היועץ .להרחיב את נתחי השוק שלהם

 יבטלו שלא מנת על, גבוהות הנחות לתת ונדרשות קמעונאיםה מולאל  מ"מו בניהול מתקשותכי המאפיות 

על ידי  וואכן, מנתונים שדווח .תנאים או סייגים ללא עת בכל לבטל ניתן אותו, ההתקשרות הסכם את מולן

עולה כי המאפיות נותנות לקמעונאים הנחות על מוצרי  2016לשנת קמעונאים גדולים לוועדת המחירים 

מפוקחים של אחת  לחם מחזיקים במוצרימרבית הקמעונאים ח. כאמור לעיל, הלחם ביחס למחיר המפוק

. כל אלו מחזקים את הסברה כי ליצרניות מתחרות קיימת האפשרות או שתיים מהמאפיות הגדולות בלבד

 להגדיל את היקף המכירה לקמעונאים בקלות יחסית, באמצעות שיפור התנאים המסחריים לקמעונאי. 

של ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד החקלאות במסגרת עבודתה  בהקשר זה יצוין כי

)ר' סיכום דיון מיום  גם רמת התחרות בשוק קמעונאות המזוןופיתוח הכפר בעניין פירות וירקות, נבחנה 

הגורמים הרלוונטיים  התייעצות עם , בין היתר,ערכה הוועדהבמסגרת עבודה זו . (קישור, 21.11.2019

הוא  ברשות התחרות. עמדת רשות התחרות, לה שותפה ועדת המחירים, היא כי שוק קמעונאות המזון

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_21112019/he/decision_and_directives_Decision_21112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_21112019/he/decision_and_directives_Decision_21112019.pdf
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חס למקטע הספקים בענף המזון שמאופיין ברמת ריכוזיות שוק המתאפיין ברמת תחרות סבירה, בפרט בי

חסמי ההתרחבות בשוק קמעונאות המזון נמוכים יחסית, ניכרים שינויים תדירים בנתחי השוק,  גבוהה.

ניכרת מגמת גידול בנתח השוק של הרשתות הבינוניות על חשבון הרשתות  ובפרט בשנים האחרונות

קמעונאיות מחזיקות בכוח מיקוח אל מול המאפיות, בין הרשתות לאור זאת, גם אם הרשתות ההגדולות. 

  עצמן קיימת תחרות המהווה כשלעצמה רסן תחרותי מצד ההיצע.

 את רסני ההיצע.אשר עשויים להחליש קיומם של חסמי כניסה או התרחבות, כמה אינדיקציות ל ישנןמאידך, 

כניסה לשוק דורשת מערך הפצה מתקדם  .או למגוון רחב של מוצרים לגודל ןיתרובשוק הלחם קיים 

למאפיות הגדולות ישנו מערך הפצה המאפשר הפצה בהיקף גיאוגרפי רחב, מה שעשוי להוות חסם כניסה. 

במפעלים לייצור לחם, יש צורך בתנורים גדולים וטכנולוגיות הפועל לאורך שנים רבות. כמו כן, מתקדם 

שוקל המגוון גדול של סוגי לחמים ובצקים. לכן, יצרן מתקדמות המאפשרות ייצור בהיקף נרחב המתאים ל

לו להתחרות ביצרנים  ואפשרישאמצעי ייצור יקרים/תנורים גדולים לרכוש יידרש להיכנס לשוק הלחם 

הוות חסם בפני יצרנים לכניסה לשוק. עם זאת, כיום מדובר בהשקעה כספית גבוהה שעלולה ל .הקיימים

, מה ולת ייצור גבוהה מהייצור בפועל ואין להן מגבלת ייצור אפקטיביתהמאפיות הגדולות מתאפיינות בקיב

עשוי לקזז את ש . דבר זה מהווה רסן תחרותי משמעותישמייצר להן תמריץ להתחרות האחת בשנייה

  הכניסה על רמת התחרות. מיהשפעות חס

ת מחמירות בנסיבוהורשעו מספר מאפיות בעבירת הסדר כובל  2015לצד זאת יש להזכיר כי בשנת 

דגנית  ,ל'אנג ',חברו המאפיות ברמן, דוידוביץ 2010בשנת בית המשפט קבע כי . "הלחם קרטל"בפרשת 

לצרכן של המחירים  זמנית ובתיאום את-בוהסכימו להעלות שבמסגרתו המאפיות  ומרחבית להסדר כובל,

וקח ואף הסכימו , כשההסכמה ביניהן נוגעת להיצמדות למחיר הלחם המפהלחם האחיד הפרוס והחלה

 לכל החנויות בכל רחבי הארץ.  שלא להתחרות ביניהן על אספקת לחם

 סיכום

 .אף אחת מהיצרניות אינה מחזיקה בכוח שוק משמעותימכלל הנתונים והניתוחים שהוצגו לעיל עולה כי 

הה, ובעיקרם היעדר בידול ורמת תחליפיות גבו –בשוק הלחם קיימים רסנים תחרותיים הן מצד הביקוש 

ובעיקרם היעדרו של מוצר עוגן באופן המחליש את  –לצד היעדר דומיננטיות בנתחי שוק; והן מצד ההיצע 

כוח המיקוח של המאפיות אל מול הקמעונאים. אף ששוק הלחם מתאפיין בקיומם של חסמי כניסה 

נו לעיל, והתרחבות, חברי הוועדה סבורים כי השפעתם של אלו נמוכה ביחס לרסנים התחרותיים שצוי

 בייחוד לאור העודף ביכולות הייצור של מוצרי הלחם המפוקחים שקיים למאפיות הגדולות. 

רשות בעניין שוק הלחם שבפיקוח הוא שבצד העובדה שמדובר בשוק ריכוזי בו קיימות שלוש העמדת 

נראה כי מייצור הלחם המפוקח, על פניו  90%-קבוצות )אנג'ל, ברמן וובידוביץ'( המחזיקות יחדיו בכ

הלקוחות של המאפיות זוכים להנחות משמעותיות )כפי שעולה מטענות המאפיות( והדברים גם מתבטאים 

במחירים שבהם נמכרים המוצרים בהליכים מכרזיים. הדבר עשוי להעיד על קיומה של תחרות ערה בין 

שלא נראה כי קיים המאפיות על המוצרים שבפיקוח. זאת, בין היתר, משום שמדובר במוצרים הומוגניים 

גם נוכח  –בידול כלשהו בין המוצרים או המאפיות ולכן הדבר מאפשר התפתחות תחרות עזה על הלקוח 

  תנאי השוק.

, חברי הוועדה סבורים כי וכן לאחר התייעצות עם רשות התחרות לאחר בחינת מכלול המידעלסיכום, 

 שחקנים. הנתונים מצביעים על כך שבשוק הלחם מתקיימת תחרות בין ה
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 קול קורא
, בנושא ניתוח של רמת התחרות בשוק הלחם הוועדה בפני שעמדה העובדתית התשתית הרחבת לצורך

 את להעביר הרלוונטייםהחליטה ועדת המחירים לצאת בהליך "קול קורא" במסגרתו אפשרה לכל הגורמים 

 לגורמים הוועדה אפשרה 21.5.2020 ביום. (11.3.2020 מיום הדיון לסיכום קישור) לנושא התייחסותם

 לשר המאפיות פנו 2017 בשנת כי. לצד זאת יצוין פה בכך להציג את התייחסותם גם בעל מעוניינים שהיו

 המפוקחים הלחם מוצרי על מחירים לפיקוח כלכלית הצדקה אין כי בטענה האוצר ולשר והתעשייה הכלכלה

 .הפיקוח את לבטל ודרשו

 

ממגזר הדיאטנים והדיאטניות,  וכן מהמאפיות בכתב התייחסות הוועדה קיבלההליך הקול הקורא  במסגרת

  .פה בעל עמדתם את שמעהוכן 

 

 הליך הקול הקורא והתייחסות הוועדהרת עיקרי הטענות שהועלו במסג

מבחינה בריאותית על פני  עדיפים מלא מקמח המורכבים מוצרים כי נמצא האחרון בעשור: טענה .1

 צריכתלהקטנת הסיכונים היחסיים לתחלואה ומוות ממחלות כרוניות.  יםהקמח הלבן המנופה, ומביא

 בריאות על השפעתם לכן, ישראליה מהתפריט האנרגיה מצריכת 30% לפחות מהווה החיטה מוצרי

 . מכרעת משמעות בעלת היא הציבור

 תחלואה בשיעורי דרמטית עלייה חלה ההשמנה בשיעורי העלייה עם כי עולה שונים ממחקרים, בנוסף

 ישירותה עלויותהו עבודה ימי באובדן הכרוכות העקיפות העלויות עולות. כתוצאה מכך, מאובחנים

 . חוליםה באנשים טיפולהנובעות מה

עשרות השנים האחרונות איכות הלחם האחיד השתנתה והיא דומה לזו של הלחם הלבן, ולכן  במהלך

 כמו בריאים שאינם ממוצריםיש לשקול כהחלטה של המדינה לפקח על מוצרים בריאים ולהסיר פיקוח 

, חולים)בתי  ייםהציבור הארגונים כל וכן, נמוך כלכלי חברתי במצב אוכלוסיות כיום. והאחיד הלבן הלחם

 . תזונתיים ברכיבים והדל יותר הזול המפוקח הלחם את לרכוש בוחרים( משטרה, צבא

הבריאות בנה הרכב של "לחם סטנדרט מחיטה מלאה" ועליו יש להטיל פיקוח מחירים במקום  משרד

י , אזמלאה מחיטה הלחם על מחירים פיקוח להטיל יהיה ניתן לא אםעל המוצרים המפוקחים היום. 

 .בריאים שאינםכיום  המפוקחיםהלחם  ממוצריעדיף להסיר פיקוח 

לחוק הפיקוח קובע תנאים שבהתקיימם רשאים השרים להחיל פיקוח  6סעיף  :הוועדה התייחסות

)א( מונה תנאים הנוגעים להיבטים של תחרות וריכוזיות, וכן  עיף קטןמחירים על מצרך או שירות. ס

 עיף קטןמוצר או שירות שניתנת לגביו תמיכה מתקציב המדינה. ס מאפשר להחיל פיקוח מחירים על

)ב( מוסיף מספר תנאים הנוגעים לאינטרסים ציבוריים שונים. על מנת להחיל פיקוח מחירים בהתקיים 

)ב(, נדרש מלבד החלטת השרים וחתימתם על צו פיקוח, גם אישור של  עיף קטןהתנאים המנויים בס

לת פיקוח מחירים הוא קיומה של רמת תחרות נמוכה, בין כתוצאה הממשלה. התנאי המרכזי להח

ממאפייני שוק המקשים על התחרות כמו חסמי מעבר או חסמי כניסה, ובין אם כתוצאה מקיומו של 

 .וקגורם או גורמים דומיננטיים בש

 עמדתה המקצועית של ועדת המחירים היא כי פיקוח מחירים הוא בעיקרו כלי להתמודדות עם כשלי

שוק אשר עלולים ליצור עיוותים במחיר המוצר או השירות )מחיר גבוה מאשר המחיר שהיה נקבע 

בשוק תחרותי(, באיכותו ובכמות המיוצרת, ובכך לפגוע ביעילות הכלכלית של השוק ובצרכנים. המדובר 

מקרים )א( לחוק הפיקוח כאמור, ובהם מונופול, ריכוזיות, היעדר תחרות, 6בכשלים בהם עוסק סעיף 

בהם הלקוח שבוי או חסמים כמותיים )דוגמת מכסות ייצור(. במקרים אלה, ובהינתן תנאים נוספים, 

עשויה להיות הצדקה לפיקוח מחירים אשר אמור למנוע את הרווח העודף ממנו נהנה היצרן על חשבון 

 הצרכן.הצרכן, ולשמור על איזון בין האינטרסים של היצרן )או המשקיע( לבין האינטרסים של 

  

אלא, כאמור,  ,מטרתו של פיקוח מחירים אינה להבטיח כי מחיר המוצר נמוך והוא נגיש לציבור

היא לשמור על איזון בין היצרן לבין הצרכן תוך כדי קביעת מחיר הוגן שלא של פיקוח מחירים המטרה 

אינו סבסוד,  שפיקוח מחיריםמאפשר גריפה של רווחים עודפים על ידי היצרן. כמו כן, יש להדגיש 

יקבע על ידי השרים, בהתבסס יוהטלת פיקוח על מוצר או שירות מסוים אינה מבטיחה כי המחיר ש

בפרט, על המלצת הוועדה, יהיה מחיר זול יותר מאשר המחיר בו נמכר המוצר או השירות לפני כן. 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11032020/he/decision_and_directives_decision_11032020.pdf
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ירים תוביל בשווקים שבהם קיימת תחרות, ייתכן וקביעת מחיר בהתאם למתודולוגיה של ועדת המח

 שירות או למוצר ייקבע אםלכך שהמחיר המפוקח יהיה גבוה יותר מאשר ללא פיקוח מחירים. לחלופין, 

 ובראשונה בראש יפגע אשר במוצר מחסור להיווצר עלול, משקל שווי ממחיר הנמוך מפוקח מחיר מסוים

 .בצרכנים

 

קבוצת ריכוז וכן לא ניתנת בו תמיכה  שוק הלחם הוא שוק תחרותי, לא הוכרז ואין בו מונופול או :טענה .2

. הפיקוח הקיים היום הינו הפיקוח)א( לחוק 6סעיף  לפי פיקוח עילת קיימת לא, כן עלמתקציב המדינה. 

בלבד, כאשר ברוב מוצרי המזון שהיו מפוקחים בעבר הוסר הפיקוח. על התחרות בשוק הלחם  יהיסטור

 מלמדים המאפיינים הבאים: 

 מתחרות מאפיות של קבוצות 5 ידי עלמוצרי הלחם המפוקחים מבוצע  צוריי –שחקנים  ריבוי. 

 ומהוות מאפה מוצרי מגוון המייצרות מאפיות מאות קיימות בשוק –פוטנציאלית  תחרות 

 .הפיקוח ויוסר במידה פוטנציאלית תחרות

 מאי נובעים ההפסדים עיקר כאשר, הפסדיתרווחיות המאפיות נמוכה עד  –נמוכה  רווחיות 

 .לקמעונאיםהניתנות על ידי המאפיות  בהנחות המפוקח מחירמסגרת קביעת הב הכרהה

 המחיר למעט, המפוקחים המוצרים לייצור כניסה חסמי קיימים לא –חסמי כניסה  היעדר 

 כתוצאהמאפיות קטנות לגדולות, וזאת  ביןמספר מיזוגים  בוצעוהשנים  לאורך. המפוקח

 קריסה.  לסףמאפיות הקטנות ה אתממחירי פיקוח נמוכים שהביאו 

 המוצרים המיוצרים על ידי המאפיות השונות הם מוצרים  –חסמי מעבר של לקוחות  היעדר

 . בדרך כלל הביקוש הוא למוצר ולא למותג.הצרכנים מבחינת ותחליפייםהומוגניים 

, מחסור בו יןא דהיינוהפיקוח,  לחוק)ב( 6מדובר במוצר שיש להטיל עליו פיקוח לפי סעיף  אין, בנוסף 

 הממצאים עולים"ס הלמ מנתוני. בפרט, הציבור בריאות מבחינת חיוני מוצר שהוא או, אינפלציה בלימת

 :הבאים

 משקי הבית על  הוצאותמסך  1% -כ מהוות המפוקחים הלחם מוצרי על הבית משקי הוצאות

 .מזוןמוצרי 

 כ על תועומד ןוה, וקחיםמפ לאעל מוצרי לחם  ןהינמשקי הבית על מוצרי לחם  הוצאות עיקר- 

 . 4%התחתון על  ובחמישוןמסך הוצאות משקי הבית על מוצרי מזון,  3%

 משמעותית  ותעל מוצרי מזון מפוקחים אחרים )מוצרי חלב וביצים( גבוה הבית משקי הוצאות

 .המפוקחים הלחם מוצרימשקי הבית על  הוצאותבהשוואה ל

 על חלקם גבוהה  וההוצאהבפיקוח מחירים  צאיםנמאינם  יסוד מוצרי המהווים אחרים מוצרים

 .המפוקחים הלחם מוצרי עלמשקי הבית  שלמשמעותית מההוצאה 

 מדובר אךההוצאה האבסולוטית על מוצרי הלחם המפוקחים יורדת,  בחמישוניםשעולים  ככל 

ועל כן אינה מהווה הצדקה להחלת  מפוקחים שאינם אחרים רבים במוצרים הקיימת בתופעה

 מחירים דווקא על מוצרי הלחם.פיקוח 

 

. חלק ניתוח התחרות בשוק הלחם להלןהתחרות בשוק הלחם ומאפייניו ר'  לעניין :הוועדה התייחסות

( 30)עמ'  החדשה המתודולוגיה, קמעונאיות בהנחות הכרה מאי הנובעים הפסדים בדבר הטענה לעניין

לצורך קביעת מחיר בסיס למוצרים  ונאילקמע מהיצרן הניתנות מסחריות בהנחות להכיר אין כי קובעת

 לסיכום ורקיש) ראו הסבר מעמיק יותר לעניין זה בהחלטת הועדה בעניין ביצי המאכל .בפיקוח מחירים

 (.4.1.2021 מיום הוועדה דיון

 

 המוצרים שמחיר מכיווןהלחם המפוקחים.  למוצרי תחרותלחם שאינם מפוקחים מהווים  מוצרי :טענה .3

 הן וכתוצאה, מפוקחים שאינם מוצרים עם צולב סבסוד לבצע, המאפיות נאלצות גמיש אינו המפוקחים

, במידה וכתוצאה בנוסף. מפוקחים מוצרים מייצרות שאינן אחרות מאפיות מול נחיתות בעמדתמצויות 

 להיווצר ועלולתצטמצם  התחרותלחמים מפוקחים,  המייצרותמההפסדים תיסגר אחת המאפיות 

גבוה יותר את  במחיר ולמכור המחסור אתלנצל  עלולותאחרות  מאפיותמחסור בשוק. במצב זה, 

 .מוצריהן

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decisions_04012021/he/decision_and_directives_decisions_04012021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decisions_04012021/he/decision_and_directives_decisions_04012021.pdf
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. חלק ניתוח התחרות בשוק הלחם להלןומאפייניו ר' התחרות בשוק הלחם  לעניין :הוועדה התייחסות

 אינו צולב סבסוד. המאפיות של עסקיים להליכים מתייחסת זו טענהסוגיית הסבסוד הצולב,  לעניין

יצוין כי המאפיות אינן מחויבות לפי חוק לייצר מוצרים  .מחירים בפיקוח הצורך לעניין שיקול מהווה

 קחים. ומפ

 

ם לזעזועים כלכליים ואי וודאות בשוק בכלל ובענף הלחם בפרט. על כן, זה לא נגיף הקורונה גר :טענה .4

 הזמן לבצע שינויים. יש לדחות את הדיון להתבהרות הדברים.

מטרת הליך הקול הקורא הייתה להרחיב את ידיעותיה של הוועדה בהתייחס לרמת  :הוועדה התייחסות

 הנדרשים בעת מתן המלצות לשרים.  התחרות בשוק הלחם. הוועדה שוקלת את כלל השיקולים

 

 רמת הפיקוח על מוצרי הלחם המפוקחים
עמדתה המקצועית של ועדת המחירים היא כי פיקוח מחירים הוא בעיקרו כלי להתמודדות עם כשלי שוק 

אשר עלולים ליצור עיוותים במחיר המוצר או השירות )מחיר גבוה מאשר המחיר שהיה נקבע בשוק 

ובכמות המיוצרת, ובכך לפגוע ביעילות הכלכלית של השוק ובצרכנים. המדובר בכשלים תחרותי(, באיכותו 

)א( לחוק הפיקוח, ובהם מונופול, ריכוזיות, היעדר תחרות, מקרים בהם הלקוח שבוי או 6בהם עוסק סעיף 

פיקוח חסמים כמותיים )דוגמת מכסות ייצור(. במקרים אלה, ובהינתן תנאים נוספים, עשויה להיות הצדקה ל

מחירים אשר אמור למנוע את הרווח העודף ממנו נהנה היצרן, אשר בא על חשבון הצרכן, ולשמור על איזון 

 בין האינטרסים של היצרן )או המשקיע( לבין האינטרסים של הצרכן.

שמטרתו של פיקוח מחירים אינה להבטיח כי מחיר המוצר נמוך והוא נגיש בהקשר זה יודגש שוב 

לשמור על איזון בין היצרן לבין הצרכן תוך כדי קביעת מחיר  היאשל חוק הפיקוח מטרה אלא, ה לציבור.

שפיקוח מחירים אינו סבסוד, הוגן שלא מאפשר גריפה של רווחים עודפים על ידי היצרן. כמו כן, יש להדגיש 

על  והטלת פיקוח על מוצר או שירות מסוים אינה מבטיחה כי המחיר שיקבע על ידי השרים, בהתבסס

בפרט, בשווקים המלצת הוועדה, יהיה מחיר זול יותר מאשר המחיר בו נמכר המוצר או השירות לפני כן. 

בהתאם למתודולוגיה של ועדת וקביעת מחיר מפוקח ייתכן  –דוגמת שוק הלחם  – שבהם קיימת תחרות

 ייקבע אםין, המחירים תוביל לכך שהמחיר המפוקח יהיה גבוה יותר מאשר ללא פיקוח מחירים. לחלופ

 יפגע אשר במוצר מחסור להיווצר עלול, משקל שווי ממחיר הנמוך מפוקח מחיר מסוים שירות או למוצר

 .בצרכנים ובראשונה בראש

בעניין כפי שהוצג בהרחבה לעיל, ועדת המחירים סבורה כי בשוק הלחם מתקיימת תחרות. על כן, נראה כי 

 לחוק להחלת פיקוח מחירים.  ()א6 בסעיף הקבועים התנאים מתקיימים לאזה 

 הפיקוחאת רמת  להפחיתו, הלחם למוצרי מפוקח מחיר לקבוע שלא ממליצההמחירים  ועדת ,זאת כל לאור

לחוק )דיווח על רווחיות  פרק ז'לפי  פיקוחל( מחיר להעלאת)בקשה  לחוק 'ופרק לפי  פיקוחמ יהםעל

 (. ומחירים

, המפוקחים הלחם מוצרי עלפרק ז' לחוק  לפי פיקוח החלתו השרים ידי על הוועדה המלצת לאישור בכפוף

רמת המחירים, נתחי לבחון את תמשיך לעקוב באופן שוטף אחר שוק הלחם, ובכלל זאת תמשיך  הוועדה

להבטיח שלוועדת  כדי .בהמשך ההחלטה , כמפורטרמת הרווחיות של מוצרי הלחם המפוקחיםהשוק ו

 הוועדהינה שוטפת של רמת המחירים והרווחיות, השלימה המחירים תהיה נקודת מוצא מיטבית לבח

 את בדיקת הבסיס של מוצרי הלחם המפוקחים, כמפורט להלן.
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 בדיקת הבסיס למוצרי הלחם המפוקחים -חלק ב 

 במדגם מאפיותה
, המהוות יחד את חלקו הארי והמאפיות המפורטות לצדם הקבוצות הבאות 3במסגרת בדיקת הבסיס נבחנו 

 לחם הארוז הנמכר ברשתות הקמעונאיות ובמכולות:של שוק ה

 ;את מאפיות אנג'ל בירושלים, לוד ונתיבות ואת מאפיית אורניםהניתוח כלל  – קבוצת אנג'ל .א

מאפיית ודש הוד ואת מאפיית ברמן ירושלים, לרבות "לחם הארץ",  הניתוח כלל – קבוצת ברמן .ב

 ;השרון לרבות "לחם חן"

 .בר-עין את מאפיית דגנית ח כללהניתו – קבוצת דגנית מרחבית .ג

 

 הבסיס מחיר חישוב
למוצרי הלחם  הבסיס בדיקת על מקצועית עבודההחלה ועדת המחירים ב 2019 בראשיתכאמור לעיל, 

 למתודולוגיהבהתאם בדיקת הבסיס בוצעה  של רואה חשבון מייעץ מטעם הוועדה המפוקחים, בסיוע

יים ונתונים כספיים נוספים של המאפיות שהועברו , על בסיס דוחות כספהחדשה של ועדת המחירים

 .לוועדה

 

פגישות עם נציגי מחלקת כספים ומחלקת תפעול בשלוש החיצוני המקצועית ערך היועץ העבודה במסגרת 

סיור במפעלי החיצוני קיים היועץ בנוסף, . רשתות קמעונאיותפגישות עם מספר וכן  שבמדגם המאפיות

 ליך הייצור משלב חומרי הגלם ועד לשלב ההפצה. הייצור על מנת להבין את תה

 

 לצרכן מורכב משני רכיבים:המפוקחים מחיר מוצרי הלחם 

 שמשלם הקמעונאי ליצרן.המקסימלי המחיר  –מחיר קמעונאי  .1

 המחיר הקמעונאי בתוספת מרווח שיווק קמעונאי. –מחיר לצרכן  .2

 

: הכמויות שיוצרו, מהמאפיות שבמדגם לצורך קביעת מחיר הבסיס למחיר הקמעונאי חושבו, לכל אחת

מעודכן סל תשומות  ת. בנוסף, במסגרת העבודה נבנהנורמטיביותשואה  הכמויות שנמכרו, עלויות הייצור

עבור קידום המחיר שחושב במסגרת בדיקת הבסיס למונחי רמת המחירים הנוכחית, וכן לצורך ביצוע 

 ע מקדם התייעלות, בהתאם למתודולוגיה החדשה. השוטפים בין בדיקות בסיס. לצד זאת נקב ניםהעדכו

 

בעניין מרווח השיווק  22.11.2015החלטת ועדת המחירים מיום בהתאם לנקבע מרווח השיווק הקמעונאי 

 המזון למוצרי הקמעונאי המרווח בעניין הוועדה החלטת –להלן הקמעונאי למוצרי המזון המפוקחים )

קבע למרווח השיווק של מוצרי הלחם, (, וקודם בהתאם לסל התשומות שנקישור לסיכום הדיון; המפוקחים

 כמפורט מטה.

 

 עקרונות החישוב

(: "כאשר בענף פועלות כמה 15)עמ'  דולוגיה החדשהבהתאם למתו – המאפיותעלויות  שקלול .1

, ייקבע המחיר על פי העלויות של הפירמות 50%-פירמות, אך לאף לא אחת מהן נתח שוק הגדול מ

בהתאם לכך, שייבחרו, בשיטת הממוצע המשוקלל על בסיס נתחי שוק וזאת בהתאם למבנה הענף". 

, נתח השוק מעלה המפורטים הנתונים לפי וקח.במסגרת הניתוח נתחי השוק נקבעו לפי המחזור המפ

התחשיב בוצע בשיטת הממוצע המשוקלל,  . בהתאם לכך,50%-של אף אחת מהמאפיות אינו גבוה מ

 לכל אחד מסוגי הלחמים. 

 

לאחר  על ידי המאפיות, בחלוקה לסוגי לחמים, שיוצרוסך הלחמים נלקחו בחשבון  – הכמויות שיוצרו .2

על פי דיווחי  7% -ל 5%בין שיעור הלחמים הפסולים שהוכר נע  .איפסולים ובללחמים הפחתת 

 המאפיות.

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
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 שלוש המאפיות ,ייצור לפי סוגי לחמים – 7 טבלה

 

  (ק"גמשקל ) כמויות )יחידות(

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

לא  לחמים
 66,065,121 65,860,781 67,605,582 160,155,351 157,220,296 163,171,964 מפוקחים

לחם אחיד 
 41,897,471 40,524,223 39,653,200 55,863,294 54,032,298 52,870,934 פרוס

 10,250,255 8,924,804 7,900,193 13,667,006 11,899,739 10,533,591 לחם אחיד

 539,838 332,575 239,470 719,784 443,433 319,294 לחם לבן

 328,045 211,500 184,679 656,090 423,000 369,357 לחם לבן פרוס

 14,453,284 14,015,405 13,355,891 28,906,568 28,030,811 26,711,781 חלה

 133,534,013 129,869,289 128,939,015 259,968,094 252,049,577 253,976,921 סה"כ

סה"כ 
 67,468,893 64,008,508 61,333,433 99,812,743 94,829,281 90,804,957 מפוקחים

 

 המאפיות שלוש ,לפי סוגי לחמים ,באחוזים ייצורה התפלגות – 8 להטב

 

 משקלים כמויות

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 49% 51% 52% 62% 62% 64% לא מפוקחים לחמים

 31% 31% 31% 21% 21% 21% לחם אחיד פרוס

 8% 7% 6% 5% 5% 4% לחם אחיד

 0% 0% 0% 0% 0% 0% לחם לבן

 0% 0% 0% 0% 0% 0% לחם לבן פרוס

 11% 11% 10% 11% 11% 11% חלה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 

 המאפיות שלוש , לחמים מפוקחים בלבד,באחוזים ייצורה התפלגות – 9 טבלה

 

 משקלים כמויות

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 62% 63% 65% 56% 57% 58% לחם אחיד פרוס

 15% 14% 13% 14% 13% 12% לחם אחיד

 1% 1% 0% 1% 0% 0% לחם לבן

 0% 0% 0% 1% 0% 0% לחם לבן פרוס

 21% 22% 22% 29% 30% 29% חלה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 

כמויות שיוצרו, בניכוי כמויות שהוחזרו מהרשתות הקמעונאיות. אחוז ההחזרות  – שנמכרו הכמויות .3

-ללחמים ארוזים ו 9% -ל 6%נע בין  שהוכרשיעור הלחמים המוחזרים . שונה בין מוצרים ובין מאפיות

 על פי דיווחי המאפיות. ,ללחמים וחלות חשופים 16%-ל 6%
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 ייצור הלחמים המפוקחיםעלויות חישוב 

 בהם נעשה שימוש במסגרת החישוב. העלויות העמסת בסיסי מפורטים להלן

 

 בסיס העמסה – 10 טבלה

 בסיס העמסה תעלויוהרכב  עלות סעיף

 עלויות ייצור

 עלות קמח ישירה עלויות קמח

עלויות חומרי גלם 

 וחומרי אריזה
 עלויות הכנה ישירות

 עלויות חרושת
שעות  24אומדן כיצד מחולקות  – בסיס העמסה זמן מפעל

 בין המוצרים המיוצריםשל המכונות ביום העבודה 

 בסיס העמסה זמן מפעל הוצאות פחת

 משכורות
  לפי עלות שעת עבודה – כר עובדי ייצורש

 לפי בסיס העמסה זמן מפעל –שכר עקיף 

הוצאות מכירה 

 ושיווק
 כל העלויות

משקל  50%בסיס העמסה חושב לפי  – בסיס העמסה הובלה

חלקו של סוג הלחם  50%-סוג הלחם בסך המשקל שיוצר, ו

 .במספר סוגי הלחם במשלוח ממוצע

 (33.3%/33.3%/33.3%זמן מפעל )-משקל-שקלול כמותי כל העלויות הנהלה וכלליות

 משקל ייצור תשואה וריבית הון

 

לחמים שאינם פרוסים )לחם ב ,בנוסףזמן האפייה וזמן ההתפחה. בשוני בין מוצר למוצר  יםיקיצוין כי 

 תהליך הייצור מעט שונה שכן שלב עיבוד חלותובחשוף(, תהליך העבודה אינו כולל את שלב הפריסה, 

 הצורה נעשה באופן ידני על ידי קליעה.

 

 הייצור תיועלו (1)

 להלן נפרט כיצד חושבו העלויות השונות בתהליך הייצור:

 

 חומרי חושב מחיר לכל סוג לחם . , מיםקמח, משפרי אפייה, שמרים, שמן – לייצור גלם עלות חומרי

 שיוצרו. כמות הלחמיםבתוספת פחת חומרים כפול הלחמים שיוצרו, כפול כמות הגלם לייצור, 

 חומרי חושב מחיר  בארגזים. ו/או בשקיותהלחמים המפוקחים נארזים  – אריזהחומרי גלם ל עלויות

 שיוצרו.הלחמים בתוספת פחת חומרים כפול , הלחמים שיוצרוכפול כמות הגלם לאריזה, 

 ים, שמירה וכו'.גלם(, גז, ביטוח, חלקי חילוף, תיקונה יחומרבנפרד מחשמל, מים ) – עלויות חרושת 

 עקיף )מנקים, אנשי תחזוקה, מאבטחים ושכר  ישיר )עובדי ייצור(מורכב משכר  השכר – עלויות שכר

  וכו'(.

 העלותשעת עבודה לכל אחד מסוגי המוצרים. ל האפקטיבית השכרעלות  החושב – ישיר שכר .א

" אפקטיביות", ונוספו עליה עלויות לעובדעבודה  לשעת הממוצעהשכר  את כוללת האפקטיבית

מקדם פסולים ומקולקלים, ו ותהפסקזמן  )הכנת קו הייצור(,  set-up-תקלות ו זמן בגין

 ההפסקות, וההרצות התקלות לולא לייצר היה שניתן לחמים אובדן של העלות את המייצגות

עליהם  ונערכובהתאם לנתונים שהתקבלו מהמאפיות,  באופן נורמטיבי חושבו אלו רכיבים'. וכו

בדיקת סבירות ו במאפיות סיוריםבעת  החיצוני היועץבדיקה שערך  ובהןת סבירות רבות בדיקו

השעתית שחושבה הוכפלה במספר  השכרעלות  .אחרים מוצרים ליצרניהשוואה  באמצעות

 עלותחישוב  לצורךייצור )בכל סוג לחם לפי מספר העובדים הרלוונטיים(. ה קועובדים בה

הייצור השעתי המלא של כל סוג  בכושרהעלות שחושבה  ךס, חולקה לחם יחידת לכל השכר
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 עלות תחשיב(. הפסקות שאין ובהנחה, ומוחזרים פסולים לחמים לרבות, כלומרלחם מפוקח )

 '.א בנספח מפורט עבודה שעת

כולל שכר של עובדי רצפת הייצור שאינם במגע ישיר עם הליך האפייה, כמו  –שכר עקיף  .ב

 .בסיס העמסה זמן מפעל וביטחון. עלויות אלו יוחסו לפילמשל עובדי אחזקה, ניקיון 

  עלויות ההון כוללות את עלות הפחת והתשואה של  מכונות ומבנה )פחת תשואה וריבית(. –עלויות הון

. אורך העמסה זמן מפעל המכונות במפעל ועלות המבנה. העלויות יוחסו בין המוצרים השונים על בסיס

וחות הכספיים. שיעור התשואה המשוקללת נקבע על בסיס חישוב חיי המכונות נקבע על בסיס הד

WACC .כמפורט בהמשך 

 

 עלויות מכירה ושיווק (2)

 עמלות סוכני מכירות. – עמלות 

 תחזוקת משאיות, דלק, רישוי. – עלויות הובלה ומשלוח 

 וכו'.תחזוקת רכבי סוכני מכירות, דלק, השכרות רכב, מלגזות, שכירות, כלי אריזה  – עלויות אחרות 

 שכר נהגים ועובדי מכירות. – עלויות שכר 

 פחת משאיות ורכבי סוכנים )פחת תשואה וריבית(. – עלויות הון 

 

 עלויות אלה הועמסו על סוגי המוצרים המפוקחים לפי בסיס העמסה הובלה.

 

 עלויות הנהלה וכלליות (3)

 בעיקר ארנונה. – מיסים ואגרות 

 .הפרשה לחובות מסופקים 

 מבקר, ביקורת פנים, ייעוץ משפטי, הנהלת חשבונות וכו'.רו"ח  – מקצועיות 

 שכר עובדי מטה. – עלויות שכר 

 ביטוח וכו'.צרכי משרד, תקשורת, אחזקת רכבי הנהלה, השתלמויות,  – עלויות אחרות 

 ציוד ומבנה )פחת תשואה וריבית(. – עלויות הון 

 

חלקו של כל מוצר בסך היחידות שיוצרו  עלויות אלה הועמסו על סוגי המוצרים המפוקחים לפי שקלול בין

 33.3%)כמותי(, חלקו של כל מוצר בסך המשקל שיוצר )משקל(, ובסיס העמסה זמן מפעל, בחלוקה שווה )

 לכל אחד(.

 

יצוין כי במסגרת העבודה עלה מנתוני המאפיות חשש לחוסר יעילות רוחבי של המאפיות בהפעלת קווי 

בשווקים שבהם מזהה (: "45לות. לפי המתודולוגיה החדשה )עמ' הייצור, בין היתר נוכח היקפי התק

תמריץ להתייעלות  בשיטת עדכון המחיר אשר תכלול הרגולטור כי יש מקום להתייעלות, הוא ישקול שימוש

". בהתאם לכך החליטה הוועדה להחיל מקדם התייעלות לצורך קידום מחיר הבסיס הפירמה המפוקחת

 ורט מטה.לרמת המחירים הנוכחית, כמפ
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 WACC -ה חישוב

הנוסחה של בהתאם להנחיות המתודולוגיה החדשה, על פי בוצע  (WACC) חישוב שיעור התשואה הפנימי

 :WACC-להלן סיכום תחשיב הזר.  אמידת התשואה המשוקללת להון עצמי והון

 

 WACC-ה תחשיב – 11 טבלה

 פירוט נתון פרמטר

Rf 2.03% 5פי ממוצע של לנים ש 10-תשואת אג"ח חסר סיכון ל 
 שנים אחרונות

Rm-Rf 5.2%  לפי  2020פרמיית סיכון השוק המקובלת בארה"ב לשנת
 DAMODARANנתוני 

unleverred Beta 
0.47 

 ההשוואה חברותבטא ממוצעת משוקללת ללא מינוף של 
 YAHOO FINANCEלפי נתוני  בייצור לחםהעוסקות 

 (dמינוף )
20% 

יעור המינוף הממוצע של שיעור המינוף נקבע לפי ש
 חברות המדגם

b=unB(1+(d/e)*(1-t)) 0.558 חישוב בטא לאחר המינוף 

Re=Rf+(Rn-Rf)*B 4.93% חישוב תשואה להון העצמי לאחר מס 

T 23% שיעור המס בישראל 

Re/(1-T) 6.40% שיעור התשואה להון עצמי לפני מס 

Rd 3.83% לפי חברות המדגםהחוב  מחיר 

WACC 5.90% 
 

 

עולם הפועלות בתחום ייצור ושיווק לחם. מה חברות השוואה 7נבנה מדגם של  WACC-לצורך תחשיב ה

להלן חברות ההשוואה )ר' פירוט נוסף  כל החברות שנבחנו מייצרות הן לחמים והן מוצרי מאפה שונים.

 בנספח ד'(:

 השוואה חברות מדגם – 12 טבלה

Finsbury Food Group 

BreadTalk Group 

Yamazaki Baking 

Flowers Foods 

Aryzta 

Toly Bread 

QAF LTD 

 

הון  80%ועומד על שווי שוק, לפי בשיטת הממוצע המשוקלל נקבע בהתאם למתודולוגיה,  –שיעור המינוף 

 עצמי.

 

של חברות כמרווח מעל ריבית חסרת סיכון בהתאם לדירוג אשראי סינתטי בסיסי חושבה  –עלות ההון הזר 

 . 3.83%מהבדיקה עולה כי ריבית על ההון הזר היא  . NYUלפי פרופסור דמודראן מאוניברסיטת ואה, ההשו

 

)לפני  6.40%עלות ההון העצמי היא . מהחישוב עולה כי CAPMמודל חושבה לפי  –עלות ההון העצמי 

 מס(.

 

ין כי ההון של . יצוהאחרות המאפיות שתי של מההון משמעותית נמוךאחת המאפיות שנבדקו של  ההון

לצורך לאור זאת,  מאפייה זו כולל נכסים ישנים אשר אורך חייהם החשבונאי לקראת סיום ועל כן ההון נמוך.
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 מאפייה של מיוצרת ליחידה להון בהתאם שנקבעמינימלי חישוב התשואה על ההון, נלקח בחשבון הון 

 "ל.הנ המאפייה של המיוצרת הכמות סך כפול אחרת

 

 תמאפיורווחיות ה

המאפיות, בהם מוצג דיווח ביחס לכלל הפעילות לרבות פעילות שאינה הדוחות הכספיים של מבחינת 

 תפעולימדווחת על רווח , וקבוצה אחת תפעולימדווחות על הפסד הקבוצות  3מתוך  2כי עולה , מפוקחת

 קיים. מהמחזור. בנוסף, נראה כי הן אינן משקיעות ברכוש חדש אלא שוחקות את ה 4%בשיעור של 

 

 נחסכותמכירה עלויות הכרה בהנחות בגין 

הנחות קמעונאיות תוכרנה רק כאשר מוכחת ההצדקה לגביהן כהבדל (: "30לפי המתודולוגיה החדשה )עמ' 

בדומה  היצרן, ורק עד גובה עלויות המכירה הנחסכות. הנחה מעבר לעלות זו לא תוכר. עלות בעבור

אומדן הנחות  כעלויות נורמטיביות. יווק הנחסכות תחושבנהלעסקאות עם צדדים קשורים, הוצאות הש

חישוב ב המפוקחת אילו ביצעה אותם בעצמה. בעבור שירותים ייעשה על פי העלות בפועל שהייתה לחברה

בחישוב ובדיקה כי עלות זו אינה נכללת  יש לעדכן את שקלול מרווח השיווק בהתאם, כלומר, נדרשת עקביות

 ם לכך בוצעה בחינה של העלויות הנחסכות של המאפיות. בהתא. "בחישוב פעמיים

 

המאפיות ציינו בפני שירותי הובלה וסידור מדפים. מציעות  לקמעונאים המאפיותבמסגרת אספקת הלחם 

 העלויות אל כי הן נותנות הנחות לקמעונאים כנגד החיסכון שנובע מרכיבים אלה. בניתוח החיצוני היועץ

בעלי נתח השוק המשמעותי עבור הלחמים השונים. בין הקמעונאים רות ועלותו שיבנמצא כי קיימת שונות 

עלות ההובלה קיים יתרון משמעותי לגודל כי ב , לחם אחיד פרוס וחלה, נמצאיותר מבין הלחמים המפוקחים

לקמעונאי קטן. שירותי הסידור לא ניתנים בהשוואה ההובלה לקמעונאי גדול נמוכה משמעותית כך שעלות 

  באופן חלקי. למאפיההספקים ועל כן נחסכים  לכלל

 

על מנת לתת ביטוי לשונות זו בוצע נרמול של עלות ההובלה ועלות סידור המדפים כאילו הם ניתנים לכלל 

מתן בליצרניות  ומכירהקמעונאים. מנגנון זה משקף את עלות השירות המקסימלי הניתן לקמעונאי כלשהו 

 עלות שנחסכת.ההנחות בגין 

 

 הובלה בגיןנחסכת  מכירה תעלו (1)

 ,רשתות הקמעונאיותההיא הראשונה  – קבוצות לקוחות אשר רוכשות סחורה מיצרניות הלחמים 2ישנן 

מקומות )בתי חולים,  מוסדייםמלקוחות ומקמעונאים קטנים )מכולות, סופרים שכונתיים(  מורכבתהשנייה ו

 :הבאיםנובעים מהגורמים חות בין סוגי הלקוההבדלים בעלויות  .וכו'(עבודה, פנימיות 

  משאית אחת תעביר סחורה למספר רב יחסית של לקמעונאים קטנים ומוסדיים בהפצה  –דלק

משאית שיוצאת להפצה ברשתות זו של מאשר יותר ועל כן הנסיעה תהיה ארוכה  ,יעדים

 קמעונאיות עם מספר קטן של עצירות.

  הפצה העבודה במזמן יותר גבוה ומוסדיים לקמעונאים קטנים זמן העבודה בהפצה  –זמן עבודה

 שכן ישנן יותר עצירות ויותר זמן פריקת סחורה.הקמעונאיות לרשתות 

  להציג את הסחורה שהועברה ואת התאמתה  יםנדרש יםהפצה הנהגעת ב –הצגת תעודות משלוח

ך זה . בהפצה לקמעונאים קטנים ומוסדיים ישנו מספר רב יותר של עצירות, והלילתעודת המשלוח

 נדרש בכל אחת מהן. 

 

עלות ההובלה לקמעונאי קטן לבין עלות ההובלה לקמעונאי גדול בין שהפרש הוועדה החליטה להתייחס ל

 הובלהעלות  לשבוצע תחשיב לצורך חישוב העלות הנחסכת כעלות נחסכת, ולהכיר בה כעלות נורמטיבית. 
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. הפער בין העלות בפועל לבין העלות מוסדייםלוקמעונאים קטנים לו כל המשלוחים היו מבוצעים ל

 עלות נחסכת. המחושבת מהווה 

 

לחמים בעלי נתח השוק להיתרון לגודל שנמצא בהובלה לקמעונאים גדולים נמצא רק ביחס כאמור לעיל, 

(. זאת, מכיוון שיתר 3)לפירוט ר' טבלה  המשמעותי יותר מבין הלחמים המפוקחים, לחם אחיד פרוס וחלות

ם בהיקפים נמוכים מאוד, ללא הבדלים משמעותיים בין הקמעונאים הגדולים לקטנים. על הלחמים נמכרי

 לחמים אלה. עבור  רק הוכרההנחסכת בגין הובלה  העלותכן, 

 

ועל כן דורש יותר זמן בחלוקה בסניף )שכן כל סוג  ,מגוון הלחמים ברשתות הקמעונאיות גדול יותרכמו כן, 

 ה הוערך לפי מגוון הלחמים בכל חברה.זמן ז .לחם דורש בדיקה נפרדת(

 

המאפיות או מרכזי ההפצה ביחס  בקרבתבמסגרת הניתוח נבדק האם קיימת הנחה לקמעונאים הנמצאים 

על פי דיווחי המאפיות לא ניתנות הנחות  –לקמעונאים אחרים )וזאת כי על פניו ישנו בחיסכון בזמן הנסיעה( 

 אפיות.מרבה לשכאלו ועל כן לא חושב החיסכון בגין קי

 

 ותסדרנ בגין עלות נחסכת (2)

הרשת בוחרת לקבל לעתים . שירות סדרנות של הסחורה על המדפיםהמאפיות מציעות לקמעונאים גם 

המאפיות נותנות הנחה כנגד העלות הנחסכת שירותים אלה מהמאפייה, ולעתים מבצעת סדרנות בעצמה. 

 לפי בדיקה שבוצעה במסגרת העבודה. צמןבע כאשר הרשתות הקמעונאיות בוחרות לבצע את הסדרנות

  סדרנות. ישירות מקבלים מהמאפיותמהלקוחות  50%-, כהנוכחית

 

הוועדה החליטה להתייחס לחיסכון שנובע מסדרנות ע"י הקמעונאי כעלות נחסכת, ולהכיר בה כעלות 

שבו כלל  לפיכך, בעת חישוב העלות הנחסכת בגין סדרנות הוכרו עלויות המשקפות מצבנורמטיבית. 

 הלקוחות היו מקבלים מהמאפיות שירותי סדרנות.

 

סדרנות העלות , 2015שנת מ מרווח השיווק הקמעונאיתחשיב שבוצע במסגרת העבודה לבחינת בהתאם ל

 אג'.  7על  ת לחם עומדתליחיד

 

 המרווחנקבע כי  החלטת הוועדה בעניין המרווח הקמעונאי למוצרי המזון המפוקחיםבמסגרת יצוין כי 

החלטה לגבי רכיב  של כל אחד מהמוצרים, וכן כי בעת עדכון הבסיסייושם  החדש שחושב הקמעונאי

 . )ר' התייחסות בהמשך( תתקבל בעת עדכון מחיר הבסיס , ובכלל זאת בלחם,הסדרנות בכל מוצר

 

  למחיר לקמעונאי סל תשומות

למחיר  נקבע סל תשומות קידום המחירים שחושבו בבדיקת הבסיס לרמת המחירים הנוכחיתלצורך 

כל אחת מתשומות הייצור ל , במסגרתולקמעונאי )קרי המחיר, שבו רוכש הקמעונאי את המוצר מהמאפיה(

הלחמים של ייצור עלויות הבוצמד מדד אקסוגני, שמשקלו בסל נקבע לפי משקל התשומה העיקריות ה

לאור זאת, . יות הייצור העדכניותנועד להבטיח שהמחיר המעודכן משקף את עלוהמחיר קידום . המפוקחים

לכלול מדד אשר לפירמה  על המדדים להוות קירוב טוב ביותר לתמהיל העלויות של הפירמה, ומנגד, אין

 : שנקבע התשומותלהלן סל  השפעה כלשהי עליו.
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 למחיר לקמעונאי סל תשומות – 13טבלה 

 משקל מדד תשומה

2019 

 בסיס

, במחירים שוטפיםמדד שכר לשעת עבודה בתשלום  שכר

 , ירחון סטטיסטי לישראל10סמל ייצור מוצרי מזון, 

 (קישור למדד)

44.1% 152.33 

-אוקטובר מדד

  2019דצמבר 

סדרה: ) 2020, בסיס טחינת תבואה וגריסתהמדד  )חומר גלם( קמח

  (קישור למדד( )1061 – 180130

14.5% 98.04 

מדד דצמבר 

2019 

יתר חומרי הגלם, 

עלויות חרושת, 

 שונות

סדרה: ) 2018, בסיס כללי -מדד המחירים לצרכן 

 ( קישור למדד( )120010

33.8% 100.8 

מדד דצמבר 

2019 

פחת תשואה 

 וריבית

  7.6% הצמדהללא 

  100%  סה"כ

 

מחירים הנוכחיים וכן ל 2015-2019תחשיב ההצמדות לשנים תשמש כבסיס לכל חישוב עתידי.  2019שנת 

 ,2019לעיל מודדו לסוף שסל התשומות בטבלה  ותמפורט בנספח ב'. יצוין כי משקל (2021חודש יוני  )קרי

. 2015-2017שנים גם לשנות בדיקת הבסיס, קרי להתשומות  יסל ותמשקלשבנספח ב' מוצגים בעוד 

לאור עליית מדד השכר ביחס , 2015-2017בשנים גבוה ממשקל השכר  2019לפי מדדי משקל השכר 

 יתר המדדים.ל

 

 מוצמדת עלות השכר  בסל התשומות הנוכחי לעדכון השוטף של מחירי הלחמים המפוקחים – שכר

הוועדה סברה כי יש במחירים שוטפים.  בתעשייה )סך הכל(, מדד שכר לשעת עבודה בתשלוםל

יותר לייצור מוצרי מזון. בבחינת נתוני המאפיות נמצא כי מדד זה תואם להחליף מדד זה במדד לענף 

 .ינויים בעלויות השכר של המאפיותאת הש

 בסל התשומות הנוכחי לעדכון השוטף של מחירי הלחמים המפוקחים מוצמדות עלויות חומר  – קמח

. הוועדה סברה כי ניתן משרד הכלכלהומפורסם מדי חודש ע"י  מחושבהגלם )קמח( למחיר טון קמח ה

מדד טחינת תבואה וגריסתה, )סדרה:  - הלמ"סלהחליף את המדד הנוכחי במדד המפורסם ע"י 

טחינת המדד מודד את שינויי המחירים המתקבלים על ידי היצרנים בתעשייה עבור . (1061 - 180130

מדד המחירים הסיטוניים של כלול בתוך לפי בדיקות שביצעה הוועדה, מדד זה תבואה וגריסתה. 

חירי "סל" של תפוקת התעשייה הנמכר מודד את אחוז השינוי במהתפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 

-בתבאיכות ובכמות קבועה או  לקונים מקומיים בשלב השיווק הראשון. ה"סל" כולל מוצרים ושירותים

  .כך שהשינויים במדד במשך הזמן הם במידת האפשר תוצאה של שינוי מחירים בלבדהשוואה, 

 הוצמדו למדד המחירים לצרכן. – שאר העלויות 

  ציפיות יות וחישוב התשואה הינו לפי תשואה נומינלית )המגלמת בתוכה גם את ה –פחת ותשואה

  תהווה הצמדה כפולה. ת התשואה והפחתהצמד, האינפלציה(

 ולכן זניח הייצור בעלות משקלו כי נמצא הנוכחית בבדיקה אך אנרגיה רכיב היה בעבר – אנרגיה 

 בנפרד אותו לקבוע שלא החליטה הוועדה

 

, בעניין הקפאת ציבורי שימועלאחר הליך פרסמה ועדת המחירים את החלטתה,  1.6.2021 ביוםיצוין כי 

 השכר בסלי התשומות לעדכון המוצרים והשירותים שבפיקוח מחירים לפי חוק הפיקוח למשך שנת מדדי

קישור לסיכום ; השכר יהחלטת הוועדה בעניין הקפאת מדד –להלן )בעקבות משבר הקורונה  2021

את מדד השכר בסל  , בין היתר,להקפיאממליצה לשרים . כמפורט בהחלטה זו, ועדת המחירים (הדיון

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0221/m8.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0221/m8.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02b/b5_2_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02b/b5_2_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02a/a5_1_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02a/a5_1_h.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_01062021/he/decision_and_directives_decision_01062021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_01062021/he/decision_and_directives_decision_01062021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_01062021/he/decision_and_directives_decision_01062021.pdf
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שיעור השינוי בסל  להלן מוצגבהתאם להחלטה האמורה,  .הלחםהתשומות לעדכון השוטף של מחיר מוצרי 

 .2019דצמבר -2019לחודשים אוקטובר  התשומות בשקלול הקפאת מדד השכר

 

 מקדם ההתייעלות

קבעה את שיעור  הוועדה. למתודולוגיה החדשה, על תחשיב סל התשומות יחול מקדם התייעלות בהתאם

, באמצעות חישוב שיעור השינוי השנתי המזון ףבענל בסיס אומדן לשיפור בפריון ההתייעלות ע מקדם

סקר תעשייה, כרייה וחציבה שמפרסמת לפי נתוני המוסף למשרה בענף המזון ) בערךהממוצע 

 היא השנה הזמינה האחרונה( 2017)שנת  2012-2017שיעור השינוי הממוצע בשנים (. הלמ"ס

  .2.3%עמד על 

המלאה ביותר את ההתייעלות בענף ייצור המזון בישראל.  מייצגת בצורהלעמדת חברי הוועדה, שיטה זו 

 הוועדה מבקשת לקבל במסגרת השימוע את התייחסות הציבור לסוגיה זו.

 

 מחיר הלחם לקמעונאי

 2019 דצמבר, כפי שחושב לפי בדיקת הבסיס )במחירי לקמעונאי ללחמים המפוקחים המרבילהלן המחיר 

 (.2021ובמחירי יוני 

 

 לקמעונאי הלחם מחיר – 14 טבלה

מחיר נוכחי  שם המצרך 

לקמעונאי, 

₪ 

חדש מחיר 

 ₪ ,לקמעונאי

)מחירי דצמבר 

2019) 

חדש מחיר  שיעור השינוי

 ₪ ,לקמעונאי

מאי )מחירי 

2021) 

שיעור 

 השינוי

 750לחם אחיד )כהה( 

 גר'
3.92 4.56 16.4% 4.46 13.8% 

לחם אחיד )כהה( פרוס 

 גר' 750וארוז 
5.37 5.04 -6.2% 4.93 -8.3% 

 16.7% 4.53 19.4% 4.63 3.88 גר' 750לחם לבן 

לחם לבן פרוס וארוז 

 גר' 500
4.5 3.73 -17.0% 3.65 -18.9% 

חלה או מאפה שמרים 

 גר' 500
3.94 4.08 3.4% 3.98 1.1% 

 

 המרווח הקמעונאי

רווח הקמעונאי המ , בין היתר,נקבע הוועדה בעניין המרווח הקמעונאי למוצרי המזון המפוקחים החלטתב

בעת עדכון ייושם  החדש שחושב המרווח הקמעונאיכמו כן נקבע כי  .מוצרי הלחם המפוקחיםלהנורמטיבי 

החלטה לגבי רכיב הסדרנות בכל מוצר תתקבל בעת עדכון  נקבע כי בנוסף. של כל אחד מהמוצרים הבסיס

ת כמפורט באותה החלטה, יתעדכן לפי סל תשומוהמרווח הקמעונאי  . לבסוף, הוחלט כימחיר הבסיס

 ויתעדכן בעת שמבוצע עדכון מחיר למוצר. 

 

המכירה עלויות תחשיב סדרנות במסגרת הבמחירי הבסיס הובאו בחשבון עלויות כאמור לעיל, בחישוב 

 להכיר בעלויות הסדרנות גם במרווח הקמעונאי. מקום . לאור זאת, איןהנחסכות
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הוועדה בעניין המרווח הקמעונאי למוצרי י שנקבע בהחלטת להלן סל התשומות לעדכון המרווח הקמעונא

 :המזון המפוקחים

 

 סל התשומות לעדכון המרווח הקמעונאי – 15טבלה 

 מדד
משקל בתקופת 

 הבסיס
 הבסיס בתקופת מדד

(2015) 

מדד שכר חודשי למשרת שכיר, מכירה קמעונית 
בחנויות לממכר כללי ובחנויות המתמחות במזון, 

 (471-472)סמל  2011, בסיס במשקאות ובטבק
 (קישור למדד)

27% 
102.9 

-9/2014ממוצע  מדד
8/2015 

, 2018כללי, בסיס  - מדד המחירים לצרכן
 (קישור למדד) (120010)סדרה: 

54% 
100.8 

 2015 אוקטובר מדד

 התשומותעלות המוצר בקנייה ממשווק )סל 
 (ור למדדקיש) לקמעונאי( קמעונאית אריזה עבור

 תלוי במוצר 14%

 5% (קישור למדד)תעריף חשמל לבית 
45.58 ₪ 
 2015 אוקטוברב המחיר

  100% "כסה

 

וליוני  2019לדצמבר כאשר הסדרנות מבוצעת ע"י היצרן, מוצמד למוצרי הלחם להלן המרווח הקמעונאי 

2021: 

 

 המפוקחים הלחם למוצרי המרווח הקמעונאי – 16טבלה 

שם המצרך 

 ותיאורו

מחיר בסיס 

למרווח 

קמעונאי 

 ₪ ,נורמטיבי

)סדרנות 

מבוצעת על ידי 

 היצרן(

מחיר מעודכן 

 2019לדצמבר 

למרווח 

 קמעונאי

₪  נורמטיבי,

)סדרנות 

מבוצעת על 

 ידי היצרן(

מחיר מעודכן  שיעור השינוי 

 2021 מאיל

למרווח 

 קמעונאי

₪  נורמטיבי,

)סדרנות 

מבוצעת על ידי 

 היצרן(

 שיעור השינוי

לחם אחיד 

 750)כהה( 

 גר'

0.500 0.535  7.0% 0.542 %8.3  

לחם אחיד 

)כהה( פרוס 

 750וארוז 

 גר'

0.740 0.768  3.9% 0.779 %25.  

לחם לבן 

 גר' 750
0.500 0.535  7.0% 0.542 %38.  

לחם לבן 

ז פרוס וארו

 גר' 500

0.770 0.784  1.9% 0.816 %6.0  

חלה או 

מאפה 

 500שמרים 

 גר'

0.500 0.526  5.2% 0.527 %5.4  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/y_labor12/pdf/e1_14.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/y_labor12/pdf/e1_14.pdf
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/food-price-control-search?skip=0
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
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 .ג' בנספח מפורט 2021וכן לשנת  2015-2017 לשניםהמפורט ההצמדות  תחשיב

 

במסגרת החלטת הוועדה בעניין הקפאת מדדי השכר הממוצע, החליטה הוועדה שלא להמליץ לשרים 

שיעור השינוי בסל התשומות מדד השכר בסל התשומות של המרווח הקמעונאי. בהתאם, להקפיא את 

 שקלול הקפאת מדד השכר.ללא חושב  למרווח הקמעונאי

 

במוצרי  הקמעונאי המרווח על פיקוח ליהחיצוין כי במסגרת עבודת הוועדה נבחנה גם האפשרות לעוד 

כאמור לעיל, . ות הגבוהות שניתנות לקמעונאיםהלחם המפוקחים, וזאת לנוכח טענת המאפיות בדבר הנח

הנחות קמעונאיות תוכרנה רק כאשר מוכחת ההצדקה לגביהן כהבדל עלות בעבור על פי המתודולוגיה, 

במסגרת בדיקת הבסיס הוכרו ההנחות הניתנות  ,ואכןהיצרן, ורק עד גובה עלויות המכירה הנחסכות. 

לא  , ועדת המחיריםפיקוח מחירים על המרווח הקמעונאי אשר להחלתלקמעונאים בגין סדרנות והובלה. 

סבורה כי ההנחות שנותנות המאפיות לקמעונאים הן עדות  סבורה כי יש להטיל פיקוח על המרווח, אולם

נוספות לתחרות בין המאפיות, המחזקת את עמדת הוועדה לפיה יש להפחית את רמת הפיקוח על מוצרי 

 הלחם, כמפורט לעיל.

 

 מים המפוקחיםלחהחירי מ –סיכום 
 

להלן סל התשומות הסופי המשוקלל למחיר לצרכן, המורכב מסל התשומות לקמעונאי ומסל התשומות 

 . באמצעות סל זה ייבחן הצורך לביצוע תחשיב עדכון מחיר.2019דצמבר למרווח הקמעונאי, מוצמד למדדי 

 

 למחיר לצרכןתשומות סל  – 17טבלה 

 

 שם מדד
 משקל

מדד בסיס 
(2019) 

ייצור  -מדד שכר 
 מוצרי מזון

מדד שכר לשעת עבודה בתשלום 
במחירים שוטפים, ייצור מוצרי 

 סטטיסטי ירחון, 10 סמלמזון, 
 לישראל )קישור למדד(

38.7% 

152.33 

 אוקטובר מדד
דצמבר  –

2019 

מדד טחינת תבואה 
 קמח - וגריסתה

טחינת תבואה וגריסתה,  מדד
 – 180130)סדרה:  2020 בסיס

 1061( )קישור למדד( 
12.7% 

98.04 

 דצמבר מדד
2019 

שכר עובדי 
 קמעונאות

למשרת שכיר,  מדד שכר חודשי
מכירה קמעונית בחנויות לממכר 
כללי ובחנויות המתמחות במזון, 

 2011 בסיסבמשקאות ובטבק, 
(472-471)סמל   

4.2% 

117.3 

מדד ממוצע 
2019שנתי   

 מדד המחירים לצרכן

 בסיסכללי,  -מדד המחירים לצרכן 
2018 )סדרה: 120010( )קישור 

 למדד(
137. % 

100.8 

 דצמבר מדד
2019 

 מחירי החשמל

לבית החשמל תעריף  
0.7% 

47.16 
 דצמבר מחיר

2019 

  6.7%  ללא מדד

 100% 100%  סה"כ

 

 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0221/m8.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02b/b5_2_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02a/a5_1_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2021/price02a/a5_1_h.pdf
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ת הבסיס, כפי שחושבו בבדיקלקמעונאי ולצרכן,  להלן טבלה מסכמת למחירי מוצרי הלחם המפוקחים

 :2021ובמחירי  2019 דצמברבמחירי 

 

 2019 דצמבר מחירי, )₪( ולצרכן לקמעונאי המפוקחים הלחם מוצרי מחירי – 18 טבלה

 שם המצרך 

 מחיר לצרכן כולל מע"מ מחיר לצרכן ללא מע"מ מרווח קמעונאי מחיר לקמעונאי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

 חדש קיים
שיעור 

 נוישי
 חדש קיים

שיעור 
 שינוי

לחם אחיד )כהה( 
 גר' 750

3.92 4.56 16% 0.46 0.54 16% 4.38 5.10 16% 5.12 5.96 16% 

לחם אחיד )כהה( 
 750פרוס וארוז 

 גר'
5.37 5.04 6%- 0.70 0.77 10% 6.07 5.81 4%- 7.11 6.79 4%- 

 18% 6.05 5.12 18% 5.17 4.38 7% 0.54 0.50 19% 4.63 3.88 גר' 750לחם לבן 

לחם לבן פרוס 
 גר' 500וארוז 

4.50 3.73 17%- 0.71 0.78 10% 5.21 4.52 13%- 6.10 5.29 13%- 

חלה או מאפה 
 גר' 500שמרים 

3.94 4.07 3% 0.47 0.53 12% 4.41 4.60 4% 5.17 5.38 4% 

 

 2021מאי  מחירי, )₪( ולצרכן לקמעונאי המפוקחים הלחם מוצרי מחירי – 19 טבלה

 המצרך שם 

 מחיר לצרכן כולל מע"מ מחיר לצרכן ללא מע"מ מרווח קמעונאי מחיר לקמעונאי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

 חדש קיים
שיעור 
 שינוי

לחם אחיד 
 גר' 750)כהה( 

3.92 4.46 14% 0.46 0.54 18% 4.38 5.00 14% 5.12 5.85 14% 

לחם אחיד 
( פרוס )כהה
 גר' 750וארוז 

5.37 4.93 8%- 0.70 0.78 11% 6.07 5.70 6%- 7.11 6.67 6%- 

 750לחם לבן 
 גר'

3.88 4.53 17% 0.50 0.54 8% 4.38 5.07 16% 5.12 5.93 16% 

לחם לבן פרוס 
 גר' 500וארוז 

4.50 3.65 19%- 0.71 0.82 15% 5.21 4.47 14%- 6.10 5.23 14%- 

חלה או מאפה 
 גר' 500שמרים 

3.94 3.98 1% 0.47 0.53 12% 4.41 4.51 2% 5.17 5.28 2% 
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מחירי הזכייה במכרז משרד הביטחון ולעמדת עדה לוהתייחסות הו -חלק ג 

 הממונה על התחרות

 רקע
-מוצרי מאפה אספקת ייצור ול ןמשרד הביטחושערך  27.10.2020מיום  1000617921במסגרת מכרז 

באופן  ותנמוכשחלקן היו מחיר מפוקחים הצעות  מיםהמאפיות המייצרות לחישו ( הגהמכרז –להלן בשיווק )

לבין המחיר המפוקח, במכרז ת המחיר והצעחלק מלאור הפער בין . המרבי משמעותי מהמחיר המפוקח

הצעתה כי ( הרשות –)להלן  בפני משרד הכלכלה ובפני רשות התחרות מרחבית" טענה-דגניתמאפיית "

במכרז, מאפיית "ברמן", נעשתה במחיר הפסדי ונמוך משמעותית מהמחיר המפוקח של המאפיה שזכתה 

  .מרחבית" מהשוק-כיום, וזאת במטרה לדחוק את מאפיית "דגנית

 

רשות את הצעות המחיר שהוגשו הטענות אלה ולבקשת שר הכלכלה ומנכ"ל משרד הכלכלה, בחנה  נוכח

את ( הממונה –הממונה על התחרות )להלן  7.3.2021העבירה ביום במסגרת המכרז. עם סיום הבדיקה 

ממצאיה לשר הכלכלה ולמנכ"ל משרד הכלכלה וכן לוועדת המחירים. לפי הרשות, "מחיר טורפני" היא 

פרקטיקה שנוקט בעל מונופולין שבנסיבות מסוימות עשויות לעלות כדי הפרה של חוק התחרות הכלכלית, 

ת, על מנת שחברה תפר את האיסור האמור, עליה להיות . עם זא(התחרות חוק –)להלן  1988-התשמ"ח

יים סיכוי סביר שקהדרוש הוא  ףנוס סוד. יהייצור מעלותבעלת מונופולין ושהמחיר בו נמכר המוצר נמוך 

עצמו בעתיד על ההוצאות וההפסדים הכרוכים בתמחור זה בדרך של  אתלכך שבעל המונופולין יוכל לפצות 

צעה רשות התחרות העלתה, בצד שאלת היותה של ברמן "בעלת מונופולין" הבדיקה שבי .העלאת מחירים

כי המחירים שהוצעו ע"י  –שלא נדונה ואין להניח כי ברמן היא בעלת מונופולין, כמובנו בחוק התחרות  –

 מאפיית "ברמן" במכרז אינם מחירי הפסד, אלא הם משקפים "רווח משמעותי ביחס לעלות הייצור". 

 

ר כי עמדת הרשות, כפי שהוצגה לוועדת המחירים, היא כי במקרה בו נמכרים מספר מוצרים בהקשר זה יוע

כסל מוצרים במכרז )כגון מכרז משהב"ט( יש לבחון את כל המוצרים בסל על מנת לענות על שאלת המחיר 

ים הן ברמת סל המוצר –ההפסדי )או טורפני(. הרשות מצאה כי המחיר שהוצע על ידי ברמן אינו הפסדי 

ואלו נמכרים ברווח ולא בהפסד. לכן, לעמדת הרשות לא הייתה  –במכרז והן ברמת המוצרים שבפיקוח 

 קיימת כל אינדיקציה, גם במנותק משאלת המונופולין, למחיר שעלול להיות טורפני. 

 

ליצה בנוסף, הממונה הוסיפה כי הפער בין עלות הייצור לבין המחיר המפוקח מחייב בחינה של הסוגיה, והמ

שוועדת המחירים תשקול בחינה מחודשת של מחיר הלחם בפיקוח. עוד ציינה הממונה כי במסגרת הבדיקה 

עלה כי המוצרים המפוקחים נמכרים בפועל ברשתות השיווק במחיר נמוך משמעותית מהמחיר המפוקח, 

סגרת חקירת סו במפממצא המעיד על קיומה של תחרות בענף הלחם. דברים דומים עלו גם ממסמכים שנת

קרטל הלחם ואשר העידו כי המאפיות מתמחרות את מוצריהן במחיר נמוך משמעותית מתחת למחיר 

 הפיקוח, מבלי שהן צופות שהוא יהיה מחיר הפסדי. 

 

יצוין כי במסגרת פנייתו לרשות התחרות ציין מנכ"ל משרד הכלכלה את הצעתו לקבוע מחיר מינימום בסך 

קרי, המחיר בו רוכשת הרשת הקמעונאית את המוצר מהמאפייה(. בעניין זה על המחיר הסיטונאי )₪  4.5

ציינה הממונה כי קביעת מחיר מינימום למוצרי הלחם תביא להעלאה ברורה במחירים ולנזק צרכני. הממונה 

הוסיפה כי קביעת מחיר מינימום "כמוהו כיצירת קרטל מחירים בחוק בין יצרניות הלחם והפגיעה שנוצרת 

 ה ברורה וחד משמעית".מצעד ז

 

שהוועדה שר הכלכלה ליו"ר ועדת המחירים בבקשה  8.3.2021ביום פנה  לתוצאות בדיקת הרשותבהמשך 

ועדת המחירים דיון תבחן את הפערים. לאור ממצאי רשות התחרות ובהמשך לבקשת שר הכלכלה, קיימה 

רשות לבין הם לפערים בין ממצאי רשות, בו הוצגו ממצאי הבדיקה וכן נידונו הטעמיהמשותף עם נציגי 

 תוצאות בדיקת הבסיס שפורטו לעיל.
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 ניתוח
רשות שונה השל  הניתוחרשות התחרות. מבחינה זו עלה כי שערכה ועדת המחירים בחנה את הניתוח 

  , כמפורט להלן.לקביעת מחיר מפוקח באופן מהותי מהמתודולוגיה המשמשת את ועדת המחירים

 

שלפי המתודולוגיה של ועדת המחירים, המחיר המפוקח נקבע על בסיס כלל הפער המרכזי נובע מכך 

עלויות הייצור )עלות ממוצעת( בתוספת תשואה נורמטיבית להון. כלומר, במסגרת המחיר המפוקח נלקחות 

הניתוח של רשות התחרות , להבנת ועדת המחיריםבחשבון העלויות הקבועות לייצור המוצר. לעומת זאת, 

את לבחון  לתחשיב עלויות שוליות לייצור יחידת מוצר נוספת, ומטרתו התבצע בהתאם בשאלת המכרז

כפי שהוצגו  על פי ממצאי הרשות. העלויות שהמציע במכרז רואה לפניו בבואו לשקול את הצעתו במכרז

המחיר , העלויות אותן שקלה ברמן בגיבוש הצעתה במכרז אינן דומות לעלויות שבבסיס לוועדת המחירים

במסגרת הדוחות והנתונים שהועברו לרשות התחרות ממאפיית "ברמן" לא נלקחו בחשבון עלויות . פוקחהמ

קבועות, בעוד שהנתונים שדורשת ועדת המחירים כוללים עלויות אלה. יצוין כי מאפיית ברמן טענה כי 

מסרה את במסגרת הדוחות והנתונים שהועברו לרשות לא נכללו עלויות קבועות, רק בדיעבד ולאחר ש

בין המידע שמצוי בידיה הפער  ,לגישת רשות התחרותנתוניה לרשות ולאחר שנשאלה על הפער האמור. 

לבין זה של ועדת המחירים נובע מכך שרשות התחרות בוחנת את מבנה העלויות שהגורמים בענף שוקלים 

לא ועדת המחירים ואילו העלויות שנבחנות על ידי  ,בגיבוש אסטרטגיית התחרות והצעות המחיר שלהן

 .בהכרח רלבנטיות לכל עסקת מכירה של המאפיות

 

מבנה העלויות שעל בסיסו הגישו מאפיית ברמן  םעבר, בהשבחנה ברשות התחרות הציגה מכרזים נוספים 

לעלויות שבבסיס הפיקוח.  הדומ ואינ ,וכן מאפיות נוספות את הצעתן במכרז או הצעות מחיר לקמעונאים

עלה גם ביחס להצעתה של מאפיית מרחבית, שגם היא הגישה הצעה האמור הפער י עוד ציינה הרשות כ

נמוכה מבסיס העלויות של הפיקוח, הגם שמדובר במכרז שמהווה את מרכז פעילותה ואינו "פעילות שולית" 

יצוין כי מאפיית מרחבית לא נבחנה במסגרת הבדיקה שערכה ועדת המחירים, ועל כן לוועדת  עבורה.

 אין נתונים באשר למבנה העלויות שלה.המחירים 

 

חברי הוועדה הסכימו כי יש היגיון רב בכך שבמסגרת מכרז תתבסס הצעת מחיר על עלות שולית, אך על 

 המחיר המפוקח להיקבע על בסיס העלות הממוצעת, כולל העלויות הקבועות.

 

של המכרז, חלק מרכיבי העלות בנוסף, מהניתוח שערכה ועדת המחירים עולה כי בשל מאפייניו הייחודיים 

של המאפיות תומחרו במסגרת הצעת המחיר במכרז בעלות נמוכה יותר מהעלות הממוצעת שחישבה 

ועדת המחירים לרכיבים אלו. בין הרכיבים שתומחרו בעלות נמוכה יותר ניתן למנות עלויות הפצה )יתרון 

 ומכירות )ללא פעילות שיווק וסדרנות(. לגודל(, עלות בגין החזרות )לקוח ללא החזרות( ועלות שיווק 

 

בעלות, באופן  פי שנייםמסתכמים בפער של כמעט המפורטים לעיל בין השיטות ההבדלים הכל, סך ב

המסביר את הפער בין המחירים שהוצעו במסגרת המכרז לבין תוצאות בדיקת הבסיס. יתרה מכך, מבחינה 

עלויות ליו התבססה רשות התחרות יתווספו הולתחשיב השולי שעכי במידה שביצעה הוועדה עולה 

 שנמצא בבדיקת הבסיס. למחיר מאוד היה דומה יהמחיר ליחידת מוצר  ,הנוספות

 

  .לאור זאת, חברי הוועדה סברו כי ממצאי רשות התחרות אינם מעידים כי נפל פגם בבדיקת הבסיס
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מיום  בקשת ההעלאה של מאפיות אנג'ל וברמןהתייחסות הוועדה ל - דחלק 

13.5.2021 
 

נשלח ממשרדו של עו"ד קוסטליץ, בא כוחן של מאפיות אנג'ל וברמן, מכתב ובו בקשה  13.5.2021ביום 

לעדכן את מחירי הלחמים המפוקחים במסגרת עדכון שוטף לאור השינויים בסל התשומות הנוכחי. בין היתר 

ה לעניין הקפאת מדדי השכר הממוצע ועדונטען גם כי לעניין סל התשומות אין מקום ליישם את המלצת ה

 שכן טרם פורסמה ההמלצה הסופית לאחר שימוע, וטרם התקבלה החלטה בעניין על ידי השרים. 

 

בקשת ההעלאה הועברה על ידי המפקח על המחירים במשרד הכלכלה לדיון בוועדת המחירים ביום 

27.6.2021. 

 

נותנת מענה לבקשת ההעלאה שכן  מסמך זהכמפורט ב ועדה הנוכחיתוועדה, המלצת הוהחברי לעמדת 

קרי לא לקבוע מחיר לחוק, כאמור להלן, עמדתה היא כי יש להעביר את הלחמים המפוקחים לפרק ז' 

מקסימום. גם במידה והמלצתה זו לא תתקבל על ידי השרים, ויוחלט להותיר את הלחמים בפיקוח לפי פרק 

חדש. על מוצע עדכון עלויות הלחם על פי סל תשומות המתחשב בתחשיב בסיס מעודכן ו', כוללת ההמלצה 

כן, הוועדה אינה מקבלת את הבקשה לבצע עדכון שוטף למחיר, בטרם קיום שימוע ביחס להחלטה זו, 

 ובטרם קבלת החלטה על ידי השרים בעניין. 

 

ים, ועדה ביחס להקפאת מדדי השכר הממוצע, זו תיושם, במידה ותתקבל על ידי השרולעניין החלטת ה

  במסגרת עדכון המחיר החדש, במידה ויוחלט שלא להעביר את מוצרי הלחם לפרק ז'. 

 

 החלטה
לשרים לקבוע כי רמת הפיקוח שתחול על מוצרי הלחם המפוקחים תהיה  להמליץועדת המחירים בכוונת 

מתכונת שרים על כמו כן, בכוונת הוועדה להמליץ ללפי פרק ז' לחוק הפיקוח, קרי דיווח על רווחיות ומחירים. 

באם תאושר המלצת הוועדה על ידי השרים ורמת הפיקוח שתחול  מפורטת בנספח ה' להחלטה.ההדיווח 

תמשיך לעקוב באופן שוטף ועדת המחירים על מוצרי הלחם המפוקחים תהיה לפי פרק ז' לחוק הפיקוח, 

. רווחיות של היצרניםם, נתחי השוק ורמת המחירירמת ה , לרבותאחר התפתחויות בשוק הלחם המפוקח

 לעיל יהוו נקודת התייחסות לביצוע המעקב של הוועדה. שחושבו כמפורט מחירי הבסיס במקרה זה, 

 

 ציבורי שימוע
הן על ההמלצה כי רמת הפיקוח על מוצרי הלחם המפוקחים  – עדה יוצאת לשימוע ציבורי על החלטה זווהו

גורמים הנוגעים יקת הבסיס. במסגרת השימוע יוכלו תהיה לפי פרק ז' לחוק הפיקוח, והן על תוצאות בד

 15ניתן להעביר התייחסות כתובה לוועדה שלא תעלה על  התייחסותם להחלטה זו.את בדבר להעביר 

חסויות לאחר קבלת ההתיי .20219.30.עד ליום  rimonac@economy.gov.il מיילה, לכתובת עמודים

 להופיע בפניה ולהציג את עמדתם גם בעל פה. בכתב, הוועדה תשקול לאפשר לבעלי עניין

  

mailto:rimonac@economy.gov.il
mailto:rimonac@economy.gov.il
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 )שכר ישיר( שעת עבודההשכר האפקטיבית ל עלות –א'  ספחנ
שחושבה כעלות , )שכר ישיר( האפקטיבית לשעת עבודה של עובדי קו הייצורהשכר להלן מוצג פירוט עלות 

 . עלות זו מורכבת מעלות שכר שעתיתבמדגםשהתקבלו מהמאפיות ם בהתבסס על נתונינורמטיבית 

זמן הפסקה, זמן תקלות, מקדם פסולים ומקולקלים ומקדם  בגין , בתוספת עלויות "אפקטיביות"ממוצעת

, התקלות לולא לייצר היה שניתן לחמים אובדן של העלות את המייצגותהחזרות לחמים מקמעונאים, 

 , כמפורט להלן:'וכו ההפסקות

 לחמים מייצר ולא בהפסקה העובד בו זמן – הפסקה שעות; 

 ו תקלות- Set up – מייצרת לא כן ועל תקולה המכונה בו זמן; 

 חומרים ופחת פסולים לחמים – ומקולקלים פסולים מקדם. 

 

  תוספת%  )₪(עלות  2015-2017

   62.1 עלות שכר שעתית

  12.5% 8.0 שעות הפסקה

  25% 16.0 והרצות תקלות

מקדם פסולים 
 ומקולקלים

4.4 5%  

   90.5 סה"כ

    

 השכר האפקטיבית ליחידת מוצר לחם:להלן תמחור עלות בהתבסס על החישוב שלעיל, 

 2015-2017 

)ראה  עלות שעה בייצור
 טבלה לעיל(

90.5 

 15 מספר עובדים בייצור

 1,358 סך עלות

 1,960 קצב ייצור שעתי

 0.69 עלות ליחידה
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 6.2021ולחודש  2019.12תשומות לחודש ההצמדת סל  –' ב ספחנ
מדד הבסיס הינו ממוצע המדדים בשנה בכל שורה, להלן מוצג חישוב שיעור השינוי בסל התשומות. 

 .הנבדקת

 

 2017חישוב שינוי מדד ביחס לשנת  – 2017

   מעודכן מדד בסיסמדד    

 משוקלל שינוי%  2019 דצמבר 2017ממוצע  משקל מדד תשומה

 שכר
לשעת עבודה שכר מדד 

 ייצור מוצרי מזוןבתשלום, 
39.4% 124.2 152.3 22.7% 8.9% 

קמח )חומר 
 גלם(

מדד טחינת תבואה 
 וגריסתה

15.9% 98.3 98.0 -0.2% -0.04% 

יתר חומרי 
הגלם, עלויות 
 חרושת, שונות

 0.6% 1.6% 100.8 99.2 36.4% מדד מחירים לצרכן

פחת תשואה 
 וריבית

 0.00% 0.0% 0.0 0.0 8.3% א מדדלל

 9.5%    100%  סה"כ

 4.6%     סה"כ כולל מקדם התייעלות
 

 2016חישוב שינוי מדד לשנת  – 2016

   מעודכן מדד בסיסמדד    

 משוקלל שינוי%  2019דצמבר  2016ממוצע  משקל מדד תשומה

 שכר
לשעת עבודה שכר מדד 

 ייצור מוצרי מזוןבתשלום, 
39.4% 117.8 152.3 29.3% 11.55% 

קמח )חומר 
 גלם(

מדד טחינת תבואה 
 וגריסתה

15.9% 99.4 98.0 -1.4% -0.22% 

יתר חומרי 
הגלם, עלויות 
 חרושת, שונות

 0.67% 1.9% 100.8 99.0 36.4% מדד מחירים לצרכן

פחת תשואה 
 וריבית

 0.00% 0.0% 0.0 0.0 8.3% ללא מדד

 12.0%    100%  סה"כ

 4.6%     דם התייעלותסה"כ כולל מק

 

 2015חישוב שינוי מדד ביחס לשנת  – 2015

   מעודכן מדד בסיסמדד    

 משוקלל שינוי%  2019דצמבר  2015ממוצע  משקל מדד תשומה

 שכר
לשעת עבודה שכר מדד 

 ייצור מוצרי מזוןבתשלום, 
39.4% 117.0 152.3 30.3% 11.9% 

קמח )חומר 
 גלם(

מדד טחינת תבואה 
 הוגריסת

15.9% 107.4 98.0 -8.7% -1.39% 

יתר חומרי 
הגלם, עלויות 
 חרושת, שונות

 0.47% 1.3% 100.8 99.5 36.4% מדד מחירים לצרכן

פחת תשואה 
 וריבית

 0.00% 0.0% 0.0 0.0 8.3% ללא מדד

 11.0%    100%  סה"כ

 1.3%     סה"כ כולל מקדם התייעלות
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 1202חישוב שינוי מדד ביחס לשנת  – 2021

   מעודכן מדד בסיסמדד    

 משוקלל שינוי%  2021מאי  2019ממוצע   משקל מדד תשומה

 שכר
לשעת עבודה שכר מדד 

 ייצור מוצרי מזוןבתשלום, 
44.1% 152.33 152.33* 0.0% 0.00% 

קמח )חומר 
 גלם(

מדד טחינת תבואה 
 וגריסתה

14.5% 98.04 102.7 4.8% 0.69% 

יתר חומרי 
הגלם, עלויות 

 שת, שונותחרו
 0.27% 0.8% 101.6 100.8 33.8% מדד מחירים לצרכן

פחת תשואה 
 וריבית

 0.00% 0.0% 0 0.0 7.6% ללא מדד

 0.96%    100%  סה"כ

 -2.3%     סה"כ כולל מקדם התייעלות

 2019*כולל הקפאת שכר לחודש דצמבר 
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הצמדת סל תשומות של המרווח הקמעונאי לחודש  –' ג נספח

 6.2021לחודש ו 12.2019
בסיכום דיון של המרווח הקמעונאי, אשר נקבע כמפורט  להלן מוצג חישוב שיעור השינוי בסל התשומות

מעודכן הוא המדד הו, )כמפורט בטבלה( 2015 המדד בשנת מדד הבסיס הינו (.קישור) 22.11.15מיום 

 .2021כן מוצג חישוב ההצמדה לחודש יוני  )כמפורט בטבלה(. 2019בשנת המדד 

 

 מדד תשומה
 משקל
2015 

 מדד בסיס
2015 

 מדד מעודכן
2019 

 משוקלל שינוי% 
 משקל 
2019 

 שכר 

חודשי ממוצע שכר מדד 
מכירה  למשרת שכיר,

 (472-471קמעונאית )
 (קישור למדד)

27% 

102.9 
)ממוצע 
9/2014-
8/2015) 

117.3 
)ממוצע 
1/2019 – 

12/2019) 

14.0% 3.78% 29.4% 

עלות המוצר 
 לקמעונאי

 13.4%     14% בהתאם למוצר

 שונות
 מדד מחירים לצרכן

 (קישור למדד)
54% 

99.7 
(10/2015) 

100.8 
-חיר למ)

12/2019) 
1.09% 0.59% 52.2% 

 אנרגיה
קישור מחירי חשמל )

 (למדד
5% 

45.58 
(10/2015) 

47.2 
 -מחיר ל)

12/2020) 
3.5% 0.17% 5% 

 100%     100%  סה"כ

 

 מדד תשומה
 משקל
2015 

 מדד בסיס
2015 

 מדד מעודכן
 2021מאי 

 משוקלל שינוי% 

 שכר 

חודשי ממוצע שכר מדד 
למשרת שכיר, מכירה 

 (472-471קמעונאית )
 (קישור למדד)

27% 

102.9 
)ממוצע 
9/2014-
8/2015) 

123.7 20.1% 5.4% 

עלות המוצר 
 לקמעונאי

     14% בהתאם למוצר

 שונות
 מדד מחירים לצרכן

 (קישור למדד)
54% 

99.7 
(10/2015) 

101.6 1.9% 1% 

 אנרגיה
קישור מחירי חשמל )

 (למדד
5% 

45.58 
(10/2015) 

43.3 5%- 0.25%- 

 *6.15%    100%  סה"כ

 ., לפי המוצרלהוסיף את השפעת השינוי בעלות המוצר לקמעונאי יש לשיעור זה* 

 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/y_labor0321/e1_14.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/y_labor0321/e1_14.pdf
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/y_labor0321/e1_14.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/y_labor0321/e1_14.pdf
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/Prices/WizardPage.aspx?r=
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/currenttariffs.aspx
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והמחיר המעודכן לפי בדיקת הבסיס  22.11.15בסיכום דיון מיום להלן מוצג המחיר הקמעונאי שנקבע 

 ושיעור השינוי בסל התשומות כמפורט בטבלה שלעיל.

 

 המצרך

מחיר מירבי  

לקמעונאי 

11.15 

מחיר 

 מירבי

לקמעונאי 

2019 

 שיעור    

 השינוי   

שיעור שינוי 

 במרווח

 קמעונאיה

מחיר 

 מירבי

לקמעונאי 

2021 

    שיעור        

 השינוי       

לחם אחיד )כהה( 

 גר' 750
3.88 4.56 17.60% 7.00% 4.46 14.95% 

לחם אחיד )כהה( 

 750פרוס וארוז 

 גר'

5.3 5.04 -4.93% 3.85% 4.93 -7.07% 

 750לחם לבן 

 גר'
3.84 4.63 20.66% 7.00% 4.53 17.93% 

לחם לבן פרוס 

 גר' 500וארוז 
4.61 3.73 -18.99% 1.88% 3.65 -20.82% 

חלה או מאפה 

 גר' 500שמרים 
3.89 4.07 4.75% 5.20% 3.98 2.38% 
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  חברות השוואה –' ד נספח
Finsbury Food Group 

וצרי עוגות, לחם ומוצרי מאפה יחד עם החברות הבנות שלה, מייצרת ומוכרת מגוון מ חברה בריטית.

, בגט, לחמים בריאיםלחמניות, מאפינס, לחמים,  ןוגמגוון של מוצרי לחם ובוקר, כ ה. מציעובעולםבבריטניה 

 סופגניות ומאפי בוקר. 

 

BreadTalk Group 

יה ומשקאות בסינגפור, סין, הונג קונג, טייוואן, דרום מזרח אס מסעדותעוסקת במאפיות, חברה מסינגפור. 

שונים, וכן עוסקת בפעילות  מאפהמוצרי מזון, קונדיטוריה ומוצרי במגוון . החברה מייצרת ומשקיעה ובעולם

 . מסעדותזכיינית. היא גם מנהלת ומפעילה 

 

Yamazaki Baking 

, , לחמניותמגוון מוצרים כגון לחםשלה, מייצרת ומוכרת מוצרי אפיה ביפן. החברות הבנות  חברה מיפן. יחד

החברה מנהלת מאפיות . ועוד, ריבות יםמרק חטיפים, ,אטריות, אורז, לחם מעובד, מאפים, יותסופגנ

 אלף חנויות. 100-וקונדיטוריות ברחבי יפן, ומפעילה למעלה מ

 

Flowers Foods 

לחמים טריים,  תומשווק תצרת ומשווקת מוצרי מאפה בארצות הברית. החברה מייצרחברה מארה"ב. מיי

 Nature's Own, Dave's Killer -כגון  את מוצריה תחת שמות מותגים הת ועוגות. מציעלחמניות, טורטיו

Bread, Tastykake, Wonder, and Cobblestone Bread Company . מאפיות,  39היא מפעילה

 מוכרת את מוצריה בעיקר ללקוחות קמעונאיים ושירותי מזון.ו

 

Aryzta 

, מאפים מתוקים מיםלח ,לחמניותמגוון מוצרים לרבות  ומשווקתמייצרת . חברה משוויץ. פועלת בכל העולם

קמעונאים מספקת גם ל. היא והפצת מוצרי מזון ומוצרי בוקר. החברה מספקת גם שירותי ניהול נכסים

 .מדינות 29מאפיות ב  53. לחברה גם למרכוליםגדולים, 

 

TOLY BREAD 

מייצרת מגוון סוגי לחמים, לחמניות מאפה בסין. בייצור, עיבוד ושיווק מוצרי  חברה מסין. החברה עוסקת

  ומוצרי מאפה שונים.

 

QAF LTD 

אוסטרליה, הפיליפינים, עיקר בקונדיטוריה בומייצרת ומפיצה מוצרי לחם, מאפה  חברה מסינגפור. החברה

 ותסחר והפצה של מוצרי מזון ומשקא ,למוצרי מזון הבמתן שירותי אחסנ פועלת גםסינגפור, מלזיה. החברה 

 ועוד.
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  מתכונת דיווח –' ה נספח
 

 מלווה מכתב

 

 תאריך:

 לכבוד

 המפקח על המחירים 

 משרד הכלכלה והתעשייה

העברת הפיקוח על מוצרי הלחם מפרק  -הנדון: דיווח על מחירים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

 ו' לפרק ז'

 הירים בזאת לאמור,מצ )השלם(אנו הח"מ המשמשים כמורשה/י חתימה בחברת 

טופס הדיווח להלן, המסומן בחותמת החברה לשם זיהוי, מהווה מסמך הנערך והמוגש על ידי  .א

 הנהלת החברה.

 הנהלת החברה אחראית לכל האמור בטופס הדיווח כאמור, וכן אחראים לעריכתו ולשלמותו. .ב

קשו בהתאם טופס הדיווח יחד עם ההערות הנלוות, משקפים באופן נאות את הנתונים שהתב .ג

 לנדרש בצו הפיקוח שבנדון ולמתכונת הדיווח. 

______________  ____________ 

 מנהל כספים      מנהל כללי       

  



 

37 
 

 דיווח מתכונת

 

 )יש לציין את שנת הדיווח(תקופת דיווח: 

ה ליחידת מוצר; כמויות מיוצרות לחודש מכל מוצר; והכנסות החבר לקמעונאימחיר מכירה ממוצע לחודש 

 טבלאות לשנת דיווח(: 12טבלה זו תוצג עבור כל חודש בנפרד )קרי יישלחו  –בגין כמויות אלו 

 (הנמדד החודש את לציין)יש חודש: 

 

 לחם אחיד 
לחם אחיד 

 פרוס וארוז
 לחם לבן

לחם לבן 

פרוס 

 וארוז

חלה 

ומאפה 

 שמרים

מחיר 

 מכירה

 א' קמעונאי

   

  

 ב' קמעונאי
   

  

 ג' קמעונאי
   

  

 כמות מיוצרתסה"כ 
   

  

 סה"כ כמות נמכרת
   

  

 נמכרתהכנסות בגין כמות 
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