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 מתודולוגיה חדשה לפיקוח על המחירים -סיכום תהליך 
  

 ועדת מחירים

 אמיר רשףמר  –אוצר   משרדיו"ר ועדת מחירים, 

 זאב קרילמר  –אוצר משרד החבר ועדת מחירים 

 ינון גוטגליקעו"ד  –עדה ויועץ משפטי לו

 גברת שירה דימניק –אוצר משרד ה ,מרכזת ועדת מחירים

 דוד שטיינמץמר  –כלכלה ה , משרדמפקח ועדת מחירים

 רימונה חןגברת  –כלכלה ה , משרדחברת ועדת מחירים
 אורי צוק ברמר  –חקלאות ה , משרדמפקח ועדת מחירים

 אוסמןארז מר  –חקלאות ה , משרדחבר ועדת מחירים

 גברת נופיה בכר –מפקחת ועדת מחירים, משרד האנרגיה 

 חן בר יוסףמר  –אנרגיה ה , משרדועדת מחירים חבר

 דפנה עין דורגברת  –תחבורה ה , משרדמפקחת ועדת מחירים
 ברוני חירמןגברת  –תחבורה ה , משרדחברת ועדת מחירים

 גלית פלצורגברת  –הגנת סביבה ל , משרדמפקחת ועדת מחירים

 גברת אור גולדפרב –הגנת סביבה ל , משרדועדת מחירים תחבר

 

 גורמים מקצועיים

KPMG  :צביקה בן אברהםרו"ח בנג'מין ברנבלוט, רו"ח הילל שוסטר, רו"ח סומך חייקין 

 נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני: ד"ר רועי שלם, ד"ר טל מופקדי

 רקע (1

 על המחירים ועל רווחיות חברות הנתונים לפיקוח מחירים המתודולוגיה המרכזית המשמשת לפיקוח

לצורך בדיקת רווחיות חברות  1996דו"ח שנכתב בשנת  אומתבססת על דו"ח סוארי. דו"ח סוארי ה
זמן בכלכלה ההנמצאות בפיקוח מחירים )לצורך תיקון מחירי בסיס(. עם זאת, שינויים שחלו על פני 

וון והמאפיינים השונים של הענפים המפוקחים הביאו לכך שוועדת המחירים עושה כיום שימוש במג

 רחב יותר של מתודולוגיות בעת יישום חוק הפיקוח על המחירים.

 תיאור תהליך לקביעת המתודולוגיה החדשה לפיקוח מחירים (2

מחיר בחלק מהמוצרים  שינויעלה הצורך בעדכון נוסחת סוארי, המשמשת לבחינת  2004משנת 

ועדת המחירים, בהשתתפות פורום רחב של  הוצגה נוסחה מתוקנת בפני 2005בשנת . המפוקחים

 השונים, אך הוועדה לא אישרה אותה. מפקחי המחירים מהמשרדים

. 1996חברתי לעדכן את דו"ח סוארי אשר לא עודכן משנת -הוועדה לשינוי כלכליהמליצה  2011בשנת 

בחינת שעניינה " 2011בדצמבר  18מיום  3985 מספר להחלטת ממשלהבאותה השנה גובשה המלצה זו 
ובה הנחתה הממשלה את ועדת המחירים " ייצור ושיווק במוצרים המפוקחים על ידי הממשלה עלויות

להתקשר בהליך תחרותי עם , 1996-הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"והפועלת מחוק 
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דו"ח  –יקוח מחירים )להלן מומחה על מנת לעדכן את הדו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפ

העיר על  2012שנת דוח מבקר המדינה בעניין הפיקוח על מחירי מוצרי מזון וחלב ב ף,בנוס .סוארי(

הצורך בגיבוש מתודולוגיה חדשה  המחירים מהקבוע בדו"ח סוארי. על קוחפיעבודת הסטיות בפועל ב

 נעוץ בעיקר בסיבות הבאות:

דל בין נקבעים ללא התאמה לסביבת הריבית, ללא הב שנקבעו בדו"ח סוארי, תשואההשיעורי  .א

 .גדולים ובטווחים ענפים,

 .לשוני הכלכלי בין הענפים מתמותא הניאו אחידה בדו"ח סוארי מחירהת קביעת לוגיומתוד .ב

 .IFRSמתייחס לתקינת החשבונאות דו"ח סוארי אינו  .ג

אינם משתמשים בשיטה  המפקחים על מצרכים ושירותים משרדים ממשלתיים רבים כתוצאה מכך,

 .מחיר המפוקחההישנה, ואימצו לעצמם שיטות שונות לחישוב 

צוות כלכלנים, לוגיה חדשה ע"י ו, לאחר השלמת הליך מכרזי, החלה עבודת גיבוש מתוד2014ביולי 

מסמך  .סומך חייקין-  KPMGחברתו ייעוץ כלכלי ומימונינומריקס חברת אנשי מימון ורואי חשבון מ

למען  .לפיקוח המחירים והשירותים( Guidelines)ם יליקווים מנחים כל ווהתלוגיה שגובש מוהמתוד

ך מסמ .לוועדת המחירים שמורה הזכות לשימוש בשיקול הדעת בתהליך קביעת המחירהסר ספק, 

לציבור שנערך על ידי בעת השימוע  על עבודה זו תוך הפנמת הערות שעלו המתודולוגיה הסופי מבוסס

על המחירים במשרדי הממשלה והמפקחים  ,נציגי האוצר עדה ושינויים נוספים שנעשו לבקשתוהו
 . השונים

עדה בתהליך הפיקוח על ון את הויכווצעת באה לסייע לוועדת המחירים ולההמתודולוגיה המו

על מצרכים  המחירים, זאת על מנת ליצור אחידות מתודולוגיות, ככל האפשר, בתהליך הפיקוח

 של משרדי הממשלה השונים. ושירותים

 בוצעו מספר צעדים: החדשה המתודולוגיה  בנייתלאחר 

ועדת המחירים ביקשה את  לשימוע ציבורי. המתודולוגיה החדשה פורסמה  2015בסוף נובמבר  .א

 .2016במרץ  17-הציבור ואפשרה לשלוח הערות לדו"ח עד ההתייחסות 

גופים המפוקחים לתשובות במשרד האוצר -מפגש שאלותנערך  2016במרץ  7ביום  .ב

המתודולוגיה החדשה, תקציר של וצג ה, בו במשרדים השונים מפקחי המחירים ובהשתתפות 
 ע"י הגופים המפוקחים. הזדמנות להעלאת שאלות יתנהוכן נ

 שביקשו זאת  אליו הוזמנו כלל הגופים ,נערך שימוע בעל פה 2016במרץ  30וביום  28ביום  .ג

משפטי היועץ הבוועדות השימוע נכחו נציגים ממשרד האוצר,  .ששלחו התייחסות בכתבו

 ונומריקס. KPMGמטעם צוות המומחים וגורמי השונים לוועדה, חברי הוועדה מהמשרדים 

הוצגו , בהן פגישות בין משרד האוצר ליתר המשרדיםהתקיימו מספר לאור השימועים  .ד

 .תיקונים במתודולוגיה החדשהובוצעו בפני גורמי המקצוע  שעלו מהשימועים הטיעונים

 :הועדה החלטות (3

. חירים השונותכמתודולוגיה החדשה של ועדות המ ים המנחיםוהועדה מאמצת את מסמך הקו .א

, יעלה לאתר ועדת המחירים ויופץ המסמך הסופי, הכולל את כל השינויים שהוסכם עליהם

 לגופים המפוקחים.

בעת ביצוע הפיקוח ועדת המחירים, מאמצת את האמור בדו"ח סוארי לעניין תכלית הפיקוח:   .ב

עולה, כי  האינטרסים של המשקיע והצרכן. מכאןעל המחירים יש לשמור על איזון בין הבטחת 
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 בקביעת מחיר המוצר שבפיקוח יש להבטיח, כי התשואה למשקיע פוטנציאלי בפירמה שמחיר

מוצריה נתון בפיקוח תהא דומה, לאחר התאמה לסיכון, לתשואה על השקעות אחרות, מאחר 

רש כי שיטת הפיקוח המשקיע אין חשיבות להיות המוצר בפיקוח. יחד עם זאת, נד שמבחינת

 החברות להתייעלות, תוך התערבות מינימלית בניהול העסקי השוטף. המוצעת תעודד את

ישנם הנושא.  חשיבותהוועדה קיימה מספר דיונים לאור  ,לעניין נכסי ההון המושקע בחברה .ג

יתרונות מעשיים ותיאורטיים משמעותיים בשימוש בהצגה החשבונאית המיושמת בדוחות 

מבוקרים של התאגיד לצורך חישוב ערך ההון המושקע. עם זאת, קיימים כמה הכספיים ה

 חסרונות ועיוותים העשויים לנבוע משיטה זו.

שינויים אלו שערוכים עלולים להיות מושפעים באופן דרמטי משינויים בשוק הנדל"ן, אף ש

יעו על המחיר הם לא בהכרח ישפאינם משפיעים על עלויות הייצור בפועל, ולכן בשוק תחרותי 

די של רווח הון ילצרכן. הפנמת השערוכים בקביעת המחיר המפוקח מביאה למעשה למימוש מי

עתידי של החברה, באופן שאינו בהכרח משקף נכונה התנהלות בשוק תחרותי וכן יכולתו של 

 בעל הנכס לממש באופן אחר את עליית שוויו של הנכס ולא דרך המחיר המפוקח. 

ירים תוכל להכיר בנכסי ההון המושקע בשיטה אחרת מהשיטה המוצגת לפיכך, ועדת המח

בדוחות הכספיים עקב מאפייני הענף ומשיקולים מבוססים אחרים. במסגרת הפעלת שיקול 
הדעת של ועדת המחירים, יילקחו בחשבון גורמים כגון רמת עתירות ההון בענף, בפרט אם 

יאוגרפי של הנכסים ורמת השינוי בשווי ההשקעה בהון נעשתה לפני שנים רבות, הפיזור הג
 הנדל"ן בנכסים המשמשים למוצרים מפוקחים.

 של המתודולוגיה החדשה תהליך ההטמעה (4

אימוץ במהלך  במשרדים השונים צוות מקצועי ילווה את עבודת המפקחים, 2017שנת בהמשך 

של המוצרים  חיריםעדכוני הבסיס למבהם יבוצעו בפעמים הראשונות  לרבותהמתודולוגיה החדשה 
הפירמות המפוקחות בעיקר  תוך קיום שיח מול. בתחילת הדרך העבודה תהא והשירותים המפוקחים

-יישום המתודולוגיה ייעשה בהדרגתיות, וכל ועדה בין .ודוחות הייעודיים הנדרשים לנושאי התמחיר

 .ההמתודולוגימשרדית תחליט על ההדרגתיות ביישום 

 
 
 


