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 תש"ף    אדרב   ' יב                   

  2020      מרץב    08                     
 :לכבוד

 מחלבות
 רשתות שיווק

 

 ”הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומההנדון: 

 

ולאחר בדיקת הנושא עם הלשכה המשפטית במשרד החקלאות ופיתוח  לעלייה בהיקפי יבוא החמאהבהמשך 

 הכפר, הנני להבהיר את המצב החוקי בנושא שבנדון:

 החוק(, קובע מהו "מצרך דומה": -)להלן  1996 –חוק הפיקוח על  מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 

וכש סביר הינו בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני, אף רמצרך שמבחינת השימוש בו בידי  –מצרך דומה" "

 .אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, באריזתו או בשמו

 

 חוק הגדרת "המחיר הקובע", שהיא:בנוסף, קבועה ב

 –המחיר הקובע" "

המחיר או המחיר המרבי  –לפי חוק הוראת השעה או לפי חוק זה קבע מחיר או מחיר מרבי נ (1)

 שנקבע לאחרונה;

( והותרה העלאת מחיר לפי חוק הוראת השעה או 1ה )סקא נקבע מחיר או מחיר מרבי כאמור בפל (2)

 המחיר שהותר לאחרונה; –לפי חוק זה 

השירות לא הותר כאמור ( ומחירו של המצרך או 1ור בפסקה )אמא נקבע מחיר או מחיר מרבי כל (3)

צרך או עשה את השירות כדין במועד שנקבע בצו לפי חוק מהמחיר שבו מכר האדם את ה –( 2בפסקה )

המחיר שבו  –זה ושבו הוחל עליו החוק, ואם לא מכר את המצרך או עשה את השירות במועד שנקבע 

פסקה זו, "במועד שנקבע  ין לאחרונה לפני אותו מועד; לעניןדכ מכר את המצרך או עשה את השירות

 ים מיום פרסומו של הצו;מי 60-מועד שלא יקדם ביותר מ –בצו" 

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

 .המצרך הדומהל (, לפי הענין, יחסית למשקל או לגודל ש3( עד )1בפסקאות )

 

לא ניתן למכור מצרך דומה במחיר העולה על המחיר אבקש להסב את תשומת ליבכם לכך שלפי הוראות החוק לעיל, 

 25. כמו כן נא תשומת הלב להוראות סעיף של המצרך המפוקח, יחסית למשקלו או לגודלו של המצרך הדומה

ש, ללא הודעה חובה למכור את לחוק, לעניין החובה להגיש הודעה למפקח על המחירים בעניין מצרך דומה חד

 המוצר במחיר של המוצר הדומה המפוקח. 
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, לאור חוות דעת משפטית שניתנה בעניין, נקבע כי חמאה מיובאת אינה בגדר "מוצר דומה" וזאת נוכח 2014בשנת 

היבוא הזניחים ביחס לחמאה מתוצרת מקומית. עמדה זו התקבלה על אף שחמאה מיובאת היא במהותה  שיעורי

וכש סביר הינו בעל תכונות דומות ביותר לחמאה מייצור מקומי המצויה בפיקוח רשמבחינת השימוש בה בידי רך מצ

 מחירים לפי החוק.

 

נוכח הנתונים בשנה האחרונה המצביעים על מגמת עליה בהיקפי היבוא של חמאה רגילה בחבילות )"גוש"( ולאור 

( צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 3.3.20, עקב פרסום )2021 -ו 2020הצפי שהיקפים אלו אף יגדלו בשנים 

, נמצא שהבסיס העובדתי לחוות הדעת המשפטית האמורה אינו קיים 2020 –(, התש"ף 3טובין )הוראת שעה מס' 

 עוד, והחמאה המיובאת אינה בהיקף שולי וזניח.

 

ביבוא, היא מצרך דומה לפי החוק,  אשר על כן מבקש המפקח להבהיר כי חמאה רגילה בחבילה אף אם מקורה

, ועל כן 2019 –לחמאה המנויה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו(, התשע"ט 

גרם נכון להיום )מתעדכן מעת לעת בהתאם לצווי המחירים  100-ל₪  3.94המחיר הקובע המרבי לצרכן  לגביה הוא 

 המפורסמים(.

 

רביים, ואין במכתבי זה המלצה להעלות מחירו של מוצר כלשהוא אם הוא ירים בצו הינם מחירים מהר כי המחיוב

 הקובע לפי החוק.המרבי נמכר במחיר הנמוך מהמחיר 

 

 . 30.4.20עד לתאריך זמן ההתארגנות לקמעונאים ליישום הבהרה זו הינו  

 
 .2019מצגת שהוצגה לוועדת המחירים , ניתוח כמויות  -רצ"ב

 
 

 בברכה,                                 
 
 

 אורי צוק בר                                     
 

   המפקח על המחירים          
 

 העתק:
 מר צחי הנגבי, שר החקלאות ופיתוח הכפר

 מר שלמה בן אליהו , מנכ"ל המשרד
 עו"ד אפרת אביאני , היועצת המשפטית

 הכלכלה )עדכון באתר משרד הכלכלה(גב' רימונה חן , משרד 
 עו"ד יובל אברהם , אכיפה , משרד הכלכלה

 מר כפיר בטט , יו"ר וועדת המחירים
 

 


