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 לכבוד 

 מר כפיר בטאט, 

   FoodComments@mof.gov.ilבמייל:     סגן הממונה על התקציבים 

 

 , שלום רב

 והטואלטיקה להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בשוק המזון תוכניתההנדון: 
 

 
לברך אתכם על הצגת  תחילה  אנו מבקשים  בהתאם לאמור בקול הקורא שפרסמתם מוגשת בזה עמדתנו.  

"( כפי שהיא  תוכניתלהגברת התחרות והפחתת הריכוזיות בשווקי המזון והטואלטיקה )להלן: "ה  תוכניתה

 שפרסמתם להערות הציבור.  מוצגת ב"קול הקורא"

 

פתחות המגמות  עוקב אחר הת   , המכון הישראלי לתכנון כלכלי עוסק במחקרים בנושא זה בדיוק מזה שנים

ספקי  בקרב  הן  והמרווחים המשתנים,  מגמות המחירים  ,  והטואלטיקהריכוזיות בשווקי המזון  הגידול בו

 בנושאים אלה. ועדכניים ם מלאים  בידינו ממצאי .יםקמעונא קרב ההמזון )יצרנים ויבואנים( והן ב

 

 : כללי

 

 שיפורטו להלן: הערות מרכזיות ארבעל שהוצגה בכפוף  תוכניתהמכון מברך על עיקרי ה

 

  התייחסות להפחתת הריכוזיות הקיימת במקטע יצרני המזון   תוכניתן ב אי  ריכוזיות יצרני המזון: .1

מכלל רכישות הצרכנים בישראל. לעמדתנו מתחייבת הקמת צוות    40%- המחזיקים יחד כ,  הגדולים

כוחם  ית את במטרה להפח מונופולים  3-6יצרני המזון הגדולים שלכל אחד מהם שיבחן את פירוקי  

בנוגע  אין בתוכנית הוראה לענין שקיפותם של המונופולים    משפיע לרעה על יוקר המחיה;ההמצרפי  

מוצרים המשפיעים  ב, דבר שיאפשר לציבור לבקר את התנהלותם  מוצריהםמחור  יתבלריוחיותם  

  .על כלל הציבור

 

מעוררים קשיי אכיפה לא מבוטלים ובאלה    תוכניתחלק מהותי מן הסעיפים שכן קיימים באכיפה:   .2

תמריצים חיוביים )"גזרים"( לקמעונאים ולספקים שיורידו מחירים    תוכנית בנוסף, אין ב  .נתמקד

 אספקת מזון.  –לציבור ואין עידוד לכניסת שחקנים חדשים לתחום המרכזי בו קיים כשל שוק 

 

)רשתות המזון( הכל שפיר; ריכוזיות במקטע הקמעונאי:   .3 התוכנית מניחה כי במקטע הקמעונאי 

יננטי )בעל מונופולין( המוביל את המחירים היותר יקרים  אולם במקטע הקמעונאי קיים גורם דומ

עלייה    קו"מיישרים  "ר יתר השחקנים  כאש  מבין רשתות השיווק השונות ניכרת  בהתאם לו ואך 

 נדרשת התייחסות גם לכך. ; ברווחיותו הגולמית מתמדת 
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ב .4 התייחסות  המדינה  תוכניתאין  של  מרכזיים  לחלקה  מישורים  עידוד  :  בשלושה  חוק  שינוי 

החלפת שיטת  כדי לתמרץ כניסה של שחקנים חדשים לתחרות מול מונופולי המזון;    השקעות הון

הפיקוח על המחירים כך שהיא תבוסס על תמחור השוואתי לשווקים יעילים ותחרותיים בחו"ל;  

  – שלישית, אין התייחסות לשאלת תחולת המע"מ על מוצרים מפוקחים חיוניים למחיה מינימלית  

ואין הצדקה  )גם בהשוואה למקובל ברב ארצות האיחוד האירופי(  אל גבוה במיוחד  המע"מ בישר

לתת פטור מלא לשווקי הפירות   –על מוצרי מזון בסיסיים וחיוניים ומאידך   17%להחיל שיעור של 

   והירקות, על בעיית ההון השחור הגלומה בפטור כזה.

 

הגלומים בה  הירידה לרזולוציה בפתרונות מתוחכמים  וכנית כפי שהוצגה,  ועל התשאנו מביעים  לצד הברכה  

ל אפקטיביות  להיעדר  להביא  עלולה  הללו  הפתרונות  שחלקיות  כך  על  להתריע  מבקשים    תוכניתאנו 

 בכללותה. 

 

לתכנית סמכויות מפורשות לגבות    .5סעיף ב.בנוסף, אנו מבקשים להתריע כי אם לא יהיו לצוות המוקם לפי  

 כי אז לא יהיה ביכולתו לשמר את הרפורמה המוצעת.   –מידע מגורמי השוק השונים  

 

 הפחתת הריכוזיות במקטע היצרנים:  . א 

 

הינה להגביר את התחרות במשק המזון והטואלטיקה על מנת להוריד בסופו של יום    תוכנית מטרתה של ה

ובצדק, אך אין היא    ם לצרכנים.המוצרי  מחירי ביצירת שינוי מבני במקטע היבואנים  התוכנית מתרכזת 

כל אחת  מביאה כל שינוי מבני במקטע היצרנים שהינו בעייתי לא פחות, ואשר מכיל ארבע קבוצות עסקיות ש

 מהן מונה מספר מונופולים כמפורט באיור הגרפי להלן: 

 

 



 
 

 

ערכו  הריכוזיות של ספקי המזון העיקריים אינה תוצאה של צמיחה אורגנית אלא של שרשרת מיזוגים ש

דהיינו כוח השוק הנוצר כתוצאה    –   המצרפי  הכוח הקבוצות הללו, בשעה שלא היתה כל מודעות למשמעות  

 דוגמאות לכך מובאות בנספח "א" למכתבנו זה. משליטה בכמה מוקדי ריכוזיות בענפים שונים ביד אחת.  

חלקם של יצרני המזון בעליות המחירים שמעבר למדד המחירים לצרכן הינו ברור והחלטי לאורך שנים  

 כמפורט להלן: 

 

 

זו:  התובנה המרכזית ש לא ניתן לקדם באמת את התחרות בתחום מוצרי המזון לנוכח  אנו מציעים היא 

חלקן העצום של ארבע קבוצות אלה בסל המוצרים הכולל של משקי הבית בישראל, בלי לבחון באופן מהותי  

ובחינת פיצול עסקי הליבה לכמה חברות   ויסודי את פירוק הקבוצות הללו תוך השלת המונופולים מהן 

 כפי שנעשה בעבר הן בתחום הבנקאות והן בבתי הזיקוק.  –ת עצמאיו

  

 נקודות תורפה נבחרות  – ההוראות הספציפיות של התכנית   . ב 

ג לקול  -בפרק זה נתייחס בתמצית לנקודות התורפה בהוראות הספציפיות של התכנית הכלולות בפרקים א

 הקורא. 

 

 מקטע ההפצה:  – פרק א  

החריג לסעיף לפיו תותר הפצה של כמה מותגים גדולים יחד ובלבד שהיקף ההפצה לא יעלה על    –  1לסעיף  

מכלל המכירות מעורר קושי פרקטי משמעותי: ראשית הוא מזמין תיאומים ומצבים בהם המפיץ השני    50%

שראלי  יהיה במישרין או בעקיפין אדם קשור או מתואם עם המפיץ הראשי דהיום )דבר בנסיבות של השוק הי



 
 

בהחלט סביר שיקרה(; שנית, אכיפת החריג מעוררת קושי ניכר במעקב ומדידה. הכלל הוא שאין לקבוע חריג  

לאורך   ברפורמות  בה  שנוכחנו  )תופעה  כולה  בהוראה  לפרצה  החריג  הופך  שאחרת  מוקשית,  שאכיפתו 

ח השוק שלהם אינו  השנים(. מאידך, כן ניתן לשקול החרגה מהסעיף של מוצרי ספק בינוני במוצרים שנת

 . 5%עולה על 

יש להיזהר ממצבים טבעיים של "כאילו" מעבר להפצת גלגלים כאשר עדיין המוביל נותר מי    –   2לסעיף  

מתרחשים כאשר השאיפה של כל הצדדים    Lingering Cartelשקבע את תנאי הסחר. מצבים כאלה המכונים  

אנו סבורים כי יש לתת את    וק מאפשרות זאת.היא להמשיך לקיים שיווי משקל אנטי תחרותי ונסיבות הש

ובחלוקת   ודאי שאין בהסדר  על התחרות על מנת שיהיה  גלגלים כאמור לממונה  הסמכות לאשר הסכמי 

התפקידים בין המפיץ החדש לבין "המוביל" הסדרים המאפשרים למוביל לשמר את כוחו )למשל הסדרי  

 תפות מסחרית ביניהם(. חלוקת רווחים או הכנסות במתכונת היוצרת מעין שו

אנו מניחים כי קביעת ההגדרות נעשתה בשים לב למבנה הבעייתי של שוק היבוא, וממוקדת    –   3לסעיף  

בגורמים המחזיקים בריכוזיות גבוהה של מותגים בעלי כוח. ההנחה היא כי אין מותג מונופולסיטי או בעל  

ר של דיפלומט  כוח שוק שאינו כלול בהגדרות של ספק גדול או בינוני. מאידך בהינתן העובדה כי מחזורי הסח

מליון ₪ ולאור חריגות ההוראה נשאלת השאלה אם אין להגביה    400ושסטוביץ הינם הרבה מעל הסף של  

 את הסף עליו חלה ההוראה. 

 

 הגברת התחרות במקטע הספקים   – לפרק ב'  

ול  . יוסמך לבחון גם מיזוגים שנעשו בעבר בין ספק גד 5אנו מציעים כי הצוות שיוקם לפי סעיף ב.  – 1לסעיף 

פגיעה משמעותית ביכולת התחרות,    לספקים גדולים או בינוניים אחרים ולהציע פיצולם במידה שהם יוצרים

 ביכולת של ספקים אחרים לעלות על המדף בגלל התופעה של כוח מצרפי. 

אנו מציעים להבהיר כי מדובר בהנחות של יעדי רכישה מצרפיים, דהיינו שאין מניעה לתת הנחה    –  2לסעיף  

הנחה שתלויה ביעדי רכישה כספיים או כמותיים  "  –ר של מוצר ספציפי. הנוסח המופיע בסעיף הקיים  במחי

עלול להטעות. הכוונה היא להנחות יעדים הניתנות על    –"  ממוצרי הספק הגדול  של יותר מסוג מוצר אחד

הגעה למחזורי מכירות מצרפיים, ולא לכל מוצר בנפרד. כן מוצע לומר כי אין באמור בסעיף זה להכשיר  

 הנחות אחרות המפרות את דיני התחרות. 

ההפרדה בפרק  סעיף זה הינו הכרחי, שכן אם לא יובהר שחל איסור על הסכמי בלעדיות כל מהלך    –   4לסעיף  

ב' יהיה מיותר. מנגד, חשוב להבהיר כי איסור הבלעדיות חל רק על מותגים שנתח השוק שלהם הינו מעל  

באמצעות ספק גדול. כמו    Fighting Brandsכדי למנוע מצב בו נמנעת הכנסה של מותגים חדשים שהם    20%

אלא   פורמלית  בלעדיות  על  רק  לא  חל  האיסור  כי  הבהרה  בסעיף  חסרה  בלעדיות  כן  על  פקטו  דה  גם 

Exclusivity De Facto  .למניעת מצב בו הסעיף יהפוך להיות אות מתה 

 

 



 
 

 חיזוק היבוא המקביל   – לפרק ג  

המוצע הינו סעיף מתוחכם חדשני ואנו מברכים על היוזמה והחשיבה שמאחוריו. יחד עם זאת, אנו    1סעיף  

החלים ביחסים בין יצרן גדול בחו"ל לבין המפיצים  בספק לגבי מידת האפקטיביות שלו לאור התמריצים  

 הגדולים שלו בישראל. 

לאור האמור אנו מציעים להוסיף לפרק זה הוראה ברורה המחילה איסור ישיר על יצרנים ומפיצים לפעול  

למניעת, הגבלת או פגיעה בקיומו של יבוא מקביל, במישרין או בעקיפין. לצד זה יובהר כי אין בעצם קיומה  

 ל תחרות בין המפיצים משום הפרת האיסור האמור. ש

אנו סבורים כי הוראה זו מבהירה את חשיבות קיומו של יבוא מקביל לשוק הישראלי הריכוזי והיקר וכי  

מטבעם של דברים קיומו של איסור מטעם המדינה מעורר הרתעה רבה יותר מאשר סעיף המנסה בדרך  

מהווה התערבות יתר,   1אמורים הדברים לאור הטענה הצפויה כי סעיף  חוזית לאפשר תוצאה דומה. בפרט 

בדיונים   קשובה  אוזן  למצוא  עלולה  היא  אך  לה  מסכימים  )טענה שאיננו  החוזים  בחופש  חסרת תקדים, 

 בכנסת ובממשלה(. 

 

 טע הקמעונאי לגבי המק 

בתחום הקמעונאות בישראל, גם של מזון וגם של מוצרים אחרים  חברת שופרסל הפכה להיות מונופול 

 רפית.  ינה גאוגבהקשר זה ה כוחה ראיית השוק הנ. , חשמל, עזרים טכניים ועוד()פארמה, קוסמטיקה

 

פועלת גם לצבור  החברה מחזיקה כוח עודף באזורים גאוגרפיים רבים בישראל והיא בפועל, לפי הבנתנו,  

כיום ברוב מכריע של "החנויות הגדולות" לפי חוק  שופרסל מחזיקה של, ך למ .  כמגזר המכולותכוח ב

 מות החנויות האלה.  מתחרה הקרוב לה מחזיק רק בכרבע מכ המזון, כאשר ה

 

באזורים בהם נתח השוק שלה  פרסל גידול של שועל רקע זה, אנו סבורים כי יש להטיל מגבלת נתח שוק על 

צע  הצוות שמו  .השלת חנויותומעלה( יש לשקול  70%מכריע ) . בשווקים בהם נתח השוק שלה  50%-מגיע ל 

 שקול ולהחליט גם בהקשר זה.צע להסמיכו לב. לתכנית הוא הגורם שמו.5להקימו לפי סעיף 

 

 .הערות אלה מסכמות את עיקר הדברים ונשמח להרחיב בעל פה או בכתב, אם תסברו כי יש צורך בכך

 

 בכבוד רב, 

 דרור שטרום, מנכ"ל      

 ח נספ :מצ"ב

 



 
 

 

 – נספח א 

 

 )צמיחה לא אורגנית(   בישראל מונופולים –אופן בו נוצרו קבוצות המגה ה

 

 

 

 וכן: 

 

 



 
 

 ועוד: 

 

 

 ת:מרושונאי המקטע הקמעוב

 

 

 

 


