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פניה לקבלת מידע – רמת מחירי מוצרי צריכה ושירותים במקומות
ציבוריים

א .רקע
משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון כלים על מנת להוריד את יוקר המחיה בישראל,
דוגמת מענקים לעידוד תחרות בשווקים ריכוזיים ,קידום הקלות בייבוא ,הפחתת
רגולציה ,עידוד מודעות צרכנית ,שימוש בכלי הגבלים עסקיים ותחרות ,ועוד.
במסגרת התכנית השנתית להפחתת יוקר המחיה בישראל ,מבקש המשרד לבחון את רמת
המחירים במקומות ציבוריים מקבלי קהל (להלן – "מקומות ציבוריים") ,ולגבש חלופות
מדיניות להפחתת המחירים במקומות אלו .מקומות ציבוריים הינם מקומות אליהם
מגיע האזרח כדי לקבל שירותים ציבוריים ,דוגמת בתי חולים ,שדות תעופה ,וכדומה.
בהתאם להחלטת ממשלה  2118מיום ( 14.9.2014שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי")
והחלטת ממשלה  4398מיום ( 23.12.2018שעניינה "רגולציה חכמה") ,החל המשרד
בתהליך הערכת השפעות רגולציה (.)RIA – Regulatory Impact Assessment

ב .הצורך באסדרה
לרוב ,במקומות ציבוריים הצרכן הוא "קהל שבוי" ,אשר נדרש לשלם מחירים גבוהים
בגין שירותים ומוצרים שונים שבתנאי תחרות חופשית היו נסחרים במחירים נמוכים
יותר .לכך יתכנו מספר הגורמים ,הבולטים מביניהם – ( )1היעדר תחרות בין ספקי
מוצרים ושירותים שונים ,באופן שמעודד תחרות מונופוליסטית; ( )2מבנה עלויות
שמאלץ זכיינים לתמחר באופן שממזער הפסדים.
משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662786 :פקס02-6662705 :

ג .רגולציה מוצעת
מוצעות להלן שתי חלופות אפשריות שעלו מתוך בחינה של מידע קיים בנושא .רשימת
החלופות אינה סופית ,ויכול שתשתנה בהתאם להערות הציבור ובעלי עניין :
חלופה א'  -קביעת מחירים ,פערים סבירים ואכיפתם
בחלופה זו יקבעו מחירים ופער קביל מהם ,והמשרד יהיה הגורם המוסמך לאכוף הציות
למחירים אלו.

חלופה ב'  -מנגנוני רכש ומכרזים
בחינה של רגולציה קיימת בתהליכי מכרזים להקצאת שטח למסחר ושירותים במקומות
ציבוריים ,ובחינת האפשרות לחייב זכיינים לסלי מוצרים/שירותים במחירים סבירים;

ד .המידע המבוקש
רגולטורים ומנהלים במשרדי הממשלה השונים ,ביחידות סמך ,בתאגידים סטטוטוריים
ובחברות ממשלתיות ,זכיינים ,מומחים בתחום והציבור הרחב ,מוזמנים להעביר
התייחסותם לרגולציה המוצעת ,על רכיביה השונים או להציע חלופות מדיניות אחרות
להפחתת יוקר המחיה במקומות ציבוריים.
במסגרת ההתייחסות המוצעת נבקש להתייחס בין היתר לנושאים הבאים – ( )1מבנה
העלויות של זכיינים במקומות ציבוריים; ( )2מרכיב ההכנסות מהשכרת שטחי מסחר
ושירותים בהכנסות הגופים הציבוריים; ( )3יכולת אכיפה ופיקוח של הגוף הציבורי על
מחירים; ( )4מידע מהציבור הרחב ככל שנוגע לסוגיה;

ניתן להעביר את ההתייחסות בכתב למר דן יונה-עמדי ,מנהל תחום מדיניות רגולציה
במשרד הכלכלה והתעשייה בדוא"ל  Regulation@economy.gov.ilעד ליום .30.4.2019
בפנייה יש לציין את שם הפונה ,ארגון ,תפקיד ופרטי קשר .המשרד יתייחס לכל הפניות
שתתקבלנה אולם לא מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פונה.
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