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 19.207.11תוספת להנחיה מיום  –הנחיית ממונה הקטנת מוצרים 

 

פורסמה הנחית ממונה באשר להקטנת מוצרים אשר ביקשה לעדכן את ההנחיה בנושא משנת  22.5.2019ביום 
 עודכנה ההנחיה והחליפה את ההנחיה ממאי כאמור. 11.7.2019ולבוא במקומה. ביום  2006

    -כלהלן   ןהתייחסות לסוגיות אשר נשאלנו לגביה 2019הנחיה מיולי להוסיף להנחיה זו מבקשת 

( של מותג מסוים בקטגוריה מסוימת, אינו נחשב מוצר חדש או וריאנטנוספת )מוצר שהינו גרסה  .1
אחר, אלא נחשב כחלק מסדרת מוצרים קיימים תחת אותו מותג ואותה קטגוריה. למשל, כאשר 
למותג מסוים מקטגוריה מסוימת )למשל מיץ( יש מספר מוצרים בעלי טעמים שונים, הם נחשבים 

מותג ועל כן אם ישנה הפחתה בכמות הוריאנט, תיבחן ההפחתה כחלק מסדרת המוצרים של אותו 
 על פי הנחיה זו וביחס למוצרי המותג מאותה קטגוריה. 

 
 בהנחיה זו "קטגוריה" לרבות מיצים, חטיפי שוקולד, דגני בוקר, מעדנים, עוגות, גלידות וכיוצ"ב. 

לאור הנראות של המוצר ככל שמדובר באותו מותג ואותה קטגוריה, היות המוצר ווריאנט נקבע 
. יודגש כי שינוי צבע האריזה ו/או הוספה של במוצרים אשר חזותית הינם דומיםולאור כך שמדובר 

פריטים/איורים מסוימים כשלעצמם אינם הופכים את המוצר למוצר חדש/אחר ובנסיבות בהן 
 לצרכן סביר קשה להבחין שמדובר במוצר אחר.

תי באמצעות שינוי ריזתו תשונה מבחינה חזותית ובאופן מהומוצר יחשב מוצר חדש/אחר רק אם א
 לוגו. השינוי /שם המוצר/המותג

באופן משמעותי לגבי שינוי הגודל, ככל שכמות המוצר הוקטנה משמעותית וגודל האריזה קטן 
הרי שעל אף שלא מדובר במוצר חדש/אחר, הרי שבנסיבות אלה, אף אם לא שונה שם ונראה לעין 

המוצר או הלוגו, לא תקום החובה לכתוב על גבי האריזה את דבר ההפחתה, לפי הנחיה זו, שכן 
 העובדה כי תכולת המוצר הוקטנה בולטת לעין מבחינה חזותית.  

בליות( ובוצעה הפחתה ברכיבי המוצר באופן כאשר השימוש במוצר הוא לפי יחידות מוצר )למשל ט .2
אין  וגם ,שגורם אמנם להפחתת המשקל באריזה, אולם לא גורם להפחתה במספר יחידות המוצר

  שינוי באפקטיביות המוצר, הרי שלא תהיה חובה לעמוד בהנחיה זו.

 .11.7.2019תוספת זו הינה חלק בלתי נפרד מההנחיה מיום 

  –עם זאת, לעניין תוספת זו יחול סעיף תחילה ותחולה ספציפיים 

  ;כניסתה לתוקף של התוספת להנחיה הינה שלושה חודשים מיום פרסום התוספת .1

לתוקף וכן לגבי כל מוצר שטרם שווק  האכף לגבי כל מוצר שיוצר לאחר כניסתיהתוספת תחול ות .2
  לקמעונאי.

 

 מיכאל אטלן, עו"ד                      

 נת הצרכן ולסחר הוגןהממונה על הרשות להג

mailto:michaela@fta.gov.il

