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מבט  מתן  תוך  לצרכנות  הישראלית  המועצה  של  החשובה  פעילותה  את  אציג  זו  בסקירה 
השוואתי בין פעולתה בחציון הראשון של שנת  2020 אל מול הפעולות שהתבצעו אשתקד.

המבט ההשוואתי משקף יותר מכל, את התקופה המשמעותית והמאתגרת ביותר אשר חוותה 
המועצה מאז תחילת פעילותה, מתוך הבנה שמשבר הקורונה, הנו אומנם, בראש ובראשונה 
צרכניות  השלכות  ישנן  למשבר  כי  ספק,  אין  אך  כלכלי,  משבר  מכן  ולאחר  בריאותי,  משבר 

רחבות היקף.

בתקופה זו פעלה המועצה ללא לאות, תוך התמודדות עם מחסור חמור בכוח אדם עוד טרם 
צמצום  שחייבו  החירום  תקנות  כניסת  עם  שאת  ביתר  ביטוי  לידי  שבא  דבר  המשבר,  תחילת 

משמעותי עוד יותר בכוח האדם.

על אף כל זאת, הנתונים מדברים בעד עצמם, והמועצה התעלתה על כל המכשולים וסיפקה 
שירות חשוב ונדרש בעת הזו, כשהעובדים משקיעים את כל כולם במתן מענה ותמיכה לצרכנים 

הישראלים.

ברצוני לנצל  הזדמנות זו  להביע את הערכתי העמוקה לעובדי המועצה המסורים שעשו לילות 
כימים, לעיתים מבלי לקבל תמורה, כדי לשרת את הפונים אליה  גם בעת משבר הקורונה, וזאת 

על מנת לסייע ולחזק את ציבור הצרכנים  בישראל.

עופר מרום
מנכ"ל המועצה

הישראלית לצרכנות

דבר המנכ"ל
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מצבה הייחודי של המועצה בשנים האחרונות:

המועצה  לחוק  בהתאם  הפועלת  ממשלתית  חברה  היא  לצרכנות  הישראלית  המועצה 
לצרכנות, תשס"ח-2008.

במגוון  זכויותיהם  את  למצות  ישראל  במדינת  לצרכנים  לסייע  מנת  על  פועלת  המועצה 
והגשת  הסברה  חקיקה,  באמצעות  רוחבית,  בפעילות  והן  פרטניות  בפעולות  הן  דרכים, 

תובענות ייצוגיות.

בשנים האחרונות המועצה מתנהלת ללא מנכ"ל קבע. במהלך ארבעת השנים האחרונות 
דירקטוריון  ללא  המועצה  התנהלה  ארוכה  תקופה  משך  מנכ"לים.  ארבעה  התחלפו 
מתפקד, דבר שפגע באופן קשה הן בעובדים עצמם, והן בשירות אותו סיפקה המועצה 

לאזרחים.

עובדים רבים עזבו, תקנים לא אוישו ופרויקטים מתוכננים לא יצאו אל הפועל.
גם שדרת הניהול הבכירה אינה מאויישת במשך תקופה ארוכה.

יו"ר הדירקטוריון, לתפקיד מנכ"ל בפועל ע"י  2018 מונה מר עופר מרום, שהיה  בשנת 
דירקטוריון החברה, על מנת לאפשר את תפקודה התקין של המועצה.

המינוי אושר בוועדת המינויים, אך כתב המינוי הגביל את סמכויותיו בכל הנוגע לקליטת 
עובדים, פיטורי עובדים והוצאות כספיות מעל 200 אלף ₪.

את  להביא  מרום  עופר  מר  הצליח  המינוי,  כתב  ממגבלות  שחרג  ומבלי  כן,  פי  על  אף 
המועצה אל אחת התקופות הטובות ביותר מבחינתה, הן מבחינת מצבם של העובדים 

אך בראש בראשונה - מבחינת השירות אותו היא מעניקה לצרכנים.

 את עובדה זו ניתן לראות בבירור מהנתונים בעמוד הבא

פעילות והישגי המועצה לצרכנות בטיפול הקדמה:
בצרכנים בשנת 2020 בהשוואה ל-2019

הגשת  מרגע  הטיפול  תחילת  בזמן  משמעותי  שיפור   
התלונה. קיצור מ-32 יום לשמונה ימים בלבד!

המשפטי.  הייעוץ  במתן  אחוז   70 של  מטאורית  עליה    
ייעוץ משפטי למעל  2020 הענקנו  בחציון הראשון של 

ליותר מ-7,000 צרכנים.

  קפיצה דרמטית של 53% במספר התלונות שהתקבלו 
תלונות  אלף  )כ-18  עסק  ובתי  במשק  החברות  כנגד 

לעומת כ-11 אלף תלונות ב-2019(.

 10,000 מ-  הטלפוני:  במענה  השיחות  כמות  הכפלת    
שיחות ליותר מ-20 אלף שיחות!
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   שיפור ניכר ושיא של כל הזמנים בשביעות רצון הצרכנים מהטיפול בתלונותיהם.

   פיתוח והפעלת קייטנות דיגיטליות במהלך החופש הגדול, החגים, וכן בתקופת משבר 
הקורונה. שיתוף פעולה עם מט"ח לפיתוח משחק אינטראקטיבי לבני הנוער.

   במהלך 2019-2020 המועצה לצרכנות הגישה 10 תובענות ייצוגיות ו- 9 התנגדויות 
להסכמי פשרה. זאת לאחר שמשך שנים ארוכות לא הוגשה אף תובענה ייצוגית על ידי 

המועצה. כל התובענות שהוגשו הינן בעלות אופי  צרכני מובהק המביאות לשינוי תופעה 
צרכנית רחבה המשפיעה על כלל הצרכנים. התובענות שהוגשו במגוון רחב של תחומים: 

תיירות, תקשורת, חברות המזון, הימורים ועוד.

   עם חזרת הכנסת לפעילות, המועצה לצרכנות פעילה מאוד בוועדות הכנסת השונות. 
למועצה לצרכנות זכויות רבות במתווה שאושר בסופו של דבר לסיוע לחברות התעופה 

להחזרת כספם של הצרכנים שטיסתם בוטלה בעקבות הקורונה.

   ביצוע בדיקות וסקרים לטובת הצרכנים באמצעות סיירי ותצפיתני המועצה לצרכנות וכן 
באמצעות מכון גיאוקטוגרפיה. הסיירים בוחנים את התנהלות בתי-העסק כלפי הצרכנים 

בהיבטים שונים של זכויות הצרכן, כגון: הצגת מחירים, הצגת מוצרים בפיקוח, דרכי 
פרסום ועוד.

  גידול של כ-30 אחוז בכמות הכניסות והדפים הנצפים 
באתר המועצה והשירותים הדיגיטליים הניתנים בו.

  פתיחת מייל ישיר לפניות להנהלת המועצה לצרכנות. 
ל-3,000  מעל  מתוכן  בסה"כ,  נרשמנו  פניות  כ-5,000 

פניות בשנת 2020.

יצוין כי כלל הפעולות הללו התבצעו כאשר המועצה נמצאת בתת תקינה ונכון להיום רק 
מחצית מהתקנים מאוישים. 

חשיפות למועצה לצרכנות
בתקשורת ובמדיה:

פעילות פנימית במועצה:

המובילים,  התקשורת  כלי  ברוב  המועצה  בחשיפת  משמעותית  עליה  ישנה    
בעיקר באינטרנט. גם עליות משמעותיות בעיתונות המודפסת והטלויזיה.

העובדים  זכו  במסגרתו  העובדים  עם  מיוחד  קיבוצי  הסכם  על  חתימה    
להעלאת שכר ראשונה מזה שנים ארוכות.

  ביטול סכסוך העבודה בין ועד העובדים להנהלה

  ארגון ימי גיבוש לעובדים אחת לרבעון

  הפקת ימי עיון וכנסים מקצועיים בנושאי הגנת הצרכן

  החלפת ושדרוג מערכות המחשוב במועצה.

  הכשרת עובדים והשתלמויות מקצועיות לעובדים

  השקת מיתוג חדש למועצה לצרכנות

  חשיפת המועצה הישראלית לצרכנות בתקשורת זינקה 
לשיא  והגיעה   2020 של  הראשונה  המחצית  בתקופת 
כל  במהלך  בתקשורת.  הופעות   634 שנים:  שלוש  של 
 890 התקשורת  בכלי  המועצה  הופיעה   2019 שנת 

  שווי החשיפה בטלוויזיה זינק פי 2.2 במחצית הראשונה 
2019 כולה לכ-18 מיליון  2020 וזאת ביחס לשנת  של 
 11.3 לעומת  משמעותית  עלייה  במגמת  מדובר  ש"ח. 

מיליון ש"ח ב-2019.
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צורכי המועצה:
  המועצה זקוקה ליציבות ומינוי מנכ"ל/ית קבע על מנת לקדם תהליכים ארוכי טווח לטובת 
ציבור הצרכנים בישראל וכן לקדם חתימה מהירה על הסכם קיבוצי כולל אשר יסדיר את 

יחסי העבודה במועצה. 

  המועצה זקוקה לאישור לגייס עובדים, תוך שימת דגש על מטפלי תלונות, וכן לגייס עו"ד 
לאיוש המחלקות המשפטיות וגיוס עובדים לאיוש מחלקת החינוך. 

  המועצה סבורה כי הדירוג 4 במדד דירוג החברות הממשלתיות אינו מתאים לאופי והיקף 
הפעילות אשר נדרש ממנה ויש מקום לשנות את הדירוג. 

קידום יוזמות ורפורמות לציבור הצרכנים 
בתחומי הליבה הרלוונטיים

לכלל  הנוגעות  ורפורמות  פתרונות  על  דגש  שמה  המועצה  וודאות,  וחוסר  משבר  של  בימים 
ציבור הצרכנים ובעיקר לשכבות המוחלשות, שמתקשות לשרוד תחת הנטל הכלכלי הכבד. 

ולהלן פעולות להפחתת יוקר המחייה:

1. פיקוח מחירים – ועדת המחירים המשותפת של משרד האוצר ומשרד החקלאות שוקלת 
בימים אלה לבטל את הפיקוח על מחיר החמאה. המועצה לצרכנות מתנגדת להליך.

2. המועצה הגישה עמדה לוועדת המחירים והתנגדה נחרצות למהלך המוצע, שכן לעמדתה, 
פיקוח מחירים למוצרי מזון בסיסיים מייצר אפקט עוגן, מאפשר לצרכן לרכוש מוצר במחיר 
סביר ומצמצם התייקרות מחירים ביתר המוצרים באותה קטגוריה, שכן יש לצרכן חלופה 
זולה. לעומת זאת, הורדת רמת הפיקוח בשוק ריכוזי, בטרם קיימים תנאי תחרות של ממש 

עלולה לפגוע קשות באינטרס הצרכני. 

הקוטג'  מהסרת  שכתוצאה  ונמצא   2013 בשנת  ערכה  שהמועצה  בדיקות  הוצגו  בעמדה   .3
מפיקוח מחירים, התייקר הנ"ל ב - 40%-30% והציבור מימן מכיסו בין השנים 2008-2011 

תוספת עלות לקוטג' בסך של 760 מיליון ₪.

מחירים  לפיקוח  להחזיר  יש  כי  סבורה  המועצה   – הפיקוח  מהם  שהוסר  מוצרים  החזרת   .4
מוצרים בסיסיים שהוסר מהם הפיקוח בשנים האחרונות )קוטג', מעדני חלב וכו'(.

5. קביעת סל מוצרי עוגן – המועצה מציעה לפקח על המחירים של מוצרי מזון בסיסיים )אחד 
לצרכן  לאפשר  כדי  הבריאות  משרד  שקבע  כפי  תזונתי  לקיום  החיוניים  קטגוריה(  מכל 
לרכוש סל מוצרים בסיסי המורכב ברובו ממוצרים בפיקוח. קביעת מחיר מפוקח למוצרי 
אחרים  למוצרים  עוגן"  "מחיר  יהווה  וכו'(  שמן  מלאים,  דגנים  עוף,  )כגון  בקטגוריה  בסיס 

באותה קטגוריה וצפוי לתרום להורדת מחירים רוחבית.

למוצרים  להוסיף  יש  כי  סבורה  המועצה   – ממשלתי  בפיקוח  בריאותי  מזון  סל  הוספת   .6
יותר, שכן לאור המידע שנאסף במועצה,  הנגישים לכלל הציבור מוצרים בריאים ומזינים 
בציבור  עתידית  לפגיעה  להוביל  ועלולים  דיים  בריאים  אינם  בפיקוח  המזון  ממוצרי  חלק 

הצרכנים הצורכים אותם באופן קבוע.
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7. הטלת פיקוח מחירים על מרווח השיווק של פירות וירקות – בדיקות המועצה העלו כי מרכיב 
ניכר מהמחירים הקמעונאיים של הפירות והירקות נכנס לכיסי העוסקים בשרשרת התיווך, 
מרווח  על  פיקוח  הטלת  מחדש  לבחון  מציעה  המועצה  בהתאם,  הצרכן.  של  חשבונו  על 
השיווק וכן לחייב את הקמעונאי בהצגת מחיר שער המשק בנוסף להצגת המחיר לצרכן, 
שעשוי להביא לצמצום הפער וריסון גביית מחיר בלתי הוגן לצרכן )ביחס למחיר שמקבל 

המגדל( ולהוזיל את המחיר לצרכן. 

צעדים נוספים להורדת יוקר המחייה

1. ביטול המע"מ על מרכיב הבלו במחיר הדלק – הצרכן הפרטי משלם את מס הבלו ברכישת 
דלק ובפעם השנייה גובים ממנו מע"מ על מס הבלו. לעמדת המועצה מדובר בכפילות מס 

לא ראויה.

2. קביעת מחיר לפריט במארז להגברת יכולת ההשוואה – המחוקק קבע חובה לציין מחיר 
חוסים  שלא  מוצרים  ישנם  האמור  אף  על  אך  וכו'(,  ליטר  ק"ג,  גרם,   100( מידה  ליחידת 
תחת החוק והצרכנים מתקשים להשוות את המחיר ביחס לתמורה )לדוגמה מחירי סוללות 

במארזים, גלילי נייר וכו'( וכן מוצע לחייב לציין את מחיר הפריט בכל יחידת מארז.

3. הכללת נציג המועצה בוועדות המחירים – ההחלטות המתקבלות בוועדת המחירים בנושא 
בהתאם,  בסיסיים.  מוצרים  לרכוש  הציבור  של  יכולתו  על  רבות  משפיעות  מחירים  פיקוח 
בטרם קבלת החלטה יש צורך בקיום דיון ממצה עקרוני הכולל את כל ההיבטים, לרבות של 
הצרכנים והצגת ההשפעה שתהיה להחלטה שתתקבל, ורק הכללת נציג צרכנים לאורך כל 
ההליך תאפשר לוודא כי נשקלו וננקטו כל האיזונים להחלטה ראויה והוגנת. כך גם עולה 
מדוח מבקר המדינה בחוות דעתו על "הפיקוח על מחירי המזון והפיקוח על מוצרי החלב" - 
"על משרד התמ"ת וועדת המחירים לבחון אימוץ כלים נוספים ובכלל זה שינוי חקיקה, בין 
היתר, על מנת להבטיח כי ארגוני צרכנים יוכלו להציג לוועדה את עמדתם בנוגע להצעה 
העומדת על הפרק, כדי שתהליך קבלת ההחלטות יעשה בצורה תקינה ושקופה יותר. זאת 
ועוד, יש לבחן את ההשפעה הצפויה של ההצעה העומדת על הפרק על ציבור הצרכנים, 

ולהוסיף שיקול זה למערכת השיקולים בקבלת ההחלטות".

4. חיזוק מעמד הצרכן באמצעות תקציב נוסף למועצה.




