
 דו"ח התקדמות -צוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה 

 

מוגש בזאת דין וחשבון על התקדמות הצוות הבין משרדי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים 

על ידי שר התעשייה, המסחר  2011ביוני  27בתחום מוצרי המזון והצריכה. הצוות מונה ביום 

שווקי המזון ומוצרי הצריכה, לאתר כשלי  ללמוד את מאפייניעל מנת  והתעסוקה ושר האוצר

, בין היתר, על ידי הגברת , ולגבש המלצות לצורך שיפור רווחת הצרכןשוק, ככל שישנם

להגיש דו"ח על התקדמות עבודתו בתוך שמונה שבועות ולהשלים את  הונחה. הצוות התחרותיות

 ים.עבודתו ולהגיש המלצות בתוך ארבעה חודש

 

 תפקידי הצוות, כפי שהוגדרו בכתב המינוי:

לבחון את השווקים השונים בתחום המזון, ובמסגרת זו את מקטעי הייצור, חסמי היבוא,  .א

ההפצה והשיווק לצרכן, לרבות באמצעות רשתות המזון. ניתוח זה ייעשה על בסיס נתוני 

 ם במדינות אחרות;המשק הישראלי והמגמות בו, תוך התייחסות להשוואה לשווקים דומי

לאתר כשלי שוק המונעים הגברת תחרות וירידת מחירים בשווקי המוצרים, לרבות חסמים  .ב

להגברת היבוא בתחום. במסגרת זו הצוות מתבקש להתייחס לרמת הריכוזיות בענפים 

 השונים ולחסמי הכניסה למתחרים;

מוצרי החלב. לעניין לדון באופן פרטני בתחום משק החלב ומוצריו ולפרט את שרשרת הערך ב .ג

משק החלב יגבש הצוות, באמצעות צוות משנה, המלצות להגברת התחרות בתחום לצורך 

 הנחת תשתית להפחתת המחיר הסופי לצרכן, בטווח הקצר ובטווח הארוך;

להמליץ, ככל שיידרש, על הפעולות הנדרשות להגברת התחרות לשם רווחת הצרכנים בשווקי  .ד

 רבות שינויי החקיקה הנדרשים;החלב בפרט והמזון בכלל, ל

הצוות רשאי להרחיב את בדיקתו לשווקים נוספים אשר קשורים לשוק המזון ויכול שבחינתם  .ה

 נדרשת לצורך גיבוש המלצותיו.

 

 הרכב הצוות:

 יו"ר הצוות; –מר שרון קדמי, המנהל הכללי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  .א

 מ"מ יו"ר הצוות; –משרד האוצר  מר ערן פולק, המשנה לממונה על התקציבים, .ב

 מר יוסי ישי, המנהל הכללי, משרד החקלאות; .ג

 ד"ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים; .ד

 כלכלה, רשות המסים; -מר ערן יעקב, סגן המנהל הכללי  .ה

 מר רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; .ו

 נאים, מינהל הכנסות המדינה;-גלית בן גב' .ז

 המזון, משרד הבריאות; שירותמר אלי גורדון, מנהל  .ח

 משרד הבריאות.אגף הרוקחות, תמרוקים,  מחלקתגב' רינת בכר, מנהלת  .ט

 את עבודת הצוות מרכזים מר גילי מאי ממשרד התמ"ת ומר אורן משה ממשרד האוצר.
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 צוותי משנה:

 על הצוות באמצעות צוות משנה.לעניין משק החלב ומוצריו, פ

 הרכב צוות המשנה לעניין משק החלב ומוצריו:

 יו"ר הצוות; –מר שרון קדמי, המנהל הכללי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  .א

 מר שאול מרידור, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר;  .ב

 גב' תניב רופא, מ"מ מנהל רשות התכנון, משרד החקלאות; .ג

 רכז תחום תעשייה ומסחר באגף תקציבים, משרד האוצר;מר אורן משה,  .ד

 ד"ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים. .ה

 צוות המשנה הגיש המלצותיו לשרים בהסתייגות משרד החקלאות.

 

 

 כמו כן, הוקם צוות לענייני מיסוי, שהרכבו:

 הצוות;יו"ר  –כלכלה, רשות המסים  -מר ערן יעקב, סגן המנהל הכללי   .א

 מר בועז הירש, מנהל מינהל סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; .ב

 נאים, מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר;-גב' גלית בן .ג

גב' שירה גרינברג רכזת תחום חקלאות באגף תקציבים, משרד האוצר, או מר אורן משה, רכז  .ד

 .תחום תעשייה ומסחר באגף תקציבים, משרד האוצר, לפי העניין

 

 עבודת הצוות:

הצוות הוסמך על ידי השרים להסתייע בגורמים נוספים לצורך השלמת עבודתו, לרבות באמצעות 

 התקשרות עם גורמי מקצוע חיצוניים ככל שיידרש.

 

 תקשורתהקמתו ב דברפורסם ( 2011ביולי  6)מועד התכנסותו הראשונה, ביום עם הקמת הצוות 

 45התייחסויות מהציבור. כמענה לפנייה זו הועברו לוועדה פורסמה בעיתונות פנייה לקבלת וכן 

 . 1התייחסויות מגורמים שונים

 

, אליהם זומנו נציגי הגורמים השונים מרוכזים םשלושה ימי ובכללם דיונים 14  קייםהצוות 

לבחינה )יצרנים מקומיים, יבואנים, רשתות קמעונאיות וארגונים יציגים(,  םהרלוונטייבשווקים 

 הם והצעותיהם לשיפור.טענותיאת ו בתחום את עמדותיהם שהציגו

                                                 
 .א'פירוט הפניות בנספח  1
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 להלן הגורמים והנציגים שהופיעו בפני הצוות, לפי סדר הופעתם:

 ארגונים יציגים איגוד לשכות המסחר מר אריה זייף
 יבואנים ליימן שליסל בע"מ מר ראובן שליסל

 יבואנים ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ מר יוסי ויליגר
 רשתות קמעונאיות מחסני כמעט חינם מר עדי צים

 ארגונים יציגים פורום בעלי המכולות מר אלי סתוי
 מר ריצ'י האנטר

 ןומר עופר ויתק רשתות קמעונאיות שופרסל
 עו"ד ערן מאירי
 רשתות קמעונאיות אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ מר נועם שאודר

 ארגונים יציגים םהתאחדות החקלאי מר אבשלום )אבו( וילן
 מר אלי חממה

 יבואנים בע"מ 1996חממה מאיר סחר 
 מר צביקה עמית

 יבואנים סיימון סחר בע"מ גב' נני סיימון
 מר אנג'לו טרויקה

 יוניליוור
יצרנים מקומיים, 

 מר ניר אלעזר יבואנים
 יצרנים מקומיים שטראוס ישראל מר ציון בלס

 קומייםיצרנים מ אסם מר פנחס קימלמן
 מר אמיר חייק

 ארגונים יציגים התאחדות התעשיינים
 מר רובי גינל

 מר אייל מליס
 יצרנים מקומיים תנובה

 מר אריאל עמינצח
 ארגונים יציגים ממובילי מחאת הקוטג' מר יפתח שקד

 מר אייל מנצור
 יבואנים איינשטיין צור

 מר צוריאל עובדיה
 מר פיני קמרי

 ם מקומייםיצרני זוגלובק
 מר רונן שחורי
 מר רן אקרמן
 גב' אורלי זאב

 יצרן מקומי מאיר את בייגל מר גלעד זילברברג

 BDI מר איל ינאי
יועץ שביצע עבודה על ענף 

 הקמעונאות
 

בפני הצוות נציגי הסתדרות העובדים הכללית החדשה, נציגי רשת רמי לוי  להופיעבנוסף, זומנו 

, אך בע"מ משקאות קליםייצור החברה המרכזית לקבוצת בע"מ ונציגי  2006שיווק השקמה 

 החליטו שלא להגיע למפגש.
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 רקע

בין , במשקמשרדי הממשלה בנוגע לעליית המחירים בין קיימו התבמסגרת הדיונים המקצועיים ש

עלה הצורך בבדיקה יסודית ומעמיקה של המחאה הציבורית שהתעוררה בנושא,  על רקעהיתר 

השפעת המחירים מזון, מוצרי יסוד בסיסיים כגון מוצרי  מטבעם של .צרי הצריכהוומהמזון  שוק

הוא גבוה יותר ככל  על מוצרים אלומתוך ההכנסה שיעור ההוצאה עליהם היא רגרסיבית, כלומר, 

מטרת הדיונים והבדיקות של משק  ., ועל כן גדל אי השוויון בחברהשהכנסת הצרכן נמוכה יותר

 צרי הצריכה היא לבחון כיצד ניתן להוזיל את מחירי המזון והצריכה לצרכן.המזון ומו

 

מוצרי צריכה אחרים נשאר ברמה יחסית קבועה על שיעור ההוצאה של משקי הבית על מזון ו

יש להניח כי לפחות חלק מהחסמים והכשלים המשפיעים על  .(1)כמתואר בתרשים לאורך השנים 

ירי מוצרים סחירים אחרים, כיון שברבים ממוצרים אלו פועלים מחירי המזון משפיעים גם על מח

 לוקחים בהם חלקבים מקטעי הייצור, היבוא, ההפצה והשיווק לצרכן באופן דומה ובמקרים ר

 אותם גורמים.

 

, מתוך הוצאה זו ₪2מיליארד  86.7-נאמדה בכ 2010הוצאת משקי הבית בישראל על מזון בשנת 

 .3( מוערך כהוצאה ברשתות השיווק הקמעונאיות61%-)כ₪ מיליארד  53-סך של כ

 

בנוסף, ההוצאה על צריכת מוצרים אחרים )ללא דלק, חשמל, מים, מכוניות ומוצרים בני קיימא( 

 ₪.מיליארד  42.2-הייתה בהיקף של כ

 

 2011-2007 הוצאה לצריכה של משקי בית בשוק המקומי - 1לוח 
 4במחירים שוטפים(₪ )מיליוני 

 

 שנה
 מזון,

משקאות 
 וטבק

מוצרי 
צריכה 
 אחרים

מוצרים 
בני 

 קיימא
 דיור

דלק, 
חשמל 

 ומים

שירותים 
 אחרים

 סה"כ

2007 67,741 37,059 37,190 75,238 27,948 137,122 382,298 
2008 76,999 38,742 40,938 81,075 31,774 146,520 416,048 
2009 80,813 38,809 36,827 92,264 31,757 151,593 432,063 
2010 86,687 42,237 41,370 98,796 35,748 165,589 470,427 

2011 (I-VI) 46,757 21,756 22,632 52,382 18,856 85,593 247,976 

 

 

חל שינוי בהרכב הוצאות משקי הבית  2011עד שנת  2007מעיבוד נתונים אלו עולה כי משנת 

בהוצאה על דיור וכן בהוצאות על המקומיים לתצרוכת. הצריכה היחסית עלתה בראש ובראשונה 

 מזון, משקאות וטבק.

 

                                                 
 כולל הוצאה על תוצרת חקלאית בשווקים ועל ארוחות מחוץ לבית. 2
 רי מזון.מהמכירות ברשתות הם אינן של מוצ 5%-ומניח שכ 2010אומדן הלקוח מתוך דו"ח שופרסל לשנת  3
 .16.8.2011מתאריך  – 2011מחצית ראשונה -חשבונות לאומייםמעובד מתוך למ"ס  4
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 2011-2007 צריכה של משקי בית בשוק המקומיה התפלגות – 1תרשים 

 
 

(, 18.6%מתוך הוצאות משקי הבית על מזון, קבוצות ההוצאה העיקריות הן על פירות וירקות )

 (.14.4%וצרי בצק )( ולחם, דגנים ומ14.7%(, חלב ומוצריו וביצים )16.0%בשר ועופות )

 

כוח הקניה השפעת עליית מחירי המזון על רווחת הצרכן היא רגרסיבית ופוגעת בראש ובראשונה ב

שההוצאה על מזון מהווה מרכיב משמעותי יותר מתוך  מפניאוכלוסיות מהשכבות החלשות, של 

 , לעומתמכלל התצרוכת שלו 22.3%ההוצאות שלהם. משק בית בחמישון התחתון מוציא על מזון 

 שמוציא משק בית בחמישון העליון. 13.8%

 20095לפי חמישונים צריכה של משקי בית ה התפלגות – 2תרשים 

 
                                                 

 .1.1, לוח 2009מעובד מתוך סקר הוצאות משק הבית של למ"ס לשנת  5
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 ת מזון לפי קבוצות משניות, כוצרתל₪ -חודשית בהוצאה  - 2לוח 
 20095 לשנת לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ,של משקי ביתלפי חמישונים 

 

 ה"כמס % סך הכל קבוצת הוצאה משנית
 חמישונים

1 2 3 4 5 

 476 432 385 348 328 18.6% 394 ירקות ופירות
 367 328 332 315 351 16.0% 338 בשר ועופות

 396 343 307 267 247 14.7% 312 חלב ומוצריו, ביצים
 333 322 305 285 286 14.4% 306 לחם, דגנים ומוצרי בצק

 633 361 224 145 94 13.7% 291 ארוחות מחוץ לבית
 231 182 144 146 133 7.9% 167 6מוצרי מזון שונים

 89 89 88 83 81 4.0% 86 משקאות קלים
 81 77 68 69 61 3.4% 71 דגים

 85 68 69 63 61 3.3% 69 סוכר ומוצריו
שמנים צמחיים 

 ומוצריהם
45 

2.1% 
45 44 44 44 45 

 61 54 35 30 19 1.9% 40 משקאות אלכוהוליים
 2,381 1,920 1,651 1,478 1,397 100.0% 2,119 על מזון סה"כ הוצאה

 20,335 15,402 12,108 9,575 7,634  13,009 סה"כ הוצאה על תצרוכת
 13.8% 14.9% 16.5% 18.8% 22.3%  16.3% הוצאה על מזון %

 
 

 על מוצרים סחירים אחרים )ללא כלי רכב ודלק(, ₪ -חודשית בהוצאה  - 3לוח 
  20097 לשנת לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, משקי בית שללפי חמישונים 

 

 מסה"כ % סך הכל קבוצת הוצאה משנית
 חמישונים 

1 2 3 4 5 

 835 632 389 318 265 28.5% 488 8ריהוט וציוד לבית
 621 469 367 300 307 24.1% 413 הלבשה והנעלה

 בידור ,מוצרי תרבות
 9ותחביבים

232 13.5% 117 133 191 297 421 

 369 287 209 162 126 13.5% 231 10מוצרים אישיים
 77 110 116 120 130 6.4% 110 סיגריות, טבק וצורכי עישון

 114 105 94 85 80 5.6% 95 11צורכי משק בית שונים
 80 78 47 34 33 3.2% 54 12מחשב ומוצריו

 52 51 45 51 53 2.9% 50 13תיקים ומוצרים לתינוק
 70 49 38 22 19 2.3% 39 תכשיטים ושעונים

 4,746 3,580 2,612 1,966 1,588 100.0% 2,898 סחירים אחרים םסה"כ מוצרי
 20,335 15,402 12,108 9,575 7,634  13,009 סה"כ הוצאה לתצרוכת

 13.0% 13.5% 12.4% 12.8% 14.8%  13.2% הוצאה על מוצרי סחירים %

 

                                                 
 כולל תכשירים להכנת משקאות, תבלינים, רטבים, אבקות שונות, מזון לתינוקות, תחליפי בשר ועוד. 6
 . לא כולל הוצאה על כלי רכב ודלק.1.1, לוח 2009משק הבית של למ"ס לשנת מעובד מתוך סקר הוצאות  7
 כולל ריהוט, מכשירי חשמל, כלי בית, טקסטיל וחפצי קישוט לבית. 8
כולל מוצרים בני קיימא )מכשירי רדיו, טלוויזיה ומצלמות( ספרים, עיתונים, כלי כתיבה, משחקים, צעצועים, חיות מחמד ואחזקתן. לא כולל  9

 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלווין, אגרת רדיו או טלוויזיה, תיקון מכשירים, פיתוח והדפסת תמונות, דמי כיס, מוצרי הגרלות וצורכי דת.
כולל מוצרי היגיינה וטיפוח ומוצרים רפואיים שאינם תרופות )משקפיים ועדשות מגע, צמר גפן ותחבושות, ויטמינים ללא מרשם ואחרים(. לא  10

 תשרים.כולל 
 כולל חומרי כביסה, חומרי ניקוי, נרות ואחרים. 11
 לא כולל תיקונים ומנוי לאינטרנט. 12
 כולל חיתולים, מגבונים לחים, מזוודות וארנקים. 13
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ל פירות וירקות( ואת רמת מדד המחירים לצרכן מראה את רמת מדד מחירי המזון )כול 3תרשים 

במחירי המזון ביחס  גבוהה יותר. השוואת המדדים מלמדת על עלייה 2011ועד יולי  2005מינואר 

. הפער המלא בין מחירי המזון לשאר 2007המחירים לצרכן החל במחצית השנייה של שנת  מדדל

 שמטיםרכן כולל את מחירי מוצרי המזון המחירים לצרכן גדול אף יותר, כיון שמדד המחירים לצ

ניתן לראות את השינויים במחירי מוצרי מזון נבחרים בהשוואה  4בתרשים  .14אותו כלפי מעלה

 למדד המחירים לצרכן, שינויים המלמדים על אותה מגמה.

 
 2011-2005מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי מזון לצרכן  - 3תרשים 

 (100=2006)יולי 
 

 
 

 2011-2006מדד המחירים לצרכן ושינויים במחירי מוצרי מזון נבחרים  - 4תרשים 
 15(100=2006)ינואר 

 

 
 

                                                 
, ינואר 2009החל מינואר  17.3%-ו 17.1%, 18.4%. משקלו עמד על 2011החל מינואר  16.9%-משקל המזון במדד המחירים לצרכן עומד על כ 14

 ן(.לצרכ במדד המחירים משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות - 1.7לוח , בהתאמה )מתוך למ"ס, 2005וינואר  2007
 עיבוד נתוני למ"ס. 15
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( עולה כי בשנים האחרונות ישנה עליית 5מבחינה של מדדי מחירי סחורות עולמיים )תרשים 

מחירי המזון במשק הישראלי  מחירי מזון בשוק הגלובאלי וסביר להניח כי לפחות חלק מעליית

ות השפעה זו ולבחון עליות מחירים ייחודיות למשק ידי עליית מחירים זו. על מנת לנכ לע מוסבר

הישראלי יש לבצע השוואה בין לאומית של עליית מחירי המזון. מהשוואה של מדדי מחירי המזון 

( עולה כי מחירי המזון בישראל עלו באופן 6לצרכן בין ישראל לארה"ב והאיחוד האירופי )תרשים 

בדו"ח הסופי של (. 3)בדומה להתבדרות בתרשים  2007החל מהמחצית השנייה של שנת  חד יותר

 הוועדה תורחב השוואה זו.

 

 
 2011-2000מדדי מחירי מזון עולמי ומדדי מחירים של סחורות נבחרות  - 5תרשים 

 16(100=2000)שנת 

 

                                                 
 :UNCTADמעובד מנתונים מתוך אתר ועידת האומות המאוחדות למסחר ולפיתוח  16

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 
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 2011-5200מדד מחירי המזון לצרכן בישראל, ארה"ב והאיחוד האירופי  - 6תרשים 
 17(100=2006)יולי 

 
 

שערכה הוועדה, בעזרת של מחירי מוצרים בהשוואה בין לאומית מדגמית וראשונית מבדיקה 

, עולה כי מחירי המוצרים של מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת מערך הנספחים המסחריים

 הכנסתו של עובד ישראלי נמוכה בהשוואה לרוב, אולם 18מעט נמוכים ביחס לממוצעבישראל 

 הוא נמוך יותר.כוח הקנייה של הצרכן הישראלי המדינות המפותחות ועל כן 

 $201019(  PPPהכנסה שנתית לעובד במונחי כוח קניה ) - 7תרשים 

 

                                                 
 Eurostat – הלשכה הסטטיסטית של הקהיליה האירופיתמעובד מנתוני למ"ס, נתוני  17
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home ונתוני הלשכה הסטטיסטית במשרד העבודה בארצות הברית )– BLS 
(http://www.bls.gov/cpi.) 

 פירוט הבדיקה בנספח ב'. 18
 .OECD-מאתר ה הם. נתוני שאר המדינות OECD-לפי נתוני ה PPPלפי שער חליפין לדולר  2010ה בישראל חושבה מנתוני הלמ"ס לשנת ההכנס 19
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 מתודולוגית הבחינה

 שלוש חוליות:ומוצרי הצריכה לשרשרת אספקת המזון ניתן לחלק את 

 האספקחולית ה: 

o  והמוצרים ותעשיית המזוןחקלאים  -היצע מקומי: יצרנים מקומיים; 

o חומרי גלם ומוצרים סופיים; יבוא - יבואניםהיצע מיובא: יצרנים מחו"ל ו 

  :רשתות השיווק;משווקים ושיווק והפצה 

 .צד הביקוש: הצרכן הסופי 

 

כשלים תחרותיים, רגולטוריים או הנגרמים מ ,מרווחים עודפים בחוליות הראשונות בשרשרת

פתרון הכשלים בחוליה אחת לא יביא בהכרח לגידול  וחת הצרכן.את רו מפחיתים ,בירוקרטיים

יימצא פתרון . כך למשל, אם השרשרת חוליותהמשך בכשלים ה מתקיימיםכל עוד ברווחת הצרכן, 

 אך לא יימצא פתרון ,היצע המיובאחוליית הב (מניעת יבוא מקבילות ביבוא )ולכשל של בלעדי

יפחת בחוליית ההיצע שש סביר כי המרווח העודף ים בחוליית השיווק וההפצה, קיים חכשלל

לכן, נדרשת הוועדה לבחון  תגלגל לצרכן הסופי.יגדל בחוליית השיווק וההפצה, אך לא המיובא וי

 פתרונות לכל אחת מהחוליות.ולהציע 

 

 בבחינת כל חוליה נדרש הצוות להתייחס לסוגיות הבאות, במידה שהן רלבנטיות:

, בדגש על הרגולציה הנוגעת המחיריםהמקומית והשפעתה על  רגולציה: מיפוי הרגולציה (1

 ליבוא מוצרי מזון )מכסים, חסמים סטטוטוריים ובירוקרטיה(.

שוק: מיפוי הבעלויות, בדגש על ריכוזיות ואינטגרציות ריכוזיות וכוח  רמת התחרותיות: (2

זה בחינה של  רוחביות ואנכיות, יחסי הגומלין בין גורמים )מתחרים ומשלימים( בענף ובכלל

רקטיקות לא תחרותיות בין המקטעים. במסגרת זו ייבדקו כלל הפרמטרים הכלכליים שיש פ

לאורך זמן בהם כדי להעיד על רמת התחרותיות בענף מסוים, לרבות רמת הרווחיות ומגמות 

 בפעילותם של שחקנים מרכזיים בכל ענף.

לי שוק המונעים כניסת חסמים לכניסת מתחרים: זיהוי המקטעים הלא תחרותיים וכש (3

 מתחרים חדשים, אם ישנם.

השוואה בינ"ל: מספר השחקנים בענף, שינויים ברמת המחירים, פעילויות רגולטוריות  (4

 המופעלות בעולם לצורך שיפור רווחת הצרכן וכו'.

 פערי המידע בין הגורמים בשרשרת. (5

ממקורות חומרי הגלם, דגשים ספציפיים וייחודיים הרלבנטיים למקרה הישראלי, כגון ריחוק  (6

 .זהבא כשרות וכיוצ
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 אספקת מזון ומוצרי צריכה

אספקת המזון מורכבת מההיצע המקומי בשווקי מוצרי המזון והצריכה, הכולל את המגזר 

החקלאי המקומי והתעשייה המקומית ומההיצע המיובא, הכולל את חקלאים בחו"ל, יצרנים 

 בחו"ל ואת היבואנים.

 ניתן לראות את ריכוזיות הספקים בשווקים. 5-ו 4מנתוני לוחות 

 
 312220אוגוסט  –למגזר הקמעונאי שיעור מסך אספקה  – 5לוח 

 
נתח  ענפים בולטים שם הספק דירוג

 השוק

 26.3% מוצרי חלב, עוף, בשר, מוצרי סויה ודגים קונצרן תנובה .2
ם מוצרי חלב, מיצים, ממתקים, קפה, גלידות, סלטי שטראוס גרופ בע"מ .3

 מצוננים, דבש וממרחים
:.9% 

מיצים, עוגות ועוגיות, קפה, גלידות, חטיפים, דגנים,  קבוצת אסם סחר .4
 שימורים, רטבים, מזון לתינוקות, סלטים ומצוננים

9.6% 

החברה המרכזית  .5
 למשקאות קלים

 8.1% מוצרי חלב, מים מינרליים ומשקאות קלים

אפים, שמנים, תה, ממתקים, טיפוח ממרחים, מרקים, מ ור ישראלויונילי .6
 וחומרי ניקוי וכביסה

4.:% 

בשר, דגים, שימורים, מרקים, פסטה, מוצרי חלב  נטו סחר בע"מ .7
 ומאפים

4.:% 

 4.3% טיפוח והיגיינה, שימורים, ממתקים, מאפים וממרחי דיפלומט .8
 3.8% חומרי ניקיון וכביסה, היגיינה, חיתולים וצורכי בית סנו .9
 3.3% מוצרי נייר, צרכי בית, היגיינה וחיתולים חוגלה קימברלי .:

 3.2% מים מינרליים ומשקאות קלים יפאורה תבורי .21
 3.1% מים מינרליים ומשקאות קלים טמפו .22
 2.7% מוצרי בשר, מוצרים מעובדים מהצומח ומאפים זוגלובק .23
 2.6% יוור( גלידות )שותפות של שטראוס ויוניל גלידת שטראוס .24
 2.4% דגנים, פסטה, מוצרי סויה, היגיינה וטיפוח שסטוביץ .25
 2.3% לחם ומאפים 'למאפיית אנג .26
 2.2% ממתקים, חטיפים ופיצוחים ליימן שליסל .27
 2.2% גלידות )שותפות של אסם ונסטלה(  גלידות נסטלה .28
 2.1% ות יבשיםסוכר, מלח, קטניות, דגנים, חומרי אפייה ופיר סוגת .29
 2.1% מוצרים שונים )מותג פרטי( שופרסל .:2
 %:.1 מוצרי בשר ודגים בלדי .31
 1.9% מוצרי כביסה, ניקיון וטיפוח הנקל סוד .32
 1.9% מוצרי טיפוח היגיינה וחומרי ניקוי דנאגיס .33
 1.9% לחם ומאפים גידרון .34
 1.8% לחם ומאפים מאפית ברמן .35
 1.8% בשר מחסן בשר .36

 36.1%  כל השאר 
 

                                                 
 2,000-מ מיותרדירוג מבוסס על נתוני המכירות שמגיעים ישירות מהקופות דירוג הספקים מתוך המכירות הקמעונאיות של חברת סטורנקסט. ה 20

המאורגן והפרטי וכוללים את נקודות המכירה הגדולות, נקודות המכירה השכונתיות, מינימרקטים, מכולות וחנויות נוחות.  נקודות מכירה בשוק
  הדירוג מייצג את שוק מוצרי הצריכה המבורקדים בישראל )ללא מכירות סיגריות(.
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בבחינה של כל חברה ביחס בשוק אולם  הצריכהכלל ל מתייחסים השיעורים לעיליודגש כי 
 המוצג להלן: 5ניכרת ריכוזיות גבוהה בהרבה המוצאת ביטוי בלוח קטגורית מוצר ספציפית ל

 
 21מוצרים בודדיםוב העיקריות בקטגוריותשוק של הספקיות  ינתח – 5לוח 

 
 מוצרים בודדיםנתח שוק ב ספק

 71%חלב מפוסטר  תנובה
 81%חלב עמיד 

 45%משקאות חלב מפוסטרים 
 60%יוגורט )לבן( 

 86%לבן )גיל( 
 86%לבניה )אשל( 

 81%שמנת חמוצה 
 90%חמאה 

 76%שמנת מתוקה 
 42%מעדני פרי 

 30%מעדני קרם 
 46% 5%גבינות לבנות עד 
 79% 9%גבינות לבנות עד 

 70%קוטג' 
 71% 30%ינות שמנות גב 
 38%גבינה בולגרית  

 78%קפה קלוי  שטראוס
 *63% חלב בטעמים

 *63% טבלאות שוקולד

 *61% דבש

 *61% ירקות חתוכים

 57%מעדני קרם 
 *55% חלב מועשר

 50%משקאות חלב מפוסטרים 
 *47% קפה נמס

 *47% חטיפים מתוקים

 35% 5%גבינות לבנות עד 
 35%מעדני פרי 

 *32% גומי לעיסה

 31%יוגורט )לבן( 
 *29% וופלים

 *27% סלטים ארוזים

 15%קוטג' 

 *74% דייסות לתינוקות אסם

 *61% תחליפי בשר

 *58% –תחליפי חלב אם חלביים 
 *56% פסטה

 *51% תרכיזים

 *47% חטיפים

 * 44% –בייגלה 
 *43% עוגות

 *43% קפה נמס

 *42% מרקים ותבשילים

 *40% סלטים מצוננים

 *39% חמוצים

 *38% רקריםק

 *35% רטבים

 *32% גלידות
 *26% דגני בוקר

 *24% מאפים קפואים

ייצור החברה המרכזית ל
 משקאות קלים

 18%חלב מפוסטר 
 11%לבן 

 11%שמנת חמוצה 
 12% 9%גבינות לבנות עד 

 77%מרקים  39%בייגלה  יוניליוור ישראל
 *53.5% בשר טחון נטו סחר

 *49% סלמון מעושן

 *37% דגים קפואים

 *37% דגים משומרים

 *35% בשר קפוא

 *35% דגים טריים

 *25% מעדני ריבות

 *15% עוגיות

 *12% גבינות איכות
 

  96% –סכיני ותכשירי גילוח לגבר  דיפלומט
 65%נייר טואלט  71%חיתולים  חוגלה קימברלי

 *35%מוצרי ניקוי ואחזקת הבית  23%נייר טואלט  סנו
 
 

 

                                                 
 .2010נתוני  –*(, מוצרי חלב -)מסומן ב 2010סחר וסנו לשנת וכן נתונים מתוך הדו"חות הכספיים של שטראוס, אסם, נטו  2011נתוני סטורנקסט  21
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 המגזר החקלאי

 רקע

 1.7%-המהווים כ₪, מיליארד  26.5-בכ 2010צור החקלאי בענפי החי והצומח הסתכם בשנת היי

-עובדים, מתוכם כ 64,000-. בענף מועסקים כש"חמיליארד  5.4-מהתוצר והייצוא הסתכם בכ

 עובדים זרים. 22,000

י הייצור החקלאמיליון דונם של קרקע מעובדת.  3על פי נתוני משרד החקלאות ישנם בישראל 

מתבצע ברובו על ידי חקלאים עצמאיים, אשר חלקם מאוגדים באמצעות צורות התאגדות שונות 

וחלקם מייצרים במסגרת המשק המשפחתי. בשנים האחרונות גדל חלקם של התאגידים בע"מ 

יצרנים ומשווקים של תוצרת  על פי חוק,  .בישראל חקלאותהשונים של ההעוסקים בענפים 

 כללאת מחירים, כמויות וכן על הסדר כובל ויכולים לתאם ביניהם  חקלאית פטורים מאיסור

 החקלאית. מערך הייצור והשיווק של התוצרת

 
 201022 –ענף החקלאות נתוני  – 6לוח 

 
 מהתוצר( ₪1.7% )מיליארד  26.5-כ ערך הייצור החקלאי

מיליארד  10.3-כ ענפי החי 

( ₪40%) 

 16.2-כ ענפי הצומח

 (₪60% )מיליארד 

הלול, ענף הבקר לבשר,  ענף

ענף הבקר לחלב, ענף הדיג, 

 ענף הדבורים

גידולי שדה, מטעים, ירקות 

תפו"א ומקשה, הדרים, 

 פרחים וצמחי נוי
 

 עובדים 63,700 מספר מועסקים

 שכירים 50,300-עצמאיים ו 13,400 מתוכם

 עובדים זרים 21,900מתוך השכירים 

 מיליארד ש"ח 5.35 ערך הייצוא החקלאי

 
 201023 –התפלגות התפוקה בין ענפי החקלאות  – 8תרשים 

 

 

                                                 
 נתוני למ"ס. 22
 למ"ס 23

ירקות, תפו"א 

ומקשה

23%

פרי הדר

6%

מטעים, ללא פרי 

הדר

20%
שונות

6%

פרחים וצמחי נוי

4%

עופות

18%

בקר וצאן

18%

גידולי שדה

5%

סה"כ 26.5 מיליארד ש"ח
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ערכי תרבות,  -החקלאות מייצרת מזון, סיבים, נוף, איכות סביבה וערכים שבין אדם לאדמתו 

לחקלאות השפעות חיצוניות חיוביות מעבר לערך המזון המיוצר, ביניהן תרומות , מורשת וחינוך

שימוש במי קולחין, שימוש בפסולות ענף  –שימוש בפסולות עירוניות כמו אקולוגיות, נופיות ו

החקלאות תורמת להתיישבות ופיתוח הכפר, לחיזוק  ,שמירה על שטחים פתוחיםהמזון, 

 ערכי מורשתהפריפריה ולהטמעת 

 יםיהגאופוליטתנאים לאור הבעיקר בנוסף להשפעות החיצוניות החיוביות של חקלאות ישראל, ו

לנושא בטחון המזון  עליונההיצור החקלאי המקומי הינו בעל חשיבות  ,של מדינת ישראל

 לאוכלוסיה בישראל.

. זיהום מים וקרקעעל הסביבה, בעיקר ב גם השפעות שליליותעלולות להיות לחקלאות מאידך,  

ות על ידי הממשלה והחקלאיים באמצעובהליכי טיפול ההשפעות החיצוניות מטופלות מרבית 

איכות רפורמות סביבתיות שמטרתן להוריד את רמת הזיהום למינימום האפשרי ולשפר את 

הסביבתית המתוכננת בענף  והרפורמההמזון, כדוגמת הרפורמה במשק החלב בעשור האחרון 

 .ההטלה

כיעד מרכזי הן של משרד החקלאות והן של החקלאיים, המגזר החקלאי  פועל בעקביות ובמקביל 

בחומרים ידידותיים את היקף השימוש בחומרי הדברה והחלפתם ן משמעותי, להפחית באופ

 משולבת. והדברהוהגברת השימוש בהדברה ביולוגית  לסביבה

 

חשיפה גדולה לסיכוני פגעי הטבע ומרבית הענפים מתאפיינים כתוצאה מכך בהחקלאות מאופיינת 

 .יםהמוצר יבתנודתיות גדולה במחיר

חשיבות החקלאות בימיה הראשונים של המדינה החקלאות עם הקמת המדינה ובהתאם ל

המקומית הייתה בעלת רמת תכנון גבוהה בכל הענפים, בעשורים האחרונים בוטל התכנון בכל 

ענפי החקלאות למעט בענף החלב וענף ההטלה. בענפים אלו מבוצע התכנון באמצעות מועצות 

 היצור הרלוונטיות. 

 

 

 OECD -י המדיניות התמיכה בחקלאות ונתונ

 

הצידוק א מדיניות מובהקת של כל המדינות המפותחות, גם כאשר, לעיתים, ישימור החקלאות ה

. לשם מימוש מדיניות זו נוקטות המדינות השונות מגוון צעדי הגנה ותמיכה לכך אינו כלכלי בלבד

 .WTO-ה ועקרונות בחקלאות המקומית, תחת הכללים שנקבעו בהסכמי הסחר החקלאי 

גישות הפוליטית של התחום החקלאי, והמעורבות הרבה של מעצמות הסחר במגזר בשל הר

(, ללא הגבלות 1994החקלאי בארצן, נשאר תחום זה מחוץ למסגרת הסכמי ארגון הסחר )עד 

 ואיסורים על הגנות ותמיכה כמו אלו שהוטלו על המעורבות בתעשייה. 

י סוגים נהמחולק לש, PSE נקרא OECD-של ארגון ה במשקים החקלאיים מדד התמיכה 
 : עיקריים

מכסות ) הבאות לידי ביטוי בעיקר בשיעורי המכס וברגולציה ענפית –תמיכות עקיפות  .1

 .(בלבד ישראל בענף הביצים ובענף החלביצור ב
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באות לידי ביטוי בתמיכות תקציביות כגון: השתתפות המדינה  –תמיכות ישירות  .2

 .'במים, חוק הגליל וכדבביטוח חקלאי, מענקי השקעות, תמיכות 

. סך התמיכות העקיפות והישירות OECD-( לפי חישוב הPSEהקף התמיכות לחקלאים ) 7בלוח 

מסך  10%-כ₪, מיליארד  2.6-ל 2010לחקלאים בישראל ירדו בשנים האחרונות והגיעו בשנת 

 הכנסות החקלאים.

 

 OECD-די ארגון הכפי שנמדדו על י 2010 -2008בשנים  (PSE) פרוט התמיכות – 7לוח 
 

 סעיף
 (2008-2010ממוצע ) ₪(שנים )ערכים באלפי 

 אחוז ₪אלפי  2010 2009 2008
 - 25,542 26,065 25,581 24,980 ערך היצור

 78.2% 2,528 1,968 2,452 3,164 תמיכות עקיפות
 6.8% 219 233 261 164 תמיכות במים

 15.0% 484 439 434 580 תמיכות תקציביות
 3,908 3,147 2,640 3,232 100.0% (PSE) מיכותסה"כ ת
 - PSE 15.2% 12.0% 9.9% 12.3% -אחוז ה

 אינם סופיים( 2010-)הנתונים ל PSE  =Producer Support Estimateהערה: 

 

 בהקשר של התמיכות בחקלאות: OECD-ה להלן ההדגשים העיקריים מדוח 

 מדד ה- PSE  מסך הכנסות  29% -ל 10%של בין נע בטווח  1995-2010של ישראל בשנים

  .החקלאים

  כנסות המסך  10% -שהם כ₪  דמיליאר 2.6עמד על  2010היקף התמיכה  בשנת

 0.67במסגרת זו התמיכות הישרות לחקלאים נאמדות בסך של  PSE)) החקלאים

ורי עויתרת התמיכה הינה תמיכה עקיפה הבאה לידי ביטוי בעיקר בשי₪  מיליארד 

 ענף החלב וההטלה.מכס ורגולציה ב

 גורמים. מספר נובעים משילוב של  בחקלאות בישראלהתמיכה  ברמתשינויים ה

חשיפת המשק ליבוא,  ,השוק החופשי )ביטול התכנון( במדיניותותקדמות ברפורמה ה

, אשר צמצמה את הפער בין 2006 – 2008התייקרות המחירים הגלובלית בין השנים 

 וביחס בין התמיכה לתוצרהגלובליים המחירים המקומיים לבין המחירים 

 ( בהשוואה למדינות בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכליOECD )-  מידת התמיכה

מתחת כן אחוזים( ו18) OECD -הביצרנים בישראל היא מתחת לממוצע במדינות 

 .אחוזים( 20) האיחוד האירופאילממוצע במדינות החברות 

  10יעור התמיכה ביצרנים בארצות הברית )שדומה לשיעור התמיכה ביצרנים בישראל 

אחוזים(, שותפת הסחר החשובה השנייה של ישראל. אולם, הוא נמוך הרבה יותר 

משיעור התמיכה ביצרנים ביפן, בקוריאה ובמדינות החברות באיגוד הסחר החופשי 

  ( )איסלנד, שווייץ ונורווגיה(.EFTAהאירופי )
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 מדינות נבחרותב PSE -מדד ה

מדד התמיכה ביצרן )PSE( על פי מדינות 

כאחוז מן ההכנסות ברוטו מחקלאות
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השנים האחרונות, אימצה ישראל מדיניות סחר ליברלית בחקלאות. הליך זה קיבל  20במהלך 

, יישום שהביא להכפלת WTO -תאוצה עת יישמה ישראל את הסכם הסחר בחקלאות במסגרת ה

-יבוא המזון ומוצרי החקלאות לישראל במהלך תקופה זו. סך יבוא תוצרת חקלאית ומזון הגיע ל

 7-מסך ערך הייצור החקלאי )העומד על כ 60%-המהווים יותר מ ,2008-מיליארד דולר ב 4.4

 3-ל 1995 -מיליון דולר ב 600-מיליארד דולר( ולהגדלת הגרעון ביבוא תוצרת חקלאית ומזון מ

 .2008 -מיליארד דולר ב

יחד עם זאת, חשוב לציין כי התמונה המוצגת לעיל ביחס לעלות אמצעי ההגנה על החקלאות 

ת. למעשה, העלות הכוללת למשק הנובעת מהגנה על מקטע החקלאים אינה בישראל היא חלקי

משקף בעיקר את התמיכה במקטע החקלאי   PSE-ידועה ומעולם לא כומתה או נבחנה. פרמטר ה

אך אינו כולל את כל העלות העודפת למשק הנגזרת מהגנה על המקטע התעשייתי במקרים בהם 

ה, הטלת המכסים על יבוא גבינות, שמטרתו לכאורה קיימת ריכוזיות במגזר התעשייתי. להמחש

הגנה על ייצור החלב הגולמי ברפתות, מגן למעשה גם על יצרניות הגבינות המקומיות )תנובה, 

שטראוס, טרה, גד וכד'( מפני תחרות בינלאומית. לאור ריכוזיות המקטע התעשייתי והתנאים 

או לדוגמא עליות המחירים שנצפו בשנים השוררים בו, נוצר כוח שוק לחברות תעשיית המזון )ר

האחרונות בחלק מהגבינות שיצאו מפיקוח(, אשר יוצר נטל על משקי הבית בין היתר כתוצאה של 

מדיניות מכסי ההגנה. נטל, אשר לא כומת או נמדד ביחס לתועלת הציבורית מקיומה של חקלאות 

 .בהבטי תעסוקה ויצור מקומי מקומית בהיקף הקיים וכן לא כומתה התועלת למקטע התעשייתי 
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 תעשיית המזון

מיליארדי  57-בכ 2009בענפי המזון, המשקאות והטבק הסתכם בשנת המקומית פדיון התעשייה 

, עם זאת, 1,700-מהפדיון בכלל התעשייה(. מספר המפעלים בענפי המזון עומד על כ 16%-)כ₪ 

מכלל המכירות הקמעונאיות  40%-, יותר מ4הריכוזיות בענף גדולה מאוד. כפי שמראה לוח 

קבוצת תנובה,  –הקבוצות הגדולות  4)הכוללות גם מכירות של מוצרי צריכה אחרים( הן של 

מועסקים  משקאות קלים. בתעשיות אלוייצור קבוצת שטראוס, קבוצת אסם והחברה המרכזית ל

עת עבודה לש₪  46מהמועסקים בתעשייה( בשכר ממוצע של  17%-אלף משרות )כ 58-כעובדים ב

( הינו 92%-לשעה בכלל התעשייה(. רוב מוחלט מהמכירות בענפים אלו )כ₪  72-)בהשוואה ל

 (.8מכירות בשוק המקומי )לוח 

 

 24)מלש"ח( 2009פדיון, מפעלים ומשרות תעשיית המזון  – 8לוח 
 

 משרות מפעלים פדיון 

 345.2 11,587 363,220 כלל התעשייה
 53.0 1,620 50,006 מזון
 15.4% 14.0% 13.8% ל התעשייהמכל

 4.9 66 6,856 משקאות וטבק
 1.4% 0.6% 1.9% מכלל התעשייה

 57.9 1,686 56,862 מזון, משקאות וטבק
 16.8% 14.6% 15.7% מכלל התעשייה

 
 25)מלש"ח( 2007מכירות תעשיית המזון  – 9לוח 

 
 מכירות מקומיות % סך מכירות מכירות ליצוא ותמכירות מקומי 

 55.5% 306,387.6 136,318.6 170,069.0 תעשייהל הכל
 92.0% 35,264.3 2,828.3 32,436.1 מזוןתעשיית ה

  21.1% 2.1% 19.1% מכלל התעשייה
משקאות תעשיית 

 וטבק
4,197.7 146.8 4,344.6 96.6% 

  2.6% 0.1% 2.5% מכלל התעשייה
 92.5% 39,608.9 2,975.1 36,633.8 מזון, משקאות וטבק

  23.7% 2.2% 21.5% לל התעשייהמכ
 

 ומוצרי צריכהיבוא מזון 

דולרים. מתוכו סחורות  ימיליארד 59-על כ 2010ערך כלל יבוא הסחורות לישראל עמד בשנת 

מכלל יבוא  15%-)המהווים כ ₪26מיליארדי  32.5-מיליארדי דולרים, שהם כ 8.7-בערך של כ

עמד ערך כלל יבוא  2011ראשונה של שנת הסחורות(, היה יבוא של מוצרי צריכה. במחצית ה

מיליארד  5-מיליארדי דולרים, מתוכו סחורות בערך של יותר מ 37-הסחורות לישראל על כ

מכלל יבוא הסחורות( היה יבוא של מוצרי  14%-)המהווים כ₪ מיליארד  18.1-דולרים, שהם כ

 צריכה.

 

                                                 
 .(2010של השנתון הסטטיסטי של למ"ס לשנת  20.03מפעלים, משרות, פדיון, עלות עבודה ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי )לוח מעובד מתוך  24
 .(2010של השנתון הסטטיסטי של למ"ס לשנת  20.12וח חשבון כלכלי של התעשייה, לפי ענף כלכלי ראשי )למעובד מתוך  25
)נתוני בנק  2011בשנת ₪/$  3.52ושער חליפין חצי שנתי של  2010בשנת ₪/$  3.73הערכים בשקלים מחושבים לפי שער חליפין שנתי ממוצע של  26

 ישראל(.
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 דולרים()מיליוני  2010יבוא לישראל לפי קבוצת סחורות  – 9תרשים 

 
 
 

ללא חיוב במס, מכס או  ,)מיליוני $ 2011-2010ייבוא מוצרי צריכה לפי ייעוד כלכלי  – 10לוח 
 27(מע"מ
 

 מכלל היבוא % I-VI 2011 מכלל היבוא % 2010 ייעוד כלכלי

 3.3% 1,217.5 3.4% 1,986.5 מזון, משקאות וטבק
 2.2% 803.0 2.4% 1,436.8 הלבשה והנעלה

 2.2% 793.0 2.4% 1,424.5 משק ביתריהוט וציוד ל

 4.4% 1,625.0 4.8% 2,852.6 מוצרי בידור ותחביבים

 1.9% 695.4 2.0% 1,211.5 28כלי תחבורה

 0.7% 252.9 0.7% 439.6 תרופות ומכשירים רפואיים

 3.0% 1,122.8 2.9% 1,712.6 29שונות

 100.0% 5,146.9 100.0% 8,689.9 מוצרי צריכה )לצריכה ישירה(

 14.0% 36,838.0 14.7% 59,199.4 30יבוא ברוטו

 

 

 

 1.2-מיליארד דולר וכ 2-יבוא מוצרי המזון היה כ, 2009ובמחצית הראשונה של  2010בשנת 

 23.5%-וכ 23%-)המהווים כ₪ מיליארד  3.7-ו₪ מיליארד  7.4-שהם כבהתאמה, מיליארד דולר, 

 מכלל יבוא מוצרי הצריכה לישראל(.

 

יש מעט מאוד פרסומים פומביים צריכה פרטית הם בעיקר חברות פרטיות ועל כן יבואני המזון ל

בנוסף נתונים לגבי חלקם בסך היבוא, מה גם שחלקם הם יצרנים של מוצרים מסוימים  החושפים

 ונטו סחר. מפיצים להיותם יבואנים. בין היבואנים הגדולים ניתן למנות את יוניליוור, דיפלומט

נתונים קיימים גם לגבי יבואני מוצרי צריכה שאינם מזון. בין היבואנים  קשיים דומים באיסוף

קימברלי -, סנו, חוגלהמפיצים העיקריים בתחום זה ניתן למנות את יוניליוור, דיפלומט

 ושסטוביץ'.

                                                 
 .2011לחודש יוני  ירחון סחר חוץ ,יבוא לפי ייעוד כלכלי וקבוצות סחורות - 4ב. מתוך למ"ס, לוח  27
28

מכוניות נוסעים, אופנועים וכלי רכב אחרים, והוא איננו כולל יבוא כלי תחבורה לעסקים, כולל  -נתוון הלמ"ס כולל יבוא כלי תחבורה פרטיים  
 1,956בסכום של  נמכרו מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים 2010מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים וליסינג המסווגים כיבוא נכסי השקעה. בשנת 

 מליון דולר.
 כולל מוצרי טיפוח, תכשיטים, שעונים ואבנים יקרות, צורכי כתיבה וחפצים ומוצרים אישיים אחרים. 29
 סך היבוא ללא ניכוי החזרות לחו"ל. 30
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 המגזר הקמעונאי

מתוכו פדיון המסחר ₪, מיליארד  120-על כ 2009פדיון המכירות בענף הקמעונאי עמד בשנת 

(. מספר העוסקים במסחר 46%-)כ₪ מיליארד  55-נאי במזון, משקאות וטבק עמד על כהקמעו

משקי הבית על מזון,  עם הגידול בהוצאות, 16,000-קמעונאי במזון משקאות וטבק עמד על כ

עמד נתח השוק של רשתות השיווק  1999בשנת  .ברשתות השיווקניכרת מגמה של הגדלת ההוצאה 

 השוק של העוסקים הקטנים במכולות לעומת ירידה בנתחי 60%-ה לכעל 2009ובשנת  47%-על כ

 בשווקים.ו

 31)מלש"ח( 2009פדיון ועוסקים במגזר הקמעונאי  – 11לוח 
 

 % פדיון ענף כלכלי
 מסה"כ

פדיון ממוצע  עוסקים
 לעסק

 3.48 15,756 45.8% 54,872 י במזון, במשקאות ובטבקאמסחר קמעונ

רי הלבשה י בטקסטיל, במוצאמסחר קמעונ
 ובנעליים

16,309 13.6% 10,835 1.51 

י ברהיטים, במכשירים ובציוד אמסחר קמעונ
 למשק הבית

12,346 10.3% 7,301 1.69 

י במוצרי רוקחות ורפואה, אמסחר קמעונ
 בתמרוקים, בצורכי טואלט וניקוי

9,218 7.7% 2,136 4.32 

י בחומרי בניין, בצבעים ובכלי אמסחר קמעונ
 עבודה

5,498 4.6% 2,489 2.21 

 1.56 9,610 12.5% 14,951 י בסחורות אחרותאמסחר קמעונ

 3.04 2,173 5.5% 6,602 י ללא התמחות לנמ"א ובצ"נאמסחר קמעונ
י )למעט מכירה, אחזקה אמסחר קמעונסה"כ 

 ותיקון כלי רכב(
119,797 100.0% 50,298 2.38 

 
  32)ללא ארוחות מחוץ לבית( 2009-1999הוצאה למזון לפי סוג חנות  – 10תרשים 

 
 

                                                 
 .2009-2007עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף  ,עוסקים, פדיון וערך מוסף גולמי בענפי המסחר -.8לוח למ"ס,  31
חנויות המתמחות במכירת קבוצות מוצרים על פי סוג חנויות מיוחדות הן  מעובד מתוך סקרי הוצאות משק הבית של למ"ס לשנים הרלבנטיות. 32

 .כמו, איטליז, ירקן, מאפייה, קונדטוריה, חנות תבלינים וכדומה
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33()מלש"ח 2010התפלגות ההכנסות והסניפים בין הרשתות המובילות בענף – 12לוח 
 

 
הערכת היקף  שם הרשת

 ההכנסות
נתח 
 כספי

מספר 
 הסניפים

שיעור 
 הסניפים

שטח הסניפים 
 במ"ר

שיעור 
 השטח

הכנסה 
 למ"ר

 20,464 41% 540,997 31.7% 248 36.2% 11,071 שופרסל
 18,839 27% 366,000 26.3% 206 22.6% 6,895 רבוע הכחולה

שאר 
 34הרשתות

12,578 41.2% 328 42.0% 426,528 32% 29,489 

 22,905 100% 1,333,525 100.0% 782 100.0% 30,544 סה"כ
 

 

 60%-, עומד חלקן של שתי הרשתות הגדולות, שופרסל והריבוע הכחול, על קרוב ל2010בשנת 

 .ובמספר הסניפיםבהיקף ההכנסות  קמעונאיותמכלל הרשתות ה

 

, שם נתח השוק (12)לוח  את התפלגות ההכנסות והסניפים באנגליהלשם ההשוואה, ניתן לראות 

, כאשר 40%-הוא כבהיקף סך ההכנסות ובמספר הסניפים הגדולים של שתי הרשתות הגדולות 

 גדולים יותר. בהתפלגות הסניפים הבינוניים שולטות רשתות אחרות בנתחי שוק

 

200735בין הרשתות באנגליה הגדולים ההכנסות והסניפים סך התפלגות  – 13לוח 
 

 

 כמותינתח  מ"ר 1,000מעל  מספר סניפים נתח כספי רשת

Tesco 27.6% 615 26.3% 

Asda 14.1% 303 12.9% 

Sainsbury's 13.8% 452 19.3% 

Morrisons 9.9% 371 15.9% 

 25.6% 599 34.6% שאר הקמעונאים
 100.0% 2340 100.0% סה"כ

 

 200743בין הרשתות באנגליה  הבינונייםהתפלגות הסניפים  – 14לוח 

 

 נתח כמותי רמ" 1000-ל 280סניפים בין מספר ה רשת

Somerfield 569 29.7% 

CGL 395 20.6% 

M&S 289 15.1% 

Regional Co-op 262 13.7% 

 21.1% 404 שאר הקמעונאים
 100.0% 1919 36סה"כ

 

                                                 
. הסקירה הדו"חות הכספיים של החברות ועל נתוני למ"ססת על המבוס BDIcofaceמתוך סקירה ענפית של רשתות שיווק המזון של חברת  33

 הנתונים בלוח הינם נתוני ההכנסות על מזון בלבד.₪. מיליארדי  57-ועמד כ 5%-גדל בכ 2010מניחה כי פדיון הענף בשנת 
, א.ב.א ויקטורי, בר כל רשתות, כהן מחסני טיב טעם, כל בו חצי חינם, קואופ ישראל, רמי לוי שיווק השקמה, יינות ביתן, מ. יוחננוף, סופר דוש 34

-מזון כל )"אושר עד"(, סופר -השוק, חגית ואלי השקעות )"מחסני להב"(, ע.ר. צים שיווק ישיר )"כמעט חינם"(, מעדני מניה, קשת טעמים, מרב 
 "(.AM:PMספיר, סטופ מרקט, ביג זול ישראל, מ.ח. מרכז המזון ודור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים )"

 מתוך דו"ח של וועדת התחרותיות הבריטית, שחקרה את אספקת המזון בשוק הבריטי )"הדו"ח הבריטי(: 35
The supply of groceries in the UK : market investigation, Competition Commission, London 2008. 

שתפיסתה הייתה שהמחירים של רבים ממוצרי הצריכה והרווחים  בבריטניהביקורת ציבורית  בעקבות התגברותנולדה שחקירה דו"ח זה הוא פרי 
 עליהם, היו גבוהים בבריטניה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי ולארה"ב.

נתונים אלו אינם תיעוד מדויק המקיף את כל הסניפים בגודל זה באנגליה וחסרים את הנתונים על כמה רשתות עצמאיות. לכן, ככל הנראה  36
 של הרשתות המפורטות בטבלה מעט נמוך יותר.הנתח הכמותי 
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 הצרכן

ביחס לצרכנים במדינות אחרות, הצרכן הישראלי מעיד על עצמו ניתן לראות בבירור כי  14מלוח 

בכל משתנה שבו ניתן המשקל המרכזי למחיר מסקנה זו עולה מכך שכבעל העדפת מחיר חזקה. 

יבט הזה הצרכן הישראלי הוא בעל הנוכחות הבולטת ביותר, ביחס לצרכנים ממדינות אחרות. הה

מקבל ביטוי גם בהיגד הנוגע לקרבה הגיאוגרפית של נקודת המכירה. הישראלי מוכן להגיע 

 לנקודות מכירה מרוחקות על מנת ליהנות ממחיר זול יותר, גם במחיר של חוסר נוחות.

 

 37סקר על אופני חיסכון בהוצאות משק הבית – 15לוח 
 

בהשוואה לשנה שעברה, 
אני חוסך בהוצאות משק 

 ת בכל שאני:הבי
ממוצע  ספרד דנמרק גרמניה ישראל

 אירופי

 60% 68% 57% 60% 69% קונה פריטים שבמבצע
 38% 50% 1% 41% 52% משתמש בקופונים

קונה ברשתות וחנויות 
 37% 5% 48% 33% 60% זולות

 35% 42% 21% 26% 44% קונה אריזות חסכון
קונה בחנויות שקרובות 
 27% 22% 18% 28% 13% לביתי או למקום עבודתי

עובר למוצרי בריאות ויופי 
 21% 23% 6% 16% 13% זולים יותר

קונה בכמויות גדולות כדי 
 21% 12% 12% 30% 8% לאגור

 11% 14% 11% 6% 12% נקטתי בצעדים אחרים
לא נקטתי בשום צעד כדי 

לחסוך בהוצאות משק 
 הבית

12% 17% 29% 13% 12% 

 

ל מגזר של רשתות וחנויות מוזלות. מרבית השחקנים במגזר זה בשנים האחרונות התפתח בישרא

משתייכים לרשתות פרטיות אולם בשנים האחרונות יש הצטרפות של השוק המאורגן )הרשתות 

. יחד עם זאת, במחיר זול על פני השקעה בחוויית הקניה הארציות( המציע רשתות המתאפיינות

לא  לעשות מאמץ כדי לקנות במחיר זול יותר,מגמה זו, כמו גם העדפת הצרכן והמוכנות שלו 

 המוצרים. מחירי הביאו לירידה של

 

שללא קשר לרשת הקמעונאית, מייצרים  –כוחם של הספקים עשוי להימצא בהסבר אפשרי לכך 

 מגבלות לירידת המחירים.

 

 הצרכנים ועל כן הן פועלותכמו כן, נראה שרשתות השיווק מבינות את העדפת המחיר החזקה של 

(. אולם, מכיוון Loss Leaderלמשיכת לקוחות בדרך של הצעת מוצרים מבוקשים במחירי הפסד )

ומכיוון שברור כי  שמרבית הצרכנים אינם קונים רק את המוצר הזול אלא סל של מוצרים,

המחיר המוזל של מוצרים אלו  הרשתות לא יכולות להפסיד לאורך זמן ולהמשיך להתקיים,

 תר המוצרים ואין הוזלה אמיתית המגולגלת לצרכן.מסובסד ע"י מחירי י

                                                 
נשאלים מכל מדינה, כולל  510-500מדינות אירופיות,  28-צרכנים מ 14,108סקר של נילסן שנערך בחודשים מרס ואפריל השנה. בסקר השתתפו  37

 .2011באוגוסט  20ביום  Ynet-. פורסם בישראל
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 מאפייני התחרות והיבטים הטעונים התייחסות

 חסמי כניסה למתחרים

 : וקמעונאיםכוח שוק של ספקים  .א

מספר כפי שעולה מהנתונים שהובאו לעיל, שוק המזון ומוצרי הצריכה המקומי נשלט על ידי 

במידה וכון למקטע היצרני, למקטע היבוא . הדבר נבעלי נתח שוק גדולשחקנים מצומצם של 

ניהם, שלגביהם יפורט ולמקטע הקמעונאי. מעבר לקשרי הגומלין המתקיימים בי פחותה גם

הכניסה של מתחרים  חסמיאת  ההיגבמ הגדוליםוהקמעונאים ם הספקי בהמשך, הדומיננטיות של

את  תומשמר ר, מקשה על יכולת התחרות של המתחרים הקטנים יותלפעילות בענףחדשים 

 :עיקריים מובנים בשני, מעמדם הדומיננטי

מיקוח: כיון שהשוק נשלט על ידי שחקנים גדולים, עומד הספק הקטן המעוניין לשווק  יכולת .1

חלק משמעותי של  המרכזות רשתות דומיננטיות  שתימול ה ארצית שבפריאת תוצרתו 

הקמעונאי הקטן מנגד,  .הספקים מולשהן בהתאם, בעלות כוח משמעותי  הפעילות בענף

 ספקים דומיננטיים מספרמול עומד  ,ללקוחותיוהציע סל מוצרים מגוון ומוכר המעוניין ל

מותגים שולטים בקטגוריות שיווק ייצור והמחזיקים בזכויות לבעלי כוח שוק משמעותי 

עמדה זו מגבילה את יכולת המיקוח של השחקנים הקטנים מול השחקנים . השונות

זה יכולים, למשל, הספקים הגדולים למכור לקמעונאים הקטנים  במצב. הדומיננטיים

השיווק רשתות אילו שתי מוצרים במחירים גבוהים יותר מהמחיר לצרכן ברשתות השיווק ו

 כל זמן שזהו מבנה השוק הספקים הקטנים.הפעיל כוח שוק אגרסיבי מול יכולות להגדולות 

כל שביכולתם על מנת להימנע מ"מלחמת  שחקנים השולטים ייעשו אתמתקיים סיכון שה

 מחירים" שהם יהיו הנפגעים הגדולים ביותר ממנה.

בריכוזי משאב במחסור: עתודות הנדל"ן המיועדות למסחר קמעונאי כשטחי מסחר  .2

בדיוני הן מוגבלות ורובן נשלטות כיום על ידי השחקנים הדומיננטיים הקיימים.  האוכלוסייה

ישנו מחסור בנדל"ן ומגבלה לפתיחתן של חנויות לתה טענה כי ע, הועדה עם הגורמים בשוק

 הועדה טרם בדקה את הטענה ועל כן היא לא אומתה. של רשתות קמעונאיות מתחרות.

 

בשנים  , ישהשוק את חלקם בכללובשל רצונם של הספקים להגדיל ולגודל למגוון בשל יתרונות 

בשוק המזון.  על ספקים קטנים טייםדומיננהאחרונות מגמת מיזוגים והשתלטות של ספקים 

מגמה זו מאפשרת לספקים השולטים בנתחי שוק משמעותיים בחלק מהשווקים לחדור לשווקים 

נוספים ולהשתלט גם בהם על נתחי שוק משמעותיים. מגמה זו מזינה מחדש את תהליך הריכוזיות 

 בשוק המזון. 
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 רכישות הספקים הגדולים בשנים האחרונות – 16לוח 
 

 
לטים ס

 ומצוננים

דגנים 

 ומאפים

מוצרי 

 בשר

רטבים 

 וממרחים

מזון 

 יבש
 משקאות שימורים ממתקים

מוצרי 

 חלב

 תנובה
סנפרוסט, 

 סוי מג'יק

מעדנות, 

 הרדוף

טירת 

 צבי
 אוליביה

קליית 

 יוסי
   

כלל 

מוצרי 

 החלב

 טבעול אסם

בונז'ור, 

מגדנות 

 הבית

 מטרנה  
נגה 

 גלידות

בית 

 השיטה
  

 א.נ.פ. שטראוס

 טביסקוי

כפר 

 סבא

  יד מרדכי 
מקס 

 ברנר
   

החברה 

 למשקאות
       

פריגת, 

נביעות, 

יקבי 

 תבור

טרה, 

מחלבות 

גלעד, 

משק 

 צוריאל

  יוניליוור
בייגל 

 בייגל
   

גלידות 

 שטראוס
   

 

חדשים שיש בכוחם לשמר  משמעותייםשחקנים  להופעתהמחיר של מגמה זו הוא הקטנת הסיכוי 

 ת הצרכן.רווחמתח תחרותי ל

 

 :פוטנציאלייםקטנים כמתחרים  עסקיםחסמים בפני  .ב

 הקטנים העסקים מגזר חולשת היא סיבה ותוצאה של המזון בשוק הגדולים השחקנים שליטת

תוך כך את במגבילים את יכולת הצמיחה שלו וה חסמים ה שלשורמ מושפע זה מגזר. והבינוניים

הוא במהותו קטנים ובינוניים חזק ומשגשג מגזר עסקים  כושר ההשתלבות שלו במערך האספקה.

 תחרותיים למחיריםהריכוזיות בענף המזון, ולהביא סבך לתרום להתרת היה יכול מבוזר ועל כן 

 . יותר גדול מוצרים ומבחר

 :למנות ניתן אלו חסמים עם

לעסקים קטנים חיסרון משמעותי בהתמודדות עם רגולציה לעומת עסקים  :רגולציה חסמי .1

, אלו עסקים בקרבעם הרגולציה התמודדות המופנית לצורך  היחסית עלותהגדולים. 

זמן רב על  יםמשקיע יםעסק .יותר גבוהה, האנושיים משאביםבמונחי הובמונחים כספיים 

ופעילותם השוטפת של הגורמים הממלכתיים שיש בה כדי להשפיע  החוק,דרישות לימוד 

 רכישת, אגרות תשלום, סקריםות )ביצוע עלויות ישיר כות בכךשפעמים רבות כרוכ עליהם,

 .הייצור בליבת והשקעה העסק פיתוח חשבון על ותבא עלויות אלו(. ועוד מתקנים

בשל מחסור  שלהם יתהעסק הפעילותעסקים קטנים מגלים קשיים בהרחבת  :אשראי חסמי .2

 ובהיעדר מקורות אשראי חוץ קטנים מתקשים לגייס אשראי בנקאי במקורות מימון. עסקים

קטנים אינו ה עסקיםמגזר ה. האשראי שניתן לזהתלויים בעיקר במקור מימון הם בנקאיים 

לשיעור  מגיעותה ערבויותבהעמדת  מותנההוא ש משוםפיתוח, למתאים לרוב להשקעות ו
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לאשראי  גבוהה נגישותנהנים מ ליםגדוה עסקיםה ,זאת לעומת. מההלוואה גבוה מאוד

 .גבוהה יותר מינוף רמתמו, הצורך בעת רמהציבו הון סילגי לתויכמבנקאי, 

, בשוק מותגותחזוקת  בנייתל זמינים משאבים חסרים קטניםעסקים  :ומיתוג שיווק חסמי .3

 תהחדר על מקשה חסרון זה. םפרסומו םשיווק מבחינתוהן  מוצריהם עיצובהן מבחינת 

ס למוצרי ביח קיימיםושירותים  מוצרים של מהאטרקטיביות ומפחית, לשוק חדשים מוצרים

 הדבר כמובן פוגע בכושר התחרותיות של העסקים הקטנים.. ושירותי הספקים הגדולים

קטנים אל מול רשתות השיווק הוא נמוך  ספקיםכושר המיקוח של  :במיקוח לקוטן חסרון .4

גם מול  קייםחיסרון זה גדולים, וכן בהשוואה לכוחן של הרשתות. ה לספקיםבהשוואה 

 ים,גדול םספקי מצד ללחצים נתונה המכולת בהם במקרים דוחיביחנויות קטנות ומכולות, 

 .םהאספקת מוצרי אתבזאת  יםומתנ, המדפים על בבלעדיות יםמעוניינה

מנגד יש לזכור כי קיומו של מגזר יצרני מבוזר אינו עקבי עם יתרונות משמעותיים לגודל או מגוון 

ם של ייצור המזון שבהם ריבוי עסקים בייצור או בהפצה של המוצרים. לכן, יתכנו מקטעים שוני

, אולם, היכן שמתקיימים יתרונות לגודל קטנים ובינוניים יתבטא בחוסר יעילות ברמה המשקית

 .כאמור, לא נצפה לראות עסק קטן הפועל בשוק לאורך זמן

  יבוא: .ג

 הבירוקרטי, דרישות כשרותעלויות הייבוא למשק הישראלי מושפעות ממאפיינים פיזיים, 

. היבוא לישראל מוגבל בשל היותה אי כלכלי בין מדינות שהסחר עמן מוגבל מאוד  קהוטוריוסטט

יבוא מזון ומוצרים לישראל בשורה של התמודדויות שכל אחת מהן בנוסף, כרוך עד בלתי קיים

מקטינה את הכדאיות של כניסת שחקנים נוספים לפעילות בשווקים. מעבר להתמודדות 

 נדרש לשאת בעלויות ביורוקרטיות וכן בעלויות כספיות: התחרותית מסחרית, יבואן

מכון התקנים, משרד  –קבלת כל האישורים מגורמי הממשלה השונים  עלויות ביורוקרטיות: .1

 וכדומה. , רישוי עסקיםהבריאות, משרד החקלאות, משרד התמ"ת

 תהליך היבוא והשחרור המכס – 11תרשים  .1.1
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 תקינה:עלויות  1.2 

כהגבלה לא מכסית לשם הגנה על התוצרת המקומית, הלך והצטמצם עם השימוש בתקינה 

להוות חסם בחלק רחב מן המקרים  ממשיךהתקינה בכללותו בדיקות השנים אולם, מערך 

 .יצירת עלויות נוספות בתהליך הייבוא, בעיקר עקב הפוגע ברווחת העוסקים והצרכנים במשק

להבדיל מהמדיניות באיחוד האירופי, בו  ממדיניות הבדיקות הקיימת בישראל, נובע הדבר

בדיקה אלא הסתפקות בהצהרת יצרן על עמידה  ובתלמעט במוצרים חריגים אין ח

ובארה"ב, בה אין עיכוב של סחורות בנמל לצורך בדיקת עמידה  ,ירקטיבה האירופיתבד

 בתחום המזון, ישנן באירופה ובארה"ב בדיקות בנמלים בהתאם לסוג המזון ) בעיקרבתקן.

 בטרי( ולא ניתן להכניס מוצר שאינו מלווה בכל האישורים הנדרשים על פי חוק.

על ייקור עלויות העסקה במשק באופנים ות בדיקות התקינה משפיעחובת התקינה ומדיניות 

 אלו:

 במכון התקנים)גם אם היא נוסחה  תקינה ישראלית מקורית: חלק מהתקינה הישראלית .1

מורכבת מתקנים ישראליים מקוריים חוקית אחרת( וגם אם היא נקבעה מכוח סמכות 

הדבר מהווה חסם כאשר מדובר במוצר שאינם תואמים את התקינה הבין לאומית. 

לשם שיווקו אך  ,המשווק בארה"ב ובאירופה, ועומד בדרישות התקן בשווקים אלו

התקן הישראלי.  בדרישתעמידה בצע בו שינויים ייחודיים לשם ל יש צורךבישראל 

מאפיין זה בולט בעיקר ויים אלו יש עלות כמובן והיא מייקרת את מחירי המוצרים. לשינ

יחד עם זאת,  .38התקנים הם תקנים ישראליים מקוריים כמעט כלבתחום המזון, בו 

לל נעשה מאמץ לבסס את ככהתקינה בנושא מזון עניינה בטיחות המזון והגנת הצרכן ו

 תעל חקיקה בינלאומיהתקינה הנוגעת למזון 

 מוצרי צריכה שאינם מזון המיובאיםמאשר ייקור עלויות העסקה: מכון התקנים  .2

המכון מסתפק בהצהרת היבואן אך במקרים אחרים הוא  במקרים מסוימיםלישראל. 

מעכב שיווק של סחורה עד להשלמה של בדיקות פיסיות שהוא מבצע במדגמים. לתהליך 

  .זה יש עלויות שמייקרות את מחירי המוצרים

ריפי המכון: לכאורה, מחירי בדיקות המכון מפוקחים על ידי המפקח על המחירים תע .3

על מחירי  לא אפקטיבי במשרד התמ"ת, אך בפועל מתקיים מצב עניינים המהווה פיקוח

 .39המכון

נתוני הדו"חות הכספיים ניתוח כלכלי שבוצע על חוסר יעילות המועמס על הלקוחות: מ .4

, ביחס לרמת הרווחיות התקנים נהנה מרווחיות עודפתשל המכון ניתן לראות כי מכון 

 .40ופועל בחוסר יעילות, תופעה שמגדילה את עלויות היבוא למשק המקובלת,

 
 
 
 

                                                 
. ישנם בתחום 2000מתוכם עודכנו לפני שנת  132לם תקנים ישראליים מקוריים, כאשר תקנים רשמיים, כו 160בתחום המזון  2011נכון למאי  38

 המזון תקנים של שיטות בדיקה המאומצים מתקנים בין לאומיים. )מקור: מכון התקנים והממונה על התקינה(.
טכנאי ועוד(, אך מחיר בדיקה נקבע כמכפלה הפיקוח על מחירי מכון התקנים הוא על מחיר שעת עבודה בלבד )שעת עבודה למהנדס, שעת עבודת  39

של מחיר שעה מפוקח בשעות עבודה נורמטיביות, כאשר הערכת כמות שעות העבודה הנורמטיביות נעשית על פי תמחור של המכון עצמו מבלי 
 שהוא נדרש לאישור, פיקוח, או בקרה כלשהי של גוף חיצוני כלשהו.

. 16%-כ 2011-ו 2009ובשנים  18%שיעור הרווח מההכנסות היה מעל  2010אגף התעשייה הרי שבשנת רווחיות עודפת: אם בוחנים את רווחיות  40
. כלומר, 4%-2%המחירים למונופולים הנהוגה כיום )שיטת סוארי( הרווחיות ההולמת ביחס להכנסות היא בטווח של על על פי שיטת הפיקוח 

 רווחיות המכון היא חריגה באופן משמעותי מהנורמה.
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 41יך בדיקת תקינההל – 12תרשים 

 
 
 

 42רישום מוקדם ושחרור מהנמל"–נוהל יבוא "מזון רגיל  – 13תרשים 

 
 

 

                                                 
 בסוגריים טווח הזמן הטיפוסי עד לסיום השלב. מקור: מינהל סחר חוץ. 41
המסמכים הנדרשים על ידי  –. בירוק זמן המתנה ארוךובדיקות מחמירות היא יבוא ללא רישום מוקדם משמעותו של מקור: מינהל סחר חוץ.  42

 היבואן.
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 יבוא מקביל: .1.2

מתגברות עד לכדי חסם של ממש כאשר מדובר  הרגולציה,  ,לרבותבענפים מסוימים, העלויות 

. בישראל יצרן המקורי של המוצרעם ההקשור בהסכם ביבואן מקביל, כלומר יבואן שאינו המפיץ 

 החתוםממותגים, המתאפיינים בגמישות ביקוש נמוכה, מופצים על ידי יבואן המרבית המוצרים 

 מחיריםהירידת את ו מגבילה את התחרות ומונעת . בלעדיות זעל הסכם בלעדיות עם היצרן בחו"ל

, שלא סחורה להביא לישראל נוספים. במקרים מסוימים, מצליחים יבואנים של מוצרים אלו

יבואנים אלו מנועים מלשווק סחורה במחירים אולם,  כים,במחירים נמונרכשה מהיצרן ישירות, 

בנוסף לכך היבואן המקביל  חו"ל.תנאים המוכתבים ע"י היצרן בנמוכים ברשתות הגדולות בשל 

מעידים על הנדרשים ושאינו קשור בהסכם עם היצרן בחו"ל מתקשה לעיתים להשיג מסמכים 

 . ולכן הוא איננו מקבל אישור לשיווק המוצרים בישראל בטיחות ואיכות המוצרים

 עלויות אלו מתחלקות לשני סוגים: -עלויות כספיות  .2

 עלויות תפעוליות: .2.1

יות מסחריות שנקבעות בשווקים השונים והממשלה ושיווק והפצה. אלו על הובלה, אחסנה,

 איננה צד בפעילות הכלכלית הזו.

 

 להלן פירוט: ,אגרותו מכסים, מסי קניה -עלויות רגולטוריות  .2.2

 מכסים .א.2.2

תוצרת ביחס למטרת הטלת מכסים היא הגנה על תוצרת מקומית ואפלייתה לטובה 

 2000עד  1991בשנים אלי ליבוא מוצרים שבוצעה תכנית לחשיפת המשק הישרבמיובאת. 

על  8%עד לשיעור של מקסימלי של המכסים על מוצרים תעשייתיים הופחתו בהדרגה 

 על מוצרים סופיים או מוצרי ביניים. 12%חומרי גלם ושיעור מקסימלי של 

מתוך כלל היבוא החייב  ₪4.6%. מיליארד  2.7-ל כע 2010 שנתהמכסים עמדה ב גביית

 מהכנסות המדינה ממסים. 1.4%-כ₪(; מיליארד  59כס )במ

 
 2010החייבות במכס קבוצות המוצרים העיקריות  - 17לוח 

 מההכנסה הכוללת ממכס( %73)
 

 סעיף
היקף 
המכס 

 במלש"ח

מהכנסות  %
המדינה 

 ממכס

מכס אפקטיבי על 
 היבוא החייב במכס

 דוגמאות

עור, טקסטיל, 
 הלבשה והנעלה

665 24.7% 8.8% 
 12% –ודות ותיקים מזו

 12% –חולצות 

 3.6% 18.4% 497 רכב וחלקיו

 12%-2% –חלפים לרכב 
 /רכבים פרטיים 

 –אופנועים  / אוטובוסים
7% 

 7.5% 15.6% 421 חקלאות

 5%בין  –פירות מיובשים 
 20% -ל

₪  1בין  –דגים קפואים 
 לק"ג₪  11 -לק"ג ל

תשומות וחומרי 
 גלם לתעשיה

392 14.5% 2.7% 
 12% –רי ניקוי חומ

 6% –צבעים 
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בוצעה תכנית להפחתת מכסים על מוצרים חקלאיים ומוצרי מזון  1996-2003בשנים 

מאז ו מעובד. תכנית זו הייתה מוגבלת בהרבה מתכנית החשיפה במוצרים תעשייתיים

 .תוכנית החשיפה נערכו מספר רפורמות בענפי החקלאות אשר התמקדו בענפים ספציפיים

  גבוהים. הגנה  מכסיחקלאיים המוצרים מה חלקעל שנם גם היום י

 

 דוגמאות למכסים גבוהים מאוד על מוצרים חקלאיים – 18לוח 
 

 הערות מכס מוצר

 מלש"ח 63-הכנסות ממכס כ לק"ג₪  11 פילה אמנון קפוא 

בשר בקר 
 טרי/מצונן

 אין יבוא כיום מכס 190%

  מכס אפקטיבי 50% בשר צאן טרי/מצונן

 מכס אפקטיבי 87%-כ לק"ג₪  7.5 שום

  מכס אפקטיבי 86%-כ לק"ג₪  11/17 דבש

 

תחום שמור ומוגן במרבית  הינה, החקלאות העולמיתועד היום  במשך שנים רבות 

מדינות העולם  מולבייצור גידולים חקלאיים להתחרות בשל קשיים מדינות העולם, 

 .ץ במצבי חירוםספקה מן החואב תתלואת ה פחיתלהועל מנת שלא  השלישי

 

נות במכסים על התוצרת החקלאית שלהן, ביניהן ישראל. יעדיין מג כאמור, מדינות רבות

מבחינה שנערכה מול ספר המכס והייצור החקלאי עולה כי ישנה רשימה של מוצרים 

בעוד אין כלל יצור מקומי של אותם מוצרים, או שהייצור  ,חקלאיים אשר מוגנים במכס

 פים זניחים.המקומי הינו בהיק

 

 ,נוסף על כך, ישנה רשימת מוצרים בהם המכסים המגנים על התוצרת המקומית גבוהים

ובד בבד הם מאופיינים בתועלות חיצוניות אשר מהוות שיקול לשמירה על אותן תעשיות, 

כך לדוגמא תעשיית הדבש נהנית ממכס מגן גבוה, אולם הורדת המכס תוביל לפגיעה 

הדבורים  בענף תוצרת המיובאת. פגיעה בתחרות יכולת להלה  איןשהמקומי, גידול ב

של גידולים חקלאיים  האבקה)כולל  פירושה פגיעה בכושר ההאבקה הכלל משקי

, שהרי לדבורים, מעבר ליצור דבש, תועלת בכך שהן מפרות והאבקה של צמחיה טבעית(

ן הטבעי בארץ. את כלל הפריחה. באין יכולת האבקה ייפגע כלל הייצור החקלאי והמגוו

במקביל, יש לציין  . שיקולים שכאלו צריכים להילקח בחשבון בבחינת הפחתת המכסים.

לעדר הבקר  )למשל, מתן סובסידיה ישירה כי קיימות דרכים אחרות פרט להגנה מכסית

( אשר יכולות להשיג את המטרות המשקיות המתוארות לעיל מבלי לפגוע למרעה

בתחרות בענף ולהגבילה לייצור מקומי בלבד. של הענף ו בתועלות החיצוניות החיוביות

זאת ועוד, כאמור לעיל, היקף העלות המשקית הנגזרת מהגנה מכסית אינה ברורה ואינה 

 ניתנת לשליטה על ידי הממשלה, בעוד היקפי סובסידיות הם שקופים, ייעודיים וברורים

והחלטה של גורמי המדיניות אך יש לציין כי מקור תקציבי מצריך שינוי סדרי עדיפויות 
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להסיט תקציבים מייעודים אחרים כגון כספים המיועדים לחינוך, בריאות וכדומה 

 .לסובסידיה ישירה על מנת לשמר את התועלות החיוביות

 

 

מערך היבוא  42%-ערך היבוא ממדינות שאין לישראל הסכם מכס עמן מסתכם ביותר מ

לישראל לפי מדינות מקור. המדינות  ות היבואמתאר את התפלג 10הכולל. תרשים 

 .43המפורטות בשמן הן המדינות עמן יש לישראל הסכם סחר או הסכם העדפה

 

 )מיליוני דולרים, ללא יהלומים( 2010יבוא לישראל לפי מדינות מקור  – 14תרשים 

 

 

 
 
 
 
 

 עמן סחר חופשי אין לישראל הסכםשהעיקריות היבוא מדינות  – 19לוח 
 

ליוני י)במ 2010-בוא בהיקף הי מדינה
 דולרים(

 6,156 סין )כולל הונג קונג(
 2,047 יפן

 1,897 הודו
 1,158 קוריאה הדרומית

 11,258 סה"כ
 
 
 

 מס קניה .ב.2.2

מס קניה הנו סוג של מס עקיף )מס המוטל על צריכה(. מס הקניה נועד למלא תפקידים 

 כלכליים נוספים מלבד הפן הפיסקאלי, כגון:

אלה  עלויות שאינן חלק אינטגראלי מעלות הייצור  –חיצוניות שליליות טיפול בהשפעות 

או המחיר לצרכן, אולם מדובר בעלות שקיימת מבחינת כלל החברה והמשק אך הצרכן 

או היצרן של אותו מוצר היוצר השפעה חיצונית, אינו משלם עבורן. כתוצאה מכך, שיווי 

                                                 
 מופיע בנספח ג'. הסכמי סחר חופשי והסכמי העדפה של ישראלפירוט  43
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עות מס, למשל( איננו אופטימאלי המשקל שנוצר בשוק ללא התערבות ממשלתית )באמצ

ובכך נגרם נזק לכלל החברה. במצב זה, הטלת מס תביא בהכרח לשיווי משקל טוב יותר 

דלק )שצריכתו  –מבחינה חברתית. דוגמאות למוצרים בהם קיימות השפעות חיצוניות 

 מביאה לזיהום אוויר, גודש בכבישים, בלאי תשתיות, תלות במקורות נפט וכד'(, סיגריות

 )נזקי בריאות( וכד'. 

 –קביעת תמריצים חיוביים או שליליים לצריכת מוצרים כאלה או אחרים  א.

 לדוגמה, הקלות במס קניה לרכב שמצויד באביזרי בטיחות; 

הטלת נטל מס גבוה יותר על בעלי הכנסות גבוהות על  –חלוקת הכנסות מחדש  ב.

בכמות או בערך גבוהים ידי הטלת מס על מוצרי מותרות או מוצרים שנצרכים 

 לדוגמא  אלקטרוניקה בידורית;  –יחסית על ידי השכבות החזקות 

מס קניה, "בתחילת דרכו" עם קום המדינה הוטל לא רק על מוצרים שנחשבו בזמנו 

למוצרי מותרות, אלא אף על מגוון רחב מאד של מוצרים. מצב זה אופייני לכלכלות 

גביה מבחינה אדמיניסטרטיבית. למרות מתפתחות שכן מדובר במס שיחסית קל ב

שינויים מסוימים שנעשו במהלך השנים עד לתחילת העשור הנוכחי, מוצרים רבים כגון 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכלי בית שונים, כמו גם תשומות עסקיות ובהן ברזל, 

קרמיקה, מסמרים ועוד, חויבו בשיעורי מס גבוהים. כחלק ממדיניות הממשלה, השתנתה 

מפת" שיעורי מס הקניה בעשור האחרון לבלי הכר. הלכה ולמעשה, מדיניות הממשלה "

בעשור האחרון הפכה את מס הקניה ממס שהיה כלי פיסקאלי בעיקרו, למס שממוקד 

כל זאת תוך ביטול המס על שורה  –בתכלית של הפנמת השפעות חיצוניות שליליות 

רים, הגדרת קבוצות טובין עם ארוכה של מוצרים, צמצום שיעורי המס ביתר המוצ

מאפיינים דומים ומס זהה, וייזום שינויים מבניים )ללא כל סתירה להיקף ההכנסות 

 מהטלתו על מוצרים שיש בהם השפעות חיצוניות(. 

עת בוטלו מסי קניה על מספר רב של מוצרים כגון  2007המהלך האחרון ננקט בשנת 

וצרי קוסמטיקה ועוד. כיום, הרוב המוחלט טלפונים קוויים, מכונות כביסה, תנורים, מ

של ההכנסות ממס קניה מקורו ממוצרים בעלי השפעות חיצוניות שליליות כדוגמת דלק, 

סיגריות, אלכוהול, רכב וחלקיו ומצברים. החריגים היחידים הם מוצרי אלקטרוניקה 

ם בידורית וטלפונים סלולאריים, שהמכשלה לביטול המס עליהם הינה פיסקאלית הג

שיש לשקול שיקולים נוספים בטרם יבוטלו שיעורי המס על מוצרים אלה ובכלל זה 

 ההשפעה הצולבת על מס הכנסה, השפעה על התחרות, ועוד.

מתוך סך  15.7%-שהם כ₪, מיליארד  29.9-על כ 2010גביית מס הקנייה עמדה בשנת 

מההכנסות  הכנסות המדינה ממסים. מהלוח להלן ניתן לראות בבירור כי חלק הארי

 ( נובע ממיסוי מוצרים בעלי השפעות חיצוניות שליליות.98%)
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 2010התפלגות גביית מס קניה  – 20לוח 
 

הכנסות  קבוצת המוצרים
 מיבוא

הכנסות מיצור 
 מקומי

נתח מתוך כלל  סה"כ
 ההכנסות ממס קניה

 52% 15,493 14,637 856 מס קניה על מוצרי דלק
 28% 8,848 0 8,848 רכב וחלקיו

 16% 4,640 819 3,821 סיגריות
 2% 637 254 383 אלכוהול

 1% 270 5 264 טלפונים וחלקיהם
 1% 228 0 228 מוצרי אלקטרוניקה

 100% 29,894 15,747 14,147 44סה"כ
 

ומוצרי אלקטרוניקה לא נראה שיש השפעות חיצוניות  נים וחלקיהםלגבי טלפו

בשנה. על חלק ממוצרי ₪ יוני מיל 500-המצדיקות מיסוי בהיקף כולל של כ

 האלקטרוניקה מוטלים גם מכסים בנוסף.

 ותשלומים נוספים אגרות .ג.2.2

כפי שצוין לעיל, הליך שחרור הסחורות כרוך בקבלת אישורים מגורמי המדינה השונים. 

מכס נגבית אגרת ן מויכך למשל, בעת פתיחת רשככלל, כל אישור כזה כרוך בתשלום, 

 2010הגביה המצרפית של שתי אגרות אלו בשנת ₪(.  34) ואגרת מחשב₪(  39בטחון )

של עלות הנחיצות ואת הבנוסף יצוין כי נכון לבחון גם  ₪.מיליוני  96.3הייתה בסך של 

אגרות אחרות כגון אגרות עבור בדיקות משנה לבקר ועופות המתבצעות על ידי הרשויות 

 המקומיות אשר משפיעות על מחירי המוצרים.

 

ים הרגולטוריים המפורטים בפרק זה, מעבר לכך שהם מייקרים את המוצרים החסמחלק מן 

הרווחיות של כלל העוסקים ביבוא ומקטינים את הכדאיות הכלכלית באופן ישיר, שוחקים את 

 לכניסה לפעילות בתחומים אלו. מכאן, שפחות גורמים ייכנסו לשוק והתחרות בהתאם תוגבל.

                                                 
 הם מצרפיים, ולכן נדרשות התאמות לסה"כ. םהנתונים מבוססים על גביית מס קנייה לפי פרטי מכס שונים, בעוד שנתוני התקציבי 44
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 ספקים לקמעונאיםבין הסדרים 

 העלוליםמקטע האספקה למקטע השיווק מתקיימים שורה של קשרים, הסדרים ונוהגים  בין

לחזק את מעמדם של הגורמים הדומיננטיים בענפים השונים ולהפחית את התחרות בין הספק 

 בהםשהצוות סבור כי ישנם מקרים לבין ספקים מתחרים או הקמעונאי לבין קמעונאים מתחרים. 

  .בשווקיםמעמדן  ולחזק את ןשיטות, כדי להגדיל את פדיונ גוון שלבמרשתות השיווק משתמשות 

הדבר מתבטא, בין השאר, במתן  .התחרות על שטחי המדף גורמת לעליית מחירי התשומות

פוטנציאל  קיים למימון פתיחת סניפים, סיכום של בלעדיות על מבצעים, ע"י ספקים אשראי 

שינויים למפרע בחוזים ל ,תחרים בתחום אחרשימוש בכוח שוק בתחום אחד על מנת לדחוק מל

דחיקה של מתחרים השתלטות של הספקים הגדולים על שטחי מדף ול ,בין ספקים לקמעונאים

 .באמצעות סדרנות משטחי תצוגה

 

, על מנת לממן את המהלכים שכן ,פגיעה בצרכן היאאלו הסדרים במקרים רבים, התוצאה של 

סביר שהעלות של  בעולם תשומותההתייקרות לצד . ריםת מחיוהעללהספקים  שהוזכרו נאלצים

 תורמת גם היא להעלאת המחיר לצרכן. הסדרים אלו

 

 

 :תשלומים אותם גובות הרשתות מהספקיםלהלן דוגמאות ל

היא שהרשת  רשת לאחר משא ומתן עם הספקים. ככלהניתנות להנחות  :הנחות מסחריות (1

מהספקים. ככל  חות סחר משמעותיות יותריותר היא תצליח להשיג הנ שוק גדול כוח בעלת

פוי לשלם ועל כן צ שהספק קטן יותר והתחרות בתחום גדולה יותר הספק יהיה לחיץ יותר

 הנחות סחר גדולות יותר.

. בשל עמידה ביעדים בונוס הינו החזר כספי נוסף אותו הרשת גובה מהספקים :בונוסים (2

נה, אך נוצרים נוס על המכירות בסוף השהסכם בין שני הצדדים קובע את הבו ,במקרים רבים

אלה  . בונוסיםללא קשר לעמידה ביעדים יםהבונוס ת אתומקבל ותהרשתמצבים בהם בפועל 

בדרך כלל בין ינואר למאי על הביצועים של השנה החולפת ומסתכמים  שולמים לרשתותמ

 .לצרכן בהנחות או מבצעים מתגלגליםשקלים אשר אינם  במאות מיליונימדי שנה 

של רשתות אשר נאלצו להתמודד עם כניסתם  ,רשתות השיווק הגדולותרשתות "דיסקאונט":  (3

 הספקים הנחות יתר עבורלתחרות, מבקשות מ "(דיסקאונטפרטיות מאופיינות מחיר זול )"

. יש הנמוכים יותר להתמודד עם המרווחים על מנת בסניפים מסוג זה,נמכרים המוצרים 

 הרשתות היו יכולות להימנע מדרישה זו באמצעות התייעלות.לציין כי במקרים מסוימים 

מסבות את סניפיהן  רשתות שיווקבדומה לפתיחת רשתות דיסקאונט,  :הסבות סניפים (4

. שיווקיות והתאמת התחרות המקומית מפורמט מסוים לפורמט אחר כתוצאה מהחלטות

למשך ( 15% שלחה ניכול להגיע להלממן את חלקם במעבר ) הספקיםנדרשים  במקרים אלו,

 .סניפים מוסבים מספר חודשים על הקניות המבוצעות באותם

ק ורשתות השיו, כשספק מעונין להחדיר מוצר חדש לשוק :החדרת מוצרים חדשיםבגין  ההנח (5

בהנחות  תוהחדרת מוצר חדש אשר בדרך כלל מתבטא הטבות בגיןמהיצרן נוטות לדרוש 

 הסופי. לצרכן הנחות אלה אינן עוברות, רביםיש לציין כי במקרים  .למשך מספר חודשים

וגם שם גם במקומות אחרים בעולם  הנהוג ת מוצריםהחדר הנחת כי הצוות מבקש לציין 
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 אשר דברממן את הנחות ההחדרה, ל מתקשיםספקים קטנים שכן  ,קיימת ביקורת על נוהג זה

 .ספקיםבצד הריכוזיות הגדת הל גורם

 נפתחו בשנים האחרונות במדינת ישראל שטחי מסחר ר,כאמו :פתיחות סניפים ושטחי מדף (6

 ,פתיחת סניף חדשהשקעה במימון הארי בהבחלק המקרים, אחראים הספקים לחלק  .חדשים

. במצב מדףשטחי  הבטחתהרשתות גובות בגין פתיחת סניף ושחיובים ה באמצעותזאת 

ר בין פתיחת סניפים שכן היה ניתן לראות קשר ישי מבורכתעניינים רגיל, תחרות זו הייתה 

. סביר להניח שמימון פתיחת רה בפועלודבר איננו ק, אולם, הלהוזלת המחירים ברשתות

 הסופיים. הסניפים כורך  בתוכו עלות המתגלגלת למחירי המוצרים

 

זילות , קיימת זולה עבור הרשתותהפכה לפתיחת הסניפים בשולי הערה זו, ניתן להעריך שכיון ש

וכי פתיחת סניפים חדשים לעיתים אינה מקבילה  לפתוח סניף חדש שיווקביכולתן של רשתות ה

של  2010הבחנה נוספת שניתן לעשות היא בעזרת נתוני הרווחיות לשנת   .הליחס גידול האוכלוסיי

 רשתות השיווק :

 

 רמי לוי הריבוע הכחול שופרסל הרשת

 19 207 248 מס' סניפים

 ש"ח 74 אלף ש"ח 18.7 ₪אלף  21.6 הכנסות למטר מרובע

 

למטר מרובע של הרשתות הגדולות למול רשת בפדיון ניתן לראות את ההבדלים המשמעותיים 

וסר היעילות של הרשתות חכדוגמת "רמי לוי", כך ניתן  לעריך כי פתיחת הסניפים מחדדת את 

 הגדולות אשר משליכה בסופו של דבר על העלויות לצרכן הסופי.

 

בעניין  2005משנת נסקרו בעמדת הממונה על ההגבלים העסקיים  ואחרים כמה מהסדרים אלה

התרשמה במהלך המפגשים עם הגורמים בשווקים . 45הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות

ם ורלג אלה, ובעיקר נוהג הסדרנות, עדיין מתקיימים ועלולים הוועדה כי לפחות חלק מהסדרים

ע כניסת ומנלע בספקים וקמעונאים קטנים וופגל להפחתת התחרות בין ספקים ובין קמעונאים,

 ספקים וקמעונאים חדשים לענף.

 

                                                 
(. מופיע ב: 2005עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות ) 45

http://www.antitrust.gov.il/Files/HPLinks/hesderim.pdf.'פירוט ההסדרים מופיע בנספח ד . 
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 נחיתות הצרכן מול גופים מסחריים

 והמניפולציות השיווקיותמורכבות שווקי המזון ומוצרי הצריכה, הגיוון הרב של המוצרים 

לקבל  להקשות על הצרכןורשתות המזון גדולות באמצעים שונים, עלולים  שמפעילים ספקים

במידע בין הספקים  . חוסר הסימטריהלהשאת תועלתו החלטות צרכניות באופן המושכל ביותר

והוא  ספק הצרכן הוא הצד החלש-שבמערכת היחסים צרכןוהרשתות לבין הצרכן גורמים לכך 

לו לקבל את ההחלטות הנבונות ביותר מבחינה צרכנית, זאת על אף  המאפשרים חסר את הכלים

 , לצרוך מוצרים תוך העדפת מחיר.46בסקר רצונו, המתבטא

 

הקמעונאים משתמשים במגוון מניפולציות המקשות על הצרכן ביצוע של השוואת מחירים או 

מסתירות ממנו מידע אחר. למשל, תמחור בהפסד של מוצר לצורך משיכת לקוחות על מנת שיקנו 

כוללת מעל סך מסוים, מוצרים נוספים במחירים גבוהים יותר, התניית מחיר מוזל ברכישה 

מבצעים שאין בהירות לגבי המוצרים המשתתפים בהם, סידור מדפים באופן המקשה על השוואת 

המוצרים הבסיסיים והמוצרים שבפיקוח  מיקוםמחירים ומבליט את המוצרים היקרים יותר, 

 במדפים רחוקים וחוסר בחלופות על המדפים.

 

 חוק הגנת הצרכן והסחר ההוגן דרכי אכיפה של משרדי לגיבוש ח הצוות הבין"דוכפי שמפרט 

 :47במקור( ה)ההדגש

"מערכת היחסים החוזית של הצרכן עם הספק מתרחשת בזירה בלתי מאוזנת 

פרט בודד,  –יישות מסחרית, בעלת מידע ויתרון; והצרכן הביתי  –מעיקרה: הספק 

לפי הספק. נחות במידע, שאינו בקי בתעשיה ולרוב אינו נהנה מכוח מיקוח ממשי כ

כלפי צרכנים  חובות מוגברותעל כן באים חוקי הגנת הצרכן ומטילים על ספקים 

 "שעיקרן איסור הטעייה, חובות גילוי, סימון ואי ניצול מצוקת הצרכן.

 
דיני הגנת הצרכן הגברת המודעות הצרכנית והנגשת המידע לצרכן וכן לטעמים אלה לחשיבות 

מתחדדת בנסיבות המשק הישראלי, בהם מתמודד הצרכן מול נכונים בכל משק, אך חיוניותם אף 

 .במשק קטן וריכוזי דומיננטייםספקים וקמעונאים 

                                                 
 .14ראה לוח  46
 .2007, חוק הגנת הצרכן והסחר ההוגן משרדי לגיבוש דרכי אכיפה של-דין וחשבון הצוות הבין 47
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 אפשריים התקדמותכיווני 

 חסמי יבוא הסרת

, בדומה למקובל הדרישות הביורוקרטיה למינימום ההכרחי להנמיךהורדת חסמי היבוא יש שם ל

מיועדים לגרום להפנמת עלויות חיצוניות )כמו  שאינם, המכסים ומסי קניה תולהפחית א בעולם,

 .(מסי הקניה על מוצרי דלק, כלי רכב, מוצרים המכילים אלכוהול ומוצרי טבקלמשל, 

 

כוונתה לבחון אפשרות לחולל ירידת מחירים של הודעה על באוגוסט פרסמה הוועדה  16ביום 

בדרך של הפחתת מכסים ומסי מוצרי מזון, לרבות מוצרים חקלאיים, ומחירים של מוצרי צריכה 

קניה ובקשה לשמוע את עמדת הציבור בכללותו ואת עמדתם של גופים הנוגעים לעניין. בעקבות 

 .48מהציבור פניות רבותפרסום זה התקבלו 

 

היא כי אין  משרד החקלאותבלסחר חוץ  המרכזעמדת ועמדת מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת 

ון שבאופן זה יאבדו קלפי מיקוח שיסייעו להורדת ולהוריד את המכסים באופן חד צדדי, כי

המכסים על יצוא מישראל במסגרת הסכמי סחר עתידיים. הסכמי הסחר מהווים מרכיב קריטי 

בבניית יכולת התחרותיות של התעשייה והיצוא הישראלי בשווקים זרים, שהינו מרכיב חשוב 

ם נמצאת ישראל באמצעו של מו"מ עם בכלכלה מוטת יצוא כישראל. עוד צוין בפני הועדה, כי כיו

הודו, היא צפויה להתחיל מו"מ עם קולומביה  ואוקראינה עד סוף השנה, וכן בתהליכי הכנת סקר 

 משותף  להסכם אס"ח )"אזור סחר חופשי"( עם סין.

 49מדינת ישראל נמצאת כיום בתהליך שדרוג והרחבת הסכם הסחר החופשי עם ארה"ב ואפט"א

על תהליך שדרוג הסכם הסחר עם קנדה. קרי, למרות שמדובר בתהליכים  ועומדת לסכם בקרוב

ארוכי טווח הרי שכבר היום קיים תהליך במסגרתו מתנהלים מו"מ, ובטווח זמן קרוב צפויים 

להתחיל נוספים, שמשמעותם שיפור התחרותיות של התעשייה הישראלית והמשך הליברליזציה 

 ביבוא באופן מהותי.

 

הסחר החופשי הינם תהליכים בעלי חשיבות גיאופוליטית המשמשים לשילוב  מעבר לכך, הסכמי

ישראל בגלובליזציה ולחיזוק מעמד ישראל. לישראל הסכמי סחר עם מרבית המדינות המערביות 

מהצמיחה העולמית. היות  80%וכיום הדגש הינו על הסכמי סחר עם מדינות מתפתחות המהוות 

ים וחסמים גבוהה יש להסכמי סחר עמן חשיבות רבה שכלכלות אלו מתאפיינות ברמת מכס

 לתרומה ליצוא הישראלי.

 

בגין רוחב היריעה של הסכמי הסחר החופשי המכסים את כל המוצרים התעשייתיים וחלק ניכר 

ממוצרי המזון )טרי ומעובד(, סביר להניח כי קשת רחבה של מוצרים תידרש לשמש כקלפי מיקוח 

רמת המכסים  כי העלות המכסית בישראל הינה מהנמוכות בעולם מינהל סחר חוץ ציין בעתיד.

הנמוכה בישראל משמעותה גם כי התועלת הניתנת להפקה מביטולם הינה נמוכה )ביחס להפחתת 

מכסים בשיעור גבוה יותר(. טיעון קלפי המיקוח משמעותו דחיית הורדת המכסים במספר שנים, 

  אך בהינתן היקף המו"מ המתנהלים והצפויים,

                                                 
 פירוט תגובות הציבור מופיע בנספח א', כחלק מכלל הפניות לוועדה. 48
  (.ד, שבדיה, שוויץ, איסלנד וליכטנשטייןאוסטריה, נורבגיה, פינלנארגון של קבוצת מדינות באירופה ) 49
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 ,חד עם זאת. ילהגנה על היצור המקומי הוא המכס המשמשים כיום אחד הכלים העיקריים

שימוש מוגבר במכס כשלעצמו לא רק שפוגע בעיקרון התחרותיות הבינלאומית אלא שיש סכנה 

 ין ניוונו או עידוד חוסר יעילות.שיפר את האיזון שבין  הגנה על המשק לב

 

 

רונות המיועדים להקל על יבוא בכלל, לרבות יבוא מקביל, לבחון פת צוותבנוסף, בכוונת ה

באופן שלא יפגע  ,במשרדי הממשלה וגופי פיקוח חלק מתהליכי האישור באמצעות בחינת 

 בבריאות הציבור ובריאות החי והצומח. 

 . 
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 קשרי הגומלין בין מקטע הייצור למקטע ההפצה

, את הקשרים בין מקטע האספקה רששנדלנתק, ככל הצוות יבחן את הכלים הבאים על מנת 

, תשקול הוועדהלמקטע השיווק, ככל שאלו מקטינים את התחרות ודוחקים מתחרים. לשם כך 

 ההצעות הבאות: את בין השאר, 

. בין הניתנים ע"י הספקים קמעונאים בתמריציםאפלית על  איסור בחינתהגבלת תמריצים:  .1

זו איסור מימון  גבלות שונות על פרקטיקההקמת סניפים או לקבוע ה היתר מדובר על מימון

 ; חיוב מימון לכל פונה וכדומה(;10%-של קמעונאי עם נתח שוק הגבוה מ

 מפעליםו: במקרים בהם יש קשרים ובעלויות צולבות בין רשתות אנכיתטיפול בקשרי בעלות  .2

כלי   בחינת יצירתקימברלי( ושופרסל, -, כגון נייר חדרה )חוגלה)לרבות מכוני תערובת(

חשיבות סוגיה זו מתחדדת  הפרדת בעלויות, לרבות בחינת להגברת התחרותיותמדיניות 

 ;בעקבות מגמת רכישת ספקים קטנים על ידי ספקים גדולים

כי תשתית השיווק הקמעונאית תוגדר בחינת האפשרות לקבוע  :אי אפליה בהקצאת מדף .3

 .םדומיננטייפקים שאינם לרבות הקצאת שטח מדף לס ספקים בשוקלמגוון כתשתית פתוחה 

למנוע הפעלת הסדרנים על ידי ספקים, למנוע התערבות של ספקים בשטחי כמו כן, יש 

ולקבוע נהלים לעידוד הכנסת ספקים חדשים לרשתות. הדבר מצריך ובדוכני המכירה התצוגה 

 כמובן גם יכולת אכיפה ממשית;

הקטנים. בין היתר תיבחן יבחנו אמצעים שונים לחיזוק הספקים חיזוק ספקים קטנים:  .4

 ספקים;כלל הלקיצור את ימי אשראי הלקוחות ל םלקבוע כלליהאפשרות 

 

 תחרותיות

להגיע לעמדת ים בשווקים ם של גורמיכולתהצוות מבקש לבחון את הכלים הבאים לשם הגבלת 

 :נתח שוק מקומישליטה מוגזמת ב

כוח שוק בענף אחד כדי לדחוק פעילויות של יצרנים המפעילים  הפרדתהפעלת כוח שוק צולב:  .1

 מתחרים בענף אחר;

הם  הםב יםקובשו 25%-צמיחה של קמעונאים שנתח השוק שלהם הגיע ל הגבלתנתח שוק:  .2

נתח שוק גדול ברמה של רשתות בעלות לתקופה מוגדרת לת צמיחה יש לבחון הגב .פועלים

מהוות מונופול מקומות בהם הן למכור פעילות ב רשתותב וחיהארצית ובנוסף יש לבחון 

 ;אזורי

 גדולות; הגבלות על רכישות של חברות ייצור על ידי חברות קביעתמיזוגים ורכישות:  .3

על נדל"ן פוטנציאלי לכניסת מתחרים שנמצא שחרור נדל"ן: ביטול התניות חוזיות קיימות  .4

 דומות;והטלת איסור על התניות חוזיות עתידיות בבעלות קמעונאים 

שרשרת ביעת נוהל המאפשר לרגולטור לדרוש נתונים על מחירים בתקנון שרשרת אספקה: ק .5

 ;ש"חחמישה מיליארד אספקה שיחול על כל הקמעונאים עם מחזור מכירות שנתי של מעל 

פיקוח על מחירים: קביעת מחירים מפוקחים על מוצרים של יצרנים דומיננטיים בעלי נתח  .6

 טגורית מוצר מסוימת;בק 50%-שוק הגדול מ

 לעסקים הסיוע הגברתלחלופות  פיתוחעידוד התחרות באמצעות ים קטנים: סיוע לעסק .7

 ;ובינוניים באמצעות חבילת מדיניות כוללת קטנים
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 ובין קטנים קמעונאיםפעולה בין  לשיתוףבהקמת מערכים  סיוע  ה:מערכי שיתוף פעול .8

 .יאירופה דוחיאה במדינות לקיים בדומה, קטנים ספקים

שטחי המדף של ספקים דומיננטיים וכן לגבי הגבלת נתח השוק של בנוגע להמלצות על הגבלת 

 .קמעונאיים, יש לשקול קידום צעדים בהיבט של מניעת פגיעה בפוטנציאל התחרות

 

 צרכנות

תידרש להעמיק את עיונה בתחום הצרכנות ולהציע המלצות שיביאו להעצמת הצרכנים  הוועדה

 :חסות לעקרונות הבאים, בין היתר תוך התייולהגמשת הביקוש למוצרים

באמצעות הזרועות הממשלתיות האמונות  וחינוך לצרכנות מושכלת חיזוק המודעות צרכנית .1

 על תחום הצרכנות;

ר הסימטריה בין הקמעונאים לבין הצרכנים, ספיתוח כלי הנגשת מידע על מנת לצמצם את חו .2

הגדולים עונאים חיוב הקמאו  באמצעות סקר חודשי של סל מוצרים נבחר לצרכןבין היתר 

 לפרסם את מחיריהם באופן שוטף;

הנגשת מידע לגבי זכויותיו מול העוסק מחד גיסא באמצעות העצמת כוחו של הצרכן  .3

 . מאידך גיסאהנגשת מידע לצרכן לגבי ההליכים הפתוחים לפניו למימוש זכויותיו ובאמצעות 

על בסיס האיסור  ,ש מוצר במבצעורכל על מנתצרכן לרכישת סל מוצרים הבילת כאיסור  .4

 רכישת שירות בשירות. ושירות בת רכישת מוצר ייהכללי להתנ

באמצעות  לרבות וכלי האכיפה של חוק הגנת הצרכן, האכיפה הצרכנייםכלי  ,שיפור החקיקה .5

 .זרועות הביצוע הממשלתיות בתחום הצרכנותחיזוק 

מהשוק לפרסם את   50%בכוונת הצוות לבחון אפשרות לחייב ספקים ורשתות המהווים מעל   .6

 חות הכספיים שלהם לציבור."הדו
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 לדיון בועדה -  הצוותסיכום והמשך עבודת 

מחירי את ירידת , ככל הנראה, מגביליםה כשלי שוקכאמור, הצוות מצא כי מתקיימים כמה 

 צריכה לצרכן הישראלי ביחס לצרכנים במדינות אחרות.המזון ומוצרי המוצרי 

 החסמים שהתגלו הם:

 בוא:חסמי י .1

 ומכסותיות מכסים ועל .א

 ביבוא מקביל; לרבותעלויות בירוקרטיות,  .ב

 חסמי תחרותיות: .2

 קשרים בין ספקים לקמעונאים; .א

 פרקטיקות לא תחרותיות של ספקים או קמעונאים; .ב

 פער מידע. –חולשת הצרכן  .3

 

 בכוונת הצוות להעמיק את הידע ולבחון המלצות נוספות בנושאים הללו. לשם כך, הצוות מתכוון

להתקשר עם חברת יעוץ ולקבל את הנתונים הנדרשים, ללבן את הסוגיות ולגבש המלצות 

. 2011בכל אחת מסוגיות אלו עד לסוף שנת  והשלכות הכלכליות הלאומיות והחברתיות ופתרונות

 2006בכוונת הצוות לבחון מסקנות דו"ח ועדה שעסק בנושאים דומים באנגליה משנת בנוסף 

 .ותיו על השוק הישראליוביכולת יישום מסקנ
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 פניות הציבור לוועדה –נספח א' 
 

 הפניה מהות הפונה

 שמן תעשיות בע"מ
 (ענף השמן)חברה הפועלת ב

להשאיר את שיעורי המכס לייבוא שמנים צמחיים )כוספא(,  תמבקשהחברה 
(. המכס ברמה הזו מאפשר לשמור על רמת רווחיות 7%ברמתם הנוכחית )

כל הורדה של המכס משמעותה פגיעה בפרנסת אלפי  מינימלית מול הייבוא.
 משפחות

 חברת לגין אריזות מזון
ת פח למילוי ואריז יצרן)

 (מוצרי מזון משומרים

יבוא אריזות ממדינות המסייעות ליצרנים מול בתחרות קשה  תנמצאהחברה 
 תמספקעובדים באופן ישיר. החברה  200-. החברה מעסיקה כ)בעיקר טורקיה(

תפגע באלפי  פגיעה בחברה .ברות שרובן בפריפריה ובמגזר הערביאריזות לח
  אפשרויות הפרנסה שלהם אפסיות.שעובדים 

הפגיעה הצפויה בענפי  תרטוחקלאות בארץ. מפלנזק הורדת מכסים תגרום  התאחדות חקלאי ישראל
 יין.השקדים וענבי הזית, הדגים, שמן הדבש, הבשר הבקר, 

 פרי הגליל תעשיות בע"מ
 (צרן ירקות מעובדיםי)

הפח  אריזותמפעלי ייצור  שניאחד הלקוחות הגדולים של  אהחברה הי
תפסיק אם  ויצרנים אלהצפויות לאת ההשפעות מפרטת  החברה. בישראל
  את תוצרתם.לרכוש 

בעקבות הצונאמי ביפן עלה מחיר  .מפעל  תהקמב₪ מיליון  8השקיעה החברה  )מפעל לאריזת טונה( 
בו והרווחיות ענף הוא תחרותי ה .וגרם לטלטלה בענף 40%–גלם הטונה בכ

תעלה את רווחיות היבואנים על חשבון היצרנים  יםהפחתת מכס .אפסית
ירקות מחירי גם להערכתם  .מחיר לצרכןהולא תוריד את המקומיים 

 ם וקפואים לא ירדו.מריושמ

אריזות תעשייה  -קניאל
 בע"מ

ת פח למילוי ואריז יצרן)
, משומרים מוצרי מזון

צבעים, שמנים, משקאות 
 ותרסיסים(

 הורדת מכסים תפגע קשות בתעשיית האריזות בשתי דרכים:
מורים, יהש פי. קיטון בהיקף תעשיות המזון עקב הפגיעה הצפויה בענ1

 דומה.המיצים וכ
אריזות יבוא על  8%בשיעור של מכס ישנו . כיום החברה. פגיעה במוצר 2

 שונים. רכיבי אריזהעל  12%שיעור של ובריקות 
 600-עובדים באופן ישיר ומספקת תעסוקה עקיפה ל 400-החברה מעסיקה כ

 עובדים נוספים.

אם  ענף הייןלה לעניין ההשלכות הצפויות תעמדאת להציג  תמבקשהמועצה  המועצה לגפן היין בישראל
 .מכסיםבהצוות על שינוי יחליט 

 אגודת הנוקדים
מגדלי הצאן )ארגון 

 (בישראל
 אגודת עזיזה

 (ארגון מגדלי העיזים)

 ותפגע אנושתהורדה של המכסים על יבוא בשר כבשים חי ו/או קפוא ו/או טרי 
כיון במגדלים. לענף הכבשים תפקיד מרכזי בשמירה על שטחים פתוחים 

מגדלי הכבשים מתגוררים בעיקר בנוסף, שטחי מרעה. במבוסס רעיה שהענף 
פיזור אוכלוסייה ויצירת עוגן ברכזי בפריפריה ומשום כך לענף תפקיד מ

 תעסוקתי בפריפריה.

 רועי זלצמן
 (אזרח)

גבים מיסי קנייה על מוצרי חשמל אם אין תעשיית נמדוע הפונה שואל 
 אלקטרוניקה בארץ.

מוצרי ענף הלול מגיעים לצרכן במחיר השווה לכל נפש. התחרות בין  המועצה לענף הלול
קצב . ביאה את המחירים לרמה סבירההפטם וההודו מבמוצרי המשווקים 

ההתייקרות במחירי הביצים והעוף בחמש השנים האחרונות היה נמוך מקצב 
 הוועדה בענף.עליית מדד מחירי המזון. המועצה אינה רואה מקום להתערבות 

 אמון הציבור
 )ארגון צרכנים(

עדויות לחוסר תחרות ומחירים  ישנןחסמי יבוא בענפים בהם  יש להסיר .א
 ביחס לעולם. היםגבו

אחר מחירים המוצרים  מתמשךמעקב על בסס התעל מדיניות המכסים ל .ב
השונים בסל הצריכה ואיתור כל המוצרים הנמכרים בישראל ברמות 

, בדומה לכלים המשמשים תחותומחירים חריגות ביחס למדינות מפ
 .בעולםגולטורים ר

שק תוצרת חקלאית הדרושה במהכמויות  אחר ףשוט מעקבלבצע  יש .ג
ביקוש עודף על ה םבה גבוהים על מוצריםמכסים  שלא יהיוולהבטיח 
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 .ההיצע המקומי

קביעת מכסות היבוא המעקרות ובבעיות קשות בהוראות מנהליות ישנן  .ד
 היתר יבוא המותנה ברכישה מקבילהלמשל, מכס. ה תאת השפעת הפחת

 "מכס סמוי".  מעיןבשוק המקומי במחירים גבוהים מהווה 

לחדשנות חיזוק התחרות בשוק המקומי תוביל להתייעלות ו ,טווח הרחוקל .ה
  .חו"למחקלאים ה על פני םהישראלי םחקלאיל טכנולוגית ותיתן יתרון

 חברת פאקא
יצרנית שמרים טריים )

 (לאפיה

 

מהשוק  75%-החברה היא היצרנית היחידה של שמרים בישראל, מספקת כ
הפסקת וסגירת המפעל  תהמשמעוהורדת מכסים בארץ ומוגדרת כמפעל חיוני. 

הייצור של שמרים טריים בישראל. שמרים טריים הם מוצר בעל אורך חיים 
ללא  .מוגבלתאפשרות או לייבוא מהם כמויות גדולות שהשבועות(  4קצר)

לחם ומוצריו המהווים מוצר מזון בר וחסלמשמרים יש סכנה  ייצור מקומי של
 מועסקים. 31במפעל בסיסי. 

 "אמבל"
 (שיתופית חקלאיתאגודה )

 חיים דיין
מנכ"ל ארגון מגדלי בקר )

 (לבשר

 לחקלאים עצמם .את המשך פעילות הענףמסכן  ל יבוא בשרע םביטול מכסי
פערי תיווך גבוהים המאפיינים מחיר המוצרים הסופיים בשל על  האין השפע

למעלה ו מפיטום עגלים חקלאים 800-מתפרנסים ככיום  את שוק המזון בארץ.
 עוסקים בגידול עדרי בקר במרעה.חקלאים  250-מ

 .מבקש להמנות על חברי הצוותהארגון  ארגון מגדלי העופות

 לאטי עזרא בע"מ
יבואני בשר בקר, בשר אווז )

 (,דגים קפואים ופחם

גידול הכבשים , כיון שכבשיבוא בשר על  50%שיעור של מכס ביש להסיר את ה
 מקומי.ייצור ין ,כיון שאמכס על פחםלהסיר את  יש .א זניחובארץ ה

 .הורדת המכסים תהפוך את יצרני הטונה ליבואנים חברת שימורי המרכז

 ותפגע קשתא להצפת השוק בדבש זול לא איכותי מסין ויבתהמכס  הורדת צה לשיווק וייצור דבשעהמו
 הזולות שם.ייצור העלויות בלהתחרות  ותאפשר , כיון שאיןבדבוראים

חיונית של כתשתית , אלא ים אינה רק בייצור דבשחשיבות של ענף הדבורה
הענף מפרנס  ושל הצמחיה הטבעית בישראל. האבקת גידולים לייצור החקלאי

 חלקי. אומשפחות, באופן מלא  500-כ

 ויליגר תעשיות
 )מפעל לאריזת טונה(

עולם. פתיחת הייבוא בטונה תביא השוואה לנמוכים בבישראל מחירי הטונה 
 לפיטורים רבים.

 יוסף טמלר
ראש אגף יבוא ,מכס )

ותקינה , לשכת המסחר תל 
 (אביב והמרכז

. , המהווים דואופוללבטל את ההגנה הקיימת על יצרני מצברים מקומיים יש
להזדכות על מוצר לטובה מול היבואנים ורשאי יצרן מקומי ה פלהכיום מו

קומיים יצרנים המתנאי הלהשוות את תנאי היבואנים ל ישולקבל מיסי קניה. 
 או לחילופין להוריד את מס הקנייה מעלות המוצר הנרכש בחו"ל.

התאחדות מגדלי הבקר 
 בישראל 

 ועדה.וב תועמד להציג אתמבקש הארגון 

 אחווה
 (יצרנית חלווה)

 .רביםרים וטיפתגרום להייבוא מטורקיה ו את ריגבתהורדת המכס על חלווה 

 בנושא המכסים. החלטותעמדתו בטרם יתקבלו להציג את מבקש הארגון  ארגון מגדלי הירקות

ברבוניה,  , כגון:בארץאינם מגודלים כבר  עליהם מוטלים מכסיםהדגים  רוב אזרח, יבואן בעברו 
המכס על דגים טריים גבוה בנוסף, טונה. וסול  ,הייק ,פארידה , מוסר ים

הגבוהים ממילא מחיר המדגיש את הפרשי ו םמכס על דגים קפואימהבהרבה 
 טרי לקפוא.דג ין ב

 בנושא המכסים. החלטותלהציג את עמדתו בטרם יתקבלו מבקש הארגון  ארגון מגדלי הפלחה

 תעשיות פילטונה בע"מ
 )מפעל לאריזת טונה(

התחרות הקשה בין חמשת מפעלי הטונה בארץ לא מאפשרת את הורדת 
 המכס. הסרת היטלי מגן לא תוזיל את מחירו של הטונה לצרכן.

 מעדני מיקי
 )יצרני סלטים מצוננים(

 מוטלים עליהםבארץ אך מגודלים מוצרים שאינם כי ישנם  נתמצייהחברה 

 .פילה אמנוןוגרגירי חומוס יבש, שום שבבים יבש  , כגון:מכסים גבוהים

 ות.חקלאלאין סיבה לגבות מכס על כלי עבודה  חגי סויסה
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 )אזרח(

עמותת הדיאטנים 
 והתזונאים בישראל

כת "מנטה", המגזין מער
 לבריאות ואיכות חיים

בטחון  וריצלש סל מזון בריא לכלל האוכלוסייה ויהנגלממשלה חובה לאומית ל
בריאותי של המזון המוזל -נושא התזונתימתחשב בפתרון שאינו  תזונתי לכול.

 יהיה חסר אחריות מבחינה ציבורית.

 אהרון פרחיה
סק בסחר ואזרח הע)

 (בינלאומי

 :ים וניתן להסיר מהם את המכסרלוונטי אינםמכס שפרטי ישנם 
 מכס גבוהה.האין מטעי פקאן בארץ רמת כבר  – אגוזים
 רית.הבצות באים קלופים ללא מכס מארומירוב השקדים  – שקדים

על חימצה. זני החימצה המקומיים מכס גבוה  מלבדפטורות ממכס,  קיטניות
 להוריד את המכסים. וניתן איכותיים 

יבוא חיטה מוטל מכס. , אך על הדגנים בדרך כלל פטורים ממכסרוב דגנים : 
 פטורים רבים.ישנם ו תהחיטה מיובארוב בפועל 

 פופקורן: יצור הפופקורן בארץ הוא שולי. האמרת מחירי התירס בעולם יצרה
 מצב בו יבוא פופקורן לארץ יקר בשיעור ניכר ממחירי הפופקורן מייצור מקומי

את  מוטב לבטלואינו מגודל בארץ כלל מוצר הנרי: זרעי ק .גם ללא מכס
 .המכס

זרעי שמן: זרעים המכילים אחוז שמן גבוה ומיועדים למיצוי שמן , פטורים 
 ממכס.

 את חקלאי ארה"ב. בעיקר חמניות: המכס משרת 
יש לבטל את המכסים על כל חומרי הגלם המיובאים. יש להפחית את ההגנה 

תחרות לה יכולהש ועל כזופחותה  ותהביחשש על תוצרת חקלאית מקומית
 .יבואב

 אלי חדד
 (סיטונאי)

הגבלת קניית  ועללאסור על הגבלת כמות קניה ברשתות המזון )סיטונאות( יש 
 .והשאר במחיר רגיל ומופקע(₪  5-מוצרים במבצע ) שניים ב

מילוטל ירקות מוקפאים 
 בע"מ

ם, כיון ללא מכסי חו"לממוצרים התעשייה אין יכולת להתמודד עם מחירי ל
 לםגמרי שמשמעותו היא מחירי חו ,מתבססת על יצור חקלאי מקומי שהיא

צינורות  תבחינהיא  גבוהים. המתכון להורדת מחירים לצרכן הישראלי.
 .השיווק והמכירה

 זנלכל בע"מ
 (יצרנית ירקות משומרים)

 ימחירמועסקים.לתעשייה המקומית אין יכולת להתמודד מול  350-במפעל כ
לנד ימכירה של המוצר המוגמר בסין ובתאהתוצרת מהמזרח, היות שמחיר ה

 ,עלות הקניה של חומר הגלם החקלאי בארץל שווהתחום התירס והעגבניות( ב)
מוצרים אלה מגיעים לארץ  היום גםכשליש מעלות היצור בארץ.  כלומר,

 .יצור של היצרןהעלות מ 20%-כבבעלות הנמוכה 

 יגאל ריבון
 (אזרח)

הבדיקה  לבדוק את המחירים של מדינות היצוא על בסיס "שער המפעל".יש 
 פרמטרים: להתחשב בשניצריכה 

סבסוד המוצרים על ידי מדינות היצוא. הסבסוד מעוות את מחיר "שער  .1
המפעל" ומוזיל אותו באופן בלתי שוויוני. במקרים אלו אסור לבטל את 

 היבוא.  נסבסד מוצריכדי לא מסי קניה או את  מכסי היבוא

לשוויון בעלויות  וףשאיש ל -בדיקת עלויות הייצור במדינות היצוא  .2
מבוססים על עבודות עבדות ה במחיריםהייצור. לא ניתן להתחרות 

 במדינות העולם השלישי.

 אהוד גולדמן
 (אזרח)

בעיה  ההווותפגיעה בחקלאות תגביר את תלותנו ביבוא מזון הטענה כי  .1
תחת ישראל תהיה מדינת ש ותסבירה ת.היא אנכרוניסטי שעת חירוםב

 ושאספקת המזון תאזל היא אפסיתמצור ממושך 

גם היא על קרקעות  תפגיעה בחקלאות תביא להשתלטות ערביהטענה כי  .2
בקרקע )חוות בודדים,  ים אחריםתכנן שימושלניתן אנכרוניסטית, כיון ש

 .(דומהישובים קהילתיים, אזורי מסחר ותעשיה, פארקים וכ

מחירי  תוזלולהלחוסר יעילות יגרום ממשלה ידי ה לעד מחירי מזון וסבס .1 טישיאלכס פ
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 יצוא. (אזרח)

נגד ייבוא להיות מידתית ומוגבלת לכמות ייצור שלא תעלה על כהגנה על   .2
 הצריכה המקומית.

 משווק.לישיר לנצרך ולא ליצרן או יש לסייע באופן חלשות השכבות ל .3

 ישראל שטיין 
 (אזרח)

ות המכסיות והלא מכסיות, למעט במקרים בהם הם נדרשים על יש לבטל הגנ
מנת לשמור על בריאות ובטיחות הציבור. יש להחריג מאמירה זו את המסים 
בתחום הדלק והרכב, בהם יש להתחשב בשיקול הפיסקאלי. יש להפחית את 

שינויים מסי הקנייה ולהעלות במקביל את המע"מ על מנת לשמור על התקציב. 
 ,ענףלפי ה 30%-ל 10%בין ם להוזיל את יוקר המחיה בשיעור של עשוייאלו 

נהנית המדינה מעודף במאזן  2011ללא פגיעה מהותית בצד ההכנסות. בשנת 
ניתן לבצע שינויים מבניים ללא סיכון ולכן  גדולות המסחרי ומיתרות מט"ח

 קרו.אממשי למ

 חברת קומסקו
 (חלפים)יבואני 

סים המוטלים על ייבוא חלפים לטרקטורים לבחון את מסי הקניה והמכ יש
אלו מסים ש , כיוןציוד הנדסי הפועלים בשרות ענפי החקלאותלחקלאיים ו

 .םבסופו של דבר על החקלאי יםמגולגל

 רועי קובובסקי
 )עו"ד, משרד עו"ד שיבולת

המכסים מאפשרים לחברות להעלות את מחירי המזון מייצור מקומי  .1
 המוצרים.ומיבוא ומגבילים את מגוון 

ההגנה המכסית מונעת התייעלות של היצרנים המקומיים וכן מעלה את  .2
 מחירי חומרי הגלם שלהם.

במקביל להורדת מכסים, יש לקבוע מנגנונים להבטחת איכות המוצרים  .3
 המיובאים.

הטענה כי הורדת המכס על הדבש תפגע בתעשיית הדבורים וביכולת ההאבקה  התנועה הליברלית החדשה
קית היא הטעיה שנועדה להמשיך את סבסוד ההאבקה החקלאית על הכלל מש

ידי הצרכנים. במדינות בהן ההגנה על ייצור דבש אינה גבוהה משלמים 
החקלאים לדבוראים על ההאבקה. בנוסף, מבקר המדינה קבעה כי רק כשליש 
 מהכוורות בישראל מיועד להאבקה והמליץ על פתיחה של שוק הדבש לתחרות.

 דובק בע"מ
 )יצרנית סיגריות(

מס הקניה הקצוב על סיגריות מייקר את הייצור המקומי של סיגריות זולות 
מיסוי באופן זה מכביד ומוזיל באופן יחסי את הסיגריות היקרות המיובאות. 

על האוכלוסיות החלשות ומסכן את קיומו של המפעל המקומי. המפעל מעסיק 
 עובדים. 300-כ

 סטארקיסט פודור בע"מ
 ל לאריזת טונה()מפע

המכס על הטונה אינו פוגע ביבוא. הורדת מכסים על טונה תפגע בענף המעסיק 
על אי  2010עובדים. במפעל בוצעו השקעות על סמך החלטה מנובמבר  1,400-כ

 הפחתת מכס על טונה.
הטענה כי הורדת המכס על הדבש תפגע בתעשיית הדבורים ובהאבקה  אלמוני

מתאמים הפקעת מחירי דבש  בוראים ויצרני הדבשלחקלאות אינה נכונה. הד
 לצרכנים.

 אריאל קאופמן
 )אזרח(

אזרח ישראלי המשלם מסים ומשרת בצבא אינו מקבל את התמורה הראויה 
ולהחליפם בשירות  בהשוואה לחו"ל. יש לבטל את הפטורים משירות בצבא

אזרחי אחר במידת הצורך. יש לתעדף בשירותים הממשלתיים אוכלוסיות 
ים של להחיל את חוק הדיור הציבורי ולהתחיל בפרויקטהנזקקות לכך. יש 

יש לפתח תשתיות  .ותחלש ותריכוזי אוכלוסיובבפריפריה  ,בינוי בערים פינוי
טריונים ייש להקשיח את הקרבפריפריה ולתמרץ אזרחים להתגורר בה. 

לאוכלוסיות המתקיימות מעבודה  בוועדות הרווחה והביטוח הלאומי
תחום בליצור שוק תחרותי  ,הגביל את רווחי ועמלות הבנקיםה". יש ל"שחור
להגביל , עקיפיםישירים ו מסים תתחיבוא עקיף, הפבאמצעות המסחר והמזון 

עסקית וכלכלית בה כל  היצור סביבול את ריכוזיות בעלי השליטה בחברות
 .אזרח יוכל למנף את היכולת הכלכלית שלו



 44 

 הפניה מהות הפונה

 יוסי ק.
 )יבואן(

 את מס ההובלה ביבוא.מבקש לבטל 
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 השוואת מחירים בין לאומית – נספח ב'
 

על מנת לבצע השוואה בין לאומית של מחירי מוצרי מזון וצריכה הפעיל הצוות את מערך 

 השוואה זו הינה אינדיקטיבית ואינה מחקרית.  בחו"ל.הנספחים המסחריים 

 

 שיטת ההשוואה הייתה כדלהלן:

חנויות של שלוש תבקש לרכוש רשימת מוצרים זהה בשלוש ה ים המסחרייםנספחאחד מהכל  .1

 :, בהתאם למאפיינים הבאיםרשתות שונות

 זולה;הנחשבת  ,בפורמט "דיסקאונט" או "הבי דיסקאונט" חנות .א

 שכונתי, הנחשבת יקרה;בפורמט  חנות .ב

 הזולה ליקרה.חנות הנחשבת לבעלת מחירים בטווח הביניים בין החנות  .ג

התאמה בין גודל המוצר שהתבקש לגודל במוצר שנמצא בחנות, במוצרים בהם לא הייתה  .2

 לפי יחס הגדלים.הותאם המחיר 

על ידי הנספחים ממונחי המטבע המקומי למונחי דולר ארה"ב. לאחר י המוצרים הומרו מחיר .3

לפי השער היציג של בנק , מכן, הומרו המחירים ממונחי דולר ארה"ב למונחי שקל חדש

 .$1 ₪ = 3.654 – 2011 בספטמבר 16ישראל ביום 

ממוצע המחיר הנתוני נקבעו לפי הם מקורם בחברת סטורנקסט ומחירי המוצרים בישראל  .4

 בפורמטים הבאים: 2011חודש יולי לים הנבחרים מוצרליחידה של ה

 חנות זולה; – HD+Dשוק פרטי  .א

 חנות יקרה; –שוק מאורגן )שופרסל והרבוע הכחול( שכונתי  .ב

 טווח ביניים. – HD+Dרבוע הכחול( שוק מאורגן )שופרסל וה .ג

 
 הערות:

נבחר מותג מסוים )למשל, שמפו  , כאשר הערכנו שיש חשיבות רבה למותג,בחלק מן המוצרים .1

"הד אנד שולדרס"( ובחלק מהמוצרים, כאשר הערכנו שאין חשיבות למותג המסוים, נבחר 

 מוצר גנרי )למשל, טונה במים(.

 כל המחירים הינם בשקלים. .2

 



 46 

 רהרשת יק
 

 לוס אנג'לס צ'כיה הולנד צרפת אנגליה ניו יורק ישראל מוצר

 16.41   22.78 17.95 19.55 24.25 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

    8.04 7.72  10.69 מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 9.46  8.13 12.02 11.91 9.10 12.02 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

  42.02 61.77  50.69  38.35 ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 27.58 22.65  30.24 20.36 31.39 22.07 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

  47.27 37.56 62.43 41.20 52.13 31.20 מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 12.79 12.67 15.40 28.99 13.70 9.22 22.58 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

  3.54 3.05 5.79 3.35  5.56 ג' 43דר בואנו חטיף קינ

 36.13 22.91 20.09 26.17 21.39 39.73 25.16 ג' 825ממרח נוטלה 

   6.88 11.16 6.04  13.03 גלילי מנטוס 4חבילת 

    15.65 19.03  19.34 מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

  41.11 19.28 18.88 27.77  32.53 מ"ל 750שמן זית כתית 

 8.37   5.60 5.33 7.61 8.50 ג' 500ה פרפלה פסט

       14.10 חטיפי בריאות קורני 6

 8.00  5.62 18.95 10.71 4.73 6.95 ג' 160טונה במים 

 10.93 9.47 9.61 16.78 10.91 11.66 12.86 ג' 567קטשופ היינץ 

   13.06 27.48 14.84 28.17 26.28 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 52.59 25.33 69.62 44.62 46.62 50.96 59.96 טורבו לגבר 3ג'ילט מאך  סכיני גילוח 4

 36.48   23.25 13.52 47.43 18.58 ג' 4X100סבון דאב 

   15.30 20.70 17.29 25.54 17.10 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 40.16   29.09 23.94 47.58 36.57 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

     35.85   בי מברשת שיניים אוראל

     12.43  11.30 מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 19.01    10.08 21.89 27.76 מ"ל 946שמן מזולה 

  14.98 9.53  10.47  18.72 ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

      72.21 39.45 ג' 400 1סימילאק אדוונס 

      4.04 7.07 ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

 5.47  2.74 4.14 4.87  10.13 מגנוםארטיק 

 4.34 5.12 9.43 7.68 10.77 5.66 7.07 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

 1.53  2.68 3.42  2.14 5.38 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

  59.59 43.90  67.21 98.01 43.21 חיתולי האגיס מקסי 52

 13.12  10.82 9.46 10.92  14.73 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

 6.10     6.69 8.12 מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

 7.69 3.54 4.38 7.42 5.33 6.14  ליטר חלב 1

 10.93 23.39 8.45 15.36    ביצים 12
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 המשך –רשת יקרה 
 

 שיקגו וושינגטון ספרד איטליה פולין דנמרק אוסטרליה גרמניה מוצר

 10.93 18.23 28.83 21.49 12.46 23.68  25.65 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

   8.83 13.25 6.99 14.87 6.16 9.20 מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 10.19  11.09 8.73  13.52  9.72 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

   52.94   47.05   ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

  26.64      10.23 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 30.55 34.02 48.73      מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

  8.89 13.20 20.39 13.36 11.84  13.64 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

   4.87 3.02 3.42 6.07  4.06 ג' 43חטיף קינדר בואנו 

   28.79 26.59 28.33 44.01  11.25 ג' 825ממרח נוטלה 

  13.01  11.94  24.08   גלילי מנטוס 4חבילת 

    10.69  20.32   מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

  36.50 17.51 24.55  50.81 13.27 29.23 מ"ל 750שמן זית כתית 

  6.65 6.55 4.55 7.63 14.21 2.87 7.66 ג' 500פסטה פרפלה 

      20.32  7.66 חטיפי בריאות קורני 6

  8.19  5.06  12.17 4.49 10.23 ג' 160טונה במים 

  8.00 13.58   20.97 3.96 11.77 ג' 567קטשופ היינץ 

  21.44 16.98 20.36  145.93  11.77 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 42.36 46.74  51.16 82.73 105.05  71.93 טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

  17.36 28.93 19.44 21.63 33.91  20.36 ג' 4X100סבון דאב 

  24.20 16.65   34.53  16.91 מ"ל 150ורנט ספריי אקס דאוד

  39.72    50.83  33.37 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

  25.54 113.29      מברשת שיניים אוראל בי

   15.33  6.20 12.22   מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

  21.85      13.83 מ"ל 946שמן מזולה 

    16.37    10.23 ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 69.90 55.07       ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 7.31 3.63    10.12   ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

  16.26 8.63 13.81 5.28 4.66   ארטיק מגנום

 3.43 6.00 5.74 8.13 4.76 14.87 3.57 6.63 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

   2.64 3.02 1.77 6.28  2.31 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 69.83 64.24 67.05  47.57 88.10   חיתולי האגיס מקסי 52

   8.63 18.97  10.49   ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

    4.25 3.81 6.07   מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

  7.53 6.34 7.62 3.81 6.07 2.19 3.08 ליטר חלב 1

  8.73 6.50 18.35 6.23 19.62 6.17 7.66 ביצים 12
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 המשך –רשת יקרה 
 

 סטיית תקן חציון מינימום מקסימום ממוצע רומניה אירלנד יוסטון מוצר

 5.21 19.55 10.93 28.83 19.73 15.87 25.15 12.68 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

 2.57 8.83 6.16 14.87 9.37 7.30 10.03  מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 2.23 9.96 5.48 14.40 10.37 9.42 14.40 5.48 ג' 182לס צ'יפס פרינג

 8.37 48.87 38.34 61.77 48.77 38.34 59.01  ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 5.92 22.65 10.23 31.39 23.60 19.25 29.24 19.99 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 9.86 39.93 26.53 62.43 41.11 38.67 43.02 26.53 מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 5.27 13.28 7.20 28.99 14.48 12.82 15.07 7.20 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

 1.25 3.48 2.37 6.07 3.96 2.37 2.38  ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 7.75 26.17 11.25 44.01 27.08 26.17 23.56 25.83 ג' 825ממרח נוטלה 

 4.79 11.25 6.04 24.08 11.51 11.34 8.52 9.06 לי מנטוסגלי 4חבילת 

 3.23 18.31 10.69 20.32 17.10  17.59  מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

 10.68 27.77 13.27 50.81 28.02 36.28 16.58  מ"ל 750שמן זית כתית 

 2.52 7.15 2.87 14.21 7.03 7.15 8.52 4.31 ג' 500פסטה פרפלה 

 5.17 14.10 7.66 20.32 14.03    ת קורניחטיפי בריאו 6

 4.34 8.10 4.49 18.95 9.16 16.34 11.91 4.93 ג' 160טונה במים 

 3.98 10.93 3.96 20.97 11.28 8.69 13.56 6.50 ג' 567קטשופ היינץ 

 35.43 19.00 11.77 145.93 29.81  17.64 13.78 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 18.36 51.06 25.33 105.05 55.74 41.90 55.71 44.62 טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

 9.05 21.30 13.52 47.43 24.31 20.97 14.57 23.90 ג' 4X100סבון דאב 

 5.72 17.29 13.83 34.53 20.02 13.83  18.09 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 7.75 37.41 23.94 50.83 37.09  38.25 31.35 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

 36.17 25.54 12.68 113.29 42.46  24.95 12.68 מברשת שיניים אוראל בי

 3.12 12.22 6.20 15.33 11.36 7.59 14.48  מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 6.47 13.83 7.69 27.76 16.06 7.69 12.83 9.57 מ"ל 946שמן מזולה 

 3.12 12.81 9.53 18.72 13.24 14.29 11.34  ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 11.89 55.07 39.45 72.21 58.26   54.66 ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 2.53 5.56 2.96 10.12 5.86   2.96 ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

 3.96 5.47 2.74 16.26 7.14 7.69 6.30 2.90 ארטיק מגנום

 3.26 6.02 3.43 14.87 7.04 6.03 14.04 3.43 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

 1.51 2.64 1.21 6.28 2.94   1.21 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 16.53 64.24 43.21 98.01 63.94   54.63 חיתולי האגיס מקסי 52

 3.30 10.82 7.14 18.97 11.46 7.14 13.85 7.97 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

 1.62 6.07 3.29 8.12 5.47 3.29   מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

 1.65 5.60 2.19 7.69 5.47 5.14 5.75 5.44 ליטר חלב 1

 5.64 9.49 6.17 23.39 11.84 10.25 17.64 6.50 ביצים 12
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 רשת ביניים
 

 לוס אנג'לס צ'כיה הולנד צרפת אנגליה ניו יורק ישראל מוצר

 20.06 15.70  23.14 17.95 40.12 16.83 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

    6.69 7.72  9.16 מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 9.10 14.49 8.07 10.53 11.91 6.91 10.66 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

  40.61  66.96 45.75  37.49 ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 32.42 21.61 20.04 24.70 22.98 21.89 21.97 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 37.15 51.33 50.93 46.18 40.39 26.58 27.99 מ"ל 750הד אנד שולדרס  שמפו

 13.87 11.19 14.37 16.54 13.70 9.02 17.76 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

  2.56 2.87 5.56 3.17  3.72 ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 29.30 25.29 24.33 20.60 23.45 26.09 21.42 ג' 825ממרח נוטלה 

 14.47   9.91  7.28 10.42 גלילי מנטוס 4ילת חב

    14.11 17.83  17.86 מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

  48.18  16.80 29.53  31.46 מ"ל 750שמן זית כתית 

 8.81  7.68 5.14 5.33 6.00 7.32 ג' 500פסטה פרפלה 

       11.40 חטיפי בריאות קורני 6

 7.37   10.47 12.93 4.08 5.78 ג' 160טונה במים 

 10.93 9.76 9.13 10.48 10.91 7.27 10.98 ג' 567קטשופ היינץ 

 22.13  16.38 27.00 11.91 16.08 20.34 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 42.37 49.28 65.91 43.46  42.36 58.42 טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

 36.48 18.98  36.45 13.52 20.99 15.57 ג' 4X100סבון דאב 

  19.71 13.86 21.53 17.29 17.50 18.07 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 42.35   23.07 15.96 40.56 31.49 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

  15.70 13.86   14.58 28.99 מברשת שיניים אוראל בי

     12.96  10.15 מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 16.08    10.08 14.58 26.02 מ"ל 946שמן מזולה 

   9.48  8.98  17.41 ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 66.39     43.24 39.26 ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 4.45     3.06 6.33 ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

    3.55 8.38   ארטיק מגנום

 5.66 5.75  7.21 8.03 4.34 5.94 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

   2.58 3.11 3.53  4.93 מ"ל 330קוקה קולה פחית 

  62.09  83.46  69.20 43.33 חיתולי האגיס מקסי 52

  7.76 10.26 8.90 16.38  14.72 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

       7.19 מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

  5.11 4.22 6.59 5.33 6.14  ליטר חלב 1

 10.93 4.82 8.19 12.04 8.26 10.93  ביצים 12
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 המשך –רשת ביניים 
 

 שיקגו וושינגטון ספרד איטליה פולין דנמרק אוסטרליה גרמניה מוצר

 18.23 15.51 27.66 20.41 11.45 27.08 28.04  אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

   8.32 5.99  13.52 15.16 12.80 מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 6.10  9.46 12.10  13.52 18.22 10.49 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

   45.26   34.81   ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

  21.89   15.74 45.16  13.65 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 33.00 30.11 39.13  39.60  74.03  מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 0.45 8.44 10.10 18.35  11.84 16.39 10.63 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

    3.02 2.53  7.34  ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 28.05 28.10 39.68 23.41 20.82 44.01 25.21 20.26 ג' 825ממרח נוטלה 

 9.14 14.47 7.51 10.16  23.06 14.08 8.69 גלילי מנטוס 4חבילת 

    11.51  20.32   מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

  40.16 19.24 15.35  15.26 30.99 25.37 מ"ל 750מן זית כתית ש

 7.61 6.97 5.53 3.53 6.61 10.12 6.21  ג' 500פסטה פרפלה 

      8.15  7.45 חטיפי בריאות קורני 6

 7.80 6.38  4.55  12.17 11.36 8.85 ג' 160טונה במים 

 8.37 9.10 10.05 15.69 6.64 22.33 12.68  ג' 567קטשופ היינץ 

 24.65 18.10 21.22 20.36  25.40 19.39 18.16 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 42.06  54.61 39.29 54.73 105.05 50.17  טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

  16.83 22.23 26.60 20.32 18.03   ג' 4X100סבון דאב 

  24.20 17.16   34.53  16.71 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

  39.72    53.53  32.34 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

   106.69 16.83  14.87 16.92  מברשת שיניים אוראל בי

   11.63  4.86 13.52   מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 16.43 12.86      16.80 מ"ל 946שמן מזולה 

    16.37  6.94   ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 59.91 52.18       ג' 400 1וונס סימילאק אד

 3.63 3.47    8.77   ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

    13.20 4.19   3.71 ארטיק מגנום

 4.34 5.45 5.08 8.65 4.33 17.28 10.73 4.26 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

   2.64 2.61 2.28 7.42  2.31 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 55.86 48.64 63.39 56.95 39.92 84.70   חיתולי האגיס מקסי 52

   10.05 15.90  12.17   ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

   4.06 3.90 3.42 6.28   מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

  6.53 7.06 7.62 3.79 5.77 8.43 3.08 ליטר חלב 1

 9.10 8.00 7.36 14.27 5.72 24.37 22.54 7.96 ביצים 12
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 המשך –ביניים רשת 
 

 סטיית תקן חציון מינימום מקסימום ממוצע רומניה אירלנד יוסטון מוצר

 6.97 20.06 11.45 40.12 21.13  20.16 14.58 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

 3.02 8.17 5.99 15.16 9.47 7.31 8.01  מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 3.32 10.53 5.48 18.22 10.72  13.79 5.48 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

 10.84 42.93 34.81 66.96 45.70 35.72 59.01  ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 8.07 21.89 10.71 45.16 22.44 10.71 23.57 17.83 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 12.44 39.37 24.63 74.03 40.29  43.02 24.63 מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 4.24 11.84 0.45 18.35 12.21 10.68 15.07 9.14 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

 1.67 3.02 1.63 7.34 3.60  1.63  ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 6.47 24.77 20.26 44.01 26.38  22.12  ג' 825ממרח נוטלה 

 4.14 10.16 7.28 23.06 11.44  8.01 11.55 גלילי מנטוס 4חבילת 

 3.36 15.97 11.51 20.32 15.53  11.54  מ"ל 750זל לניקוי במטבח נו

 10.48 25.37 15.26 48.18 26.27  16.58  מ"ל 750שמן זית כתית 

 1.66 6.79 3.53 10.12 6.67 8.54 7.01 4.31 ג' 500פסטה פרפלה 

 1.72 8.15 7.45 11.40 9.00    חטיפי בריאות קורני 6

 2.93 7.58 4.08 12.93 8.26 4.83 11.91 7.23 ג' 160טונה במים 

 3.62 10.48 6.64 22.33 11.00 12.87 12.55 7.27 ג' 567קטשופ היינץ 

 4.37 19.39 11.91 27.00 19.18  12.85 13.81 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 16.02 49.72 39.29 105.05 53.44  53.69 46.73 טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

 7.25 20.32 13.52 36.48 21.80  13.56 23.90 ג' 4X100ב סבון דא

 5.22 17.79 13.86 34.53 19.67 15.19  20.32 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 10.79 34.42 15.96 53.53 33.62  20.66 36.50 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

 27.36 15.69 12.45 106.69 25.66  12.45 15.68 מברשת שיניים אוראל בי

 3.23 11.63 4.86 14.48 10.73 7.50 14.48  מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 4.33 14.51 10.08 26.02 14.98 10.22 12.35 14.43 מ"ל 946שמן מזולה 

 3.87 10.26 6.94 17.41 11.70  11.04  ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 9.75 56.04 39.26 66.39 53.62   60.77 ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 1.97 3.63 3.06 8.77 4.68   3.07 ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

 3.46 3.71 3.36 13.20 5.72  3.36 3.65 ארטיק מגנום

 3.24 5.70 4.26 17.28 6.86  7.77 4.90 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

 1.67 2.62 1.10 7.42 3.25   1.10 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 13.82 57.55 39.92 84.70 60.46   57.55 ס מקסיחיתולי האגי 52

 3.29 10.26 6.75 16.38 11.34 6.75 13.85 7.97 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

 1.40 4.04 3.42 7.19 4.81 4.02   מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

 1.40 5.75 3.08 8.43 5.67 5.12 5.75 4.53 ליטר חלב 1

 5.47 8.26 4.82 24.37 10.85 7.32 16.58 6.07 ביצים 12
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 רשת זולה
 

 לוס אנג'לס צ'כיה הולנד צרפת אנגליה ניו יורק ישראל מוצר

    16.94 19.45  19.15 אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

    6.21 5.98  11.34 מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 7.27 40.19 6.96 9.34 14.12 8.90 9.96 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

 21.42 14.25  61.85 45.75  32.38 ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 25.30  19.01 25.81 24.43 32.81 21.89 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 45.61  30.84 49.41 40.39  27.11 מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 14.52  9.22 16.77 13.70 7.09 17.23 מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

   2.57 5.26 3.47  4.52 ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 38.92   20.27 21.39 32.42 21.99 ג' 825ממרח נוטלה 

    10.47 5.98  9.87 גלילי מנטוס 4חבילת 

    13.04 17.95  16.88 מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

    9.59 26.27  30.22 מ"ל 750שמן זית כתית 

    4.93 4.91 6.80 9.08 ג' 500פרפלה פסטה 

       11.41 חטיפי בריאות קורני 6

 8.19 9.53  16.07 5.33 5.72 5.83 ג' 160טונה במים 

 7.27  9.13 9.91 10.91 9.10 9.73 ג' 567קטשופ היינץ 

 20.11  16.38 23.63 14.84 16.08 20.68 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

   65.91 40.16 46.62 41.98 55.95 טורבו לגבר 3 סכיני גילוח ג'ילט מאך 4

 18.25 19.73  19.25 11.97 29.76 15.44 ג' 4X100סבון דאב 

   13.34 18.74 17.29 14.21 18.10 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 39.46   20.58 20.67 46.47 30.75 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

   17.77  18.67  22.90 מברשת שיניים אוראל בי

     10.77  9.76 מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 13.15    10.08 18.60 22.61 מ"ל 946שמן מזולה 

     5.98  16.58 ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

       40.90 ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 3.47     4.45 6.11 ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

  5.76  3.27 2.47  9.54 ארטיק מגנום

 4.34  9.22 6.78 10.77 3.56 5.92 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

 3.02  2.58 2.05  2.55 4.10 מ"ל 330פחית קוקה קולה 

    80.66 59.72 82.68 40.92 חיתולי האגיס מקסי 52

   10.45 8.56 8.15  14.50 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

  3.33   5.95 6.91 6.55 מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

 6.91 6.14 4.74 5.03 5.33 5.70  ליטר חלב 1

 8.73  9.74 10.83 8.26 10.19  ביצים 12

 



 53 

 המשך –רשת זולה 
 

 שיקגו וושינגטון ספרד איטליה פולין דנמרק אוסטרליה גרמניה מוצר

 12.68 17.50  20.41 12.72 19.62 22.51  אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

    8.65 8.26 10.16 15.16  מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 5.85  8.37 10.59 11.22 12.86  10.49 ג' 182פרינגלס צ'יפס 

   40.56   25.88   ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

  19.42   15.46 41.76  15.08 תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 28.43 29.17     66.26  למ" 750שמפו הד אנד שולדרס 

 0.38 7.18 12.44 18.35 9.41 21.67 17.07  מ"ל 100משחת שיניים קולגייט טוטאל 

    3.02 2.66 3.40 8.09 2.90 ג' 43חטיף קינדר בואנו 

  27.29 26.70 23.41 22.82 21.34 30.01  ג' 825ממרח נוטלה 

  7.77  8.46  13.56 14.26  גלילי מנטוס 4חבילת 

    11.51  9.50   מ"ל 750נוזל לניקוי במטבח 

  34.68  24.86  37.60 36.64 16.91 מ"ל 750שמן זית כתית 

 5.16 5.53  3.02  4.02 8.47  ג' 500פסטה פרפלה 

      14.87  7.97 חטיפי בריאות קורני 6

 3.38 4.12  5.01  7.42 11.36 4.06 ג' 160טונה במים 

 6.50 7.27 13.03 6.24 7.56 29.12 10.20 9.65 ג' 567קטשופ היינץ 

 16.76 18.22 16.67 20.36  24.53 19.43  ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 44.64 37.10 54.01 8.14  105.05   טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

  16.22 23.35 15.24 14.21 16.71   ג' 4X100סבון דאב 

  25.66 18.27 13.86  16.26  16.71 מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 31.67 49.19    23.71  33.37 ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

    20.21  8.15   מברשת שיניים אוראל בי

   9.90  5.62 6.63   מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 12.13 13.85      13.32 מ"ל 946שמן מזולה 

     15.14 10.86   ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 57.47 61.00       ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 2.94 3.47    8.77   ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

  4.62  13.20  5.08  3.71 ארטיק מגנום

 3.43 4.58 5.53 8.65 4.76 14.72 11.25 4.26 ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

   2.64 2.61 1.52 6.76   מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 55.24 60.54  56.95 43.62 50.83   חיתולי האגיס מקסי 52

   10.05 16.51  11.47  13.08 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

      5.92   מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

  6.14 4.16 7.62 3.04 5.37 8.43 3.08 ליטר חלב 1

 7.23 8.37 6.34 9.98 6.86 16.63 22.54 6.63 ביצים 12
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 המשך –רשת זולה 
 

 סטיית תקן חציון מינימום מקסימום ממוצע רומניה אירלנד יוסטון מוצר

 1..3 19.15 12.68 22.51 17.76 19.33 15.02  אנרג'ייזר, לא נטענות AAסוללות  4

 2.96 8.26 5.04 15.16 8.72 7.72 5.04  מ"ל 750נוזל לניקוי אסלה 

 7.88 10.46 5.85 40.19 12.02 10.46 13.79  ג' 182פרינגלס צ'יפס 

 14.42 33.55 14.25 61.85 36.50 33.55 52.82  ק"ג 2.5אבקת כביסה אריאל אולטרה 

 7.51 21.89 15.08 41.76 23.68 19.47   תחבושות אולווייז אולטרה עם כנפיים 32

 12.13 35.61 26.46 66.26 38.47 40.99 26.46  מ"ל 750שמפו הד אנד שולדרס 

 5.45 13.07 0.38 21.67 12.51  10.08  מ"ל 100חת שיניים קולגייט טוטאל מש

 1.59 3.43 2.57 8.09 3.99  3.98  ג' 43חטיף קינדר בואנו 

 5.25 22.82 20.27 38.92 25.49  22.12 22.69 ג' 825ממרח נוטלה 

 2.63 8.46 5.98 14.26 9.56 7.87 7.81  גלילי מנטוס 4חבילת 

 3.51 12.27 8.52 17.95 12.90  8.52  מ"ל 750במטבח נוזל לניקוי 

 9.33 26.27 9.59 37.60 25.93  16.58  מ"ל 750שמן זית כתית 

 1.84 5.16 3.02 9.08 5.85 7.81 4.64  ג' 500פסטה פרפלה 

 2.73 10.00 7.97 14.87 10.71 8.59   חטיפי בריאות קורני 6

 3.56 5.83 3.38 16.07 7.49  11.28  ג' 160טונה במים 

 8..5 9.13 6.24 29.12 10.15 9.09 11.34 6.50 ג' 567קטשופ היינץ 

 3.33 17.49 12.60 24.53 18.19  12.60 14.40 ג' 750קורנפלקס קלוגס 

 22.25 45.63 8.14 105.05 47.83 47.56 26.81  טורבו לגבר 3סכיני גילוח ג'ילט מאך  4

 8.19 16.71 11.97 43.53 19.79 43.53 13.56  ג' 4X100סבון דאב 

 3.34 16.71 13.34 25.66 16.94 13.83   מ"ל 150דאודורנט ספריי אקס 

 9.68 31.21 20.58 49.19 32.11  25.20  ג' 200קפה נמס טסטרס צ'ויס 

 5.36 18.22 8.15 22.90 16.29  10.03  מברשת שיניים אוראל בי

 .2.1 9.76 5.62 11.57 8.79 7.30 11.57  מ"ל 750נוזל כלים פיירי 

 3.84 13.23 10.08 22.61 14.45  11.87  מ"ל 946שמן מזולה 

 3.84 10.86 5.98 16.58 11.62  9.53  ג' 4X125מעדן שוקולד אלפרו סויה 

 8.76 57.47 40.90 61.00 53.12    ג' 400 1סימילאק אדוונס 

 2..2 3.96 2.94 8.77 4.87    ג' 190 3מחית תפוח גרבר שלב 

 3.22 4.85 2.47 13.20 5.81 7.56 2.92  ארטיק מגנום

 3.19 5.92 3.43 14.72 6.99  7.10  ליטר 1.5בקבוק קוקה קולה 

 1.45 2.61 1.52 6.76 3.09    מ"ל 330פחית קוקה קולה 

 13.67 56.95 40.92 82.68 59.02    חיתולי האגיס מקסי 52

 2.88 10.45 7.58 16.51 11.11 7.58 13.85 7.97 ג' 4X150 3%יוגורט דנונה אקטיביה 

 1.26 5.95 3.33 6.91 5.73    מ"ל 330בקבוק בירה קרלסברג 

 1.45 5.72 3.04 8.43 5.66 5.74 5.75 7.31 ליטר חלב 1

 .4.1 8.91 6.34 22.54 10.06 9.09 12.55 6.91 ביצים 12
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 להסכמי סחר חופשי והסכמי העדפה של ישרא – 'נספח ג
 

 / מדינה
גוש  

 סחר

 כניסה 
 לתוקף

מהות 
 ההסכם

יבוא 
 תעשייתי

יבוא חקלאי 
 ומזון מעובד

 הערות

הסכם  1985 ארה"ב
סחר 
 חופשי

רשימת הקלות  פטור
 מוגבלת

קבעו  2004-חילופי מכתבים מ
הטבות נוספות. כיום מתקיים 
מו"מ כדי להרחיב את 

 ההקלות.
הסכם  1993 אפט"א

סחר 
 חופשי

לות רשימת הק פטור
 מוגבלת

מתקיים מו"מ לשדרוג 
ההסכם בתחום החקלאות 

 והמזון המעובד.
הסכם  1997 טורקיה

סחר 
 חופשי

רשימת הקלות  פטור
 מוגבלת

  

הסכם  1997 קנדה
סחר 
 חופשי

רשימת הקלות  פטור
 מוגבלת

 מבקשים לעדכן את ההסכם.

הסכם  2000 מקסיקו
סחר 
 חופשי

רשימת הקלות  פטור
 מוגבלת

כנס לתוקף הסכם שטעון נ
, מאפשר לשני 2010במרץ 

הצדדים לבצע פעולות "עיבוד 
מזערי" בשטח מדינה שאינה 
צד להסכם )ארה"ב, א"א, 
אפט"א(, ללא פיקוח המכס 

 ועדיין להנות מהטבות מכס.
האיחוד 
 האירופי

הסכם  2005
סחר 
 חופשי

 95%פטור על  פטור
מכלל המזון 

המעובד )עפ"י 
הגדרת האיחוד 
האירופי( וחלק 

מהמוצרים 
 החקלאיים

הטבות אלה סוכמו 
בפרוטוקול בתחום חקלאות 
ומזון מעובד אשר נכנס לתוקף 

. צפוי מו"מ על 2010בינואר 
 .2013עדכון החל מ 

הסכם  2010 מרקוסור
סחר 
 חופשי

פטור על 
רוב 

המוצרים, 
פטור מלא 

בינואר  -1ב
2019 

רשימת הקלות 
 מוגבלת

ארגנטינה אישררה את 
 2011וסט באוג 10-ההסכם ב

 9-והוא צפוי להכנס לתוקף ב
 2011בספטמבר 

הסכם  2005 ירדן
 העדפה

80% 
מהיצוא 
הירדני 
לישראל 

פטור 
 ממכס

רשימת הקלות 
 מוגבלת
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 הסדרים בין ספקים לקמעונאים –עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים  – 'דנספח 
 

משנת ההגבלים העסקיים נסקרו בעמדת הממונה על פירוט הסדרים בין ספקים לקמעונאים ש

 ועלולים להפחית את התחרות בענף: 200550

התערבות בקביעת זהות, מספר והיקף נוכחות מתחרים ברשתות: בהסכמים שנערכו בין  .1
רשתות קמעונאיות לספקים התחייבה הרשת לצמצם את מספר הספקים על המדף, תמורת 

ברשת. עמדת הממונה היא  תשלום ובמקרים אחרים ניסו ספקים להשפיע על זהות מתחריהם
 כי זהו הסדר כובל.

רכישת שטחי תצוגה: בהסכמים בין ספקים דומיננטיים לרשתות גדולות שריינו הספקים  .2
לעצמם שטחי תצוגה משמעותיים תמורת תשלום. עמדת הממונה היא כי רכישה זו מעוררת 

ספקים קושי תחרותי במקום בו ספק דומיננטי חוסם או מגביל את הגישה של שאר ה
 למדפים.

ניהול קטגוריה: רשתות השיווק מינו את הספקים המובילים בחלק מהקטגוריות כמנהלי  .3
קטגוריה וכך הקנו לו מעמד מהותי כלפי מתחריו באותה קטגוריה. עמדת הממונה היא כי זהו 

 הסדר כובל העלול לגרום להשתלטות הדרגתית של הספק על המדף.

דרנים של הספקים הגדולים, הקובעים את סידור מוצרי סדרנות: ברשתות השיווק פועלים ס .4
הספק על המדף. עמדת הממונה היא כי נוהג זה עלול להשפיע באופן מהותי על התחרות 

 ולהוביל לשליטה מעשית של הספקים הדומיננטיים על המדפים.

בונוסים ומתן הטבות עבור השגת יעדי מכירות: אחד ההסדרים הנוהגים בין ספקים לרשתות  .5
היא הטבה לרשת על כלל המכירות, בגין השגת יעד מכירות מסוים. עמדת הממונה היא כי 
הטבה כזו הניתנת על ידי ספק דומיננטי דוחקת מתחרים, אף אם הם יעילים באותה מידה 

 ומציע להגביל הסדר זה בתנאים מסוימים.

טחה לספק כי הסדרים לקביעת נתחי שוק: בהסכמים מסוימים בין ספקים לרשתות ניתנה הב .6
נתח השוק שלו בכלל מכירות הרשת באותה קטגוריה לא יפחת משיעור מסוים. עמדת 

 הממונה היא כי נוהג זה הוא הסדר כובל מובהק.

מבצעים בלעדיים: בין ספקים לרשתות התפתח נוהג לפיו במסגרת מבצעים שעורכים ספקים  .7
חייב שלא לערות מבצע מתחייבת הרשת לא לערוך מבצע דומה של ספק מתחרה והספק מת

דומה ברשת מתחרה. עמדת הממונה היא כי זהו הסדר כובל מובהק המונע הוזלת מחירים 
 לצרכן.

הכתבת מחיר בידי ספק: חלק מהספקים מפעילים לחצים על הרשתות באופנים שונים  .8
י נוהג זה הוא לקביעת המחיר או מחיר מינימום למוצריהם ברשתות. עמדת הממונה היא כ

 ל מובהק והיא אסורה בתכלית.ובהסדר כ

חיובים בגין תחרות מקומית: במקרים מסוימים, כאשר רשת שיווק מגלה על מכירת מוצר  .9
במחיר זול יותר ברשת מתחרה סמוכה, היא מורידה את מחיר המוצר ומחייבת את הספק 
בהפרש ומודיעה לו על מקור התחרות בגינו נגבה ההפרש, על מנת שהספק ימנע את תחרות 

וכי מדובר למעשה בתיאום מחירים  המחירים. עמדת הממונה היא כי פעולות אלה הן פסולות
 אמצעות צד שלישי.ב

                                                 
(. מופיע ב: 2005עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות ) 50

http://www.antitrust.gov.il/Files/HPLinks/hesderim.pdf. 
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 תמצית דו"חות כספיים של כמה מהחברות הגדולות בתחום מוצרי המזון והצריכה –' הנספח 
 

 51שטראוס גרופ בע"מ
 

פועלות ה ומסחריות,בשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ששטראוס גרופ בע"מ והחברות 
 ארצות הברית ועוסקות בייצור, מכירה ושיווק שלבברזיל ובמזרח אירופה, בבישראל, במרכז ו

מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. בעלי השליטה בחברה הם מיכאל שטראוס, באמצעות החזקותיו 
 ,עופרה שטראוסואחזקות בע"מ )להלן: "חברת האם" או "שטראוס אחזקות"(  בשטראוס

 החברה. שבת כמחזיקה יחד עמו במניותהנח
מוצרי  – פעילות לשני מגזרי תנחלקה ",שטראוס ישראלכולל את חברת "תחום הפעילות בישראל 

שטראוס בריאות ואיכות חיים ומוצרי תענוג והנאה, ואת פעילות "שטראוס קפה" בישראל. 
 2011שנת ראשונה של מחצית הישראל היא החברה השנייה בגודלה בשוק המזון בישראל ונכון ל

אלף עובדים,  14 -החברה מעסיקה כ. 52מסך שוק המזון והמשקאות במדינה 11.4%-החזיקה בכ
 כמחציתם בישראל.

 :₪53(נתונים כספיים )מיליוני 
 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 

  1,841 1,985 1,841 1,766 הון עצמי
 3,614 6,855 6,373 6,246 5,961 מכירות

 242 541 524 689 481 ירווח תפעול
 6.7% 7.9% 8.2% 11.0% 8.1% מהמכירות שיעור רווח תפעולי

 117 211 233 507 293 רווח נקי
 3.2% 3.1% 3.7% 8.1% 4.9% מהמכירות שיעור רווח נקי

  11.5% 11.7% 27.6% 16.6% העצמי תשואה להון
 

 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 
2008 2009 2010 2011 
200 200 200 200 

 
 ₪(:מכירות ורווח תפעולי בישראל )מיליוני 

 2008 2009 2010 1-6/2011 
 1,745 3,275 3,222 3,253 מכירות

 199 380 366 343 רווח תפעולי
 11.4% 11.6% 11.4% 10.5% שיעור רווח תפעולי

 
 :₪54(לפי סוגי לקוחות )מיליוני  2010-התפלגות מכירות הקבוצה בישראל ב

 סה"כ קפה ישראל תענוג והנאה בריאות ואיכות חיים וחסוג לק
 1,013 156 226 631 שוק מאורגן
 1,653 227 459 967 שוק פרטי
 492 186 132 174 מחוץ לבית

 117 23 55 39 אחר
 3,275 592 872 1,811 סך הכל

 
 ₪(:)מיליוני  2010-שני הלקוחות העיקריים בישראל ב

 4תשיעור מסך הכנסו סך הכנסות 

 8.7% 599 לקוח א'
 6.0% 413 לקוח ב'

 
 לוגיסטיקה

 קפה ירוק )ערביקה ורובוסטה( ,חלב גולמי םה ים של החברההעיקריגלם ה יחומרחומרי גלם: 
טחינה,  ,אגוזים, תפוחי אדמה נים,שמ אבקות חלב, קמח, סוכר, חומרי גלם נוספים הם. קקאוו

כי החל החברה מדווחת  , דבש וחומרי אריזה.ומעוכים ירקות וקטניות שונים, פירות קפואים

                                                 
 .2011ביוני  31ובדו"ח ליום  2008, בדו"ח התקופתי לשנת 2010מקור המידע בדו"ח התקופתי של הקבוצה לשנת  51
 ; נתוני סטורנקסט.במונחי ערך כספי חצי שנתיבממוצע  52
 כולל פעילות החברה בחו"ל. 53
 לא כולל מקס ברנר ושטראוס מים. 54
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כתוצאה , התייקרות מהותית במחירי מרבית חומרי הגלם חלה 2010במחצית השנייה של שנת 
 .משבר הכלכליבמסגירת מפעלים ומזג אוויר מ מגידול בביקושים, צמצום היצע כתוצאה

סלטים בכרמיאל,  מחלבות באזור התעשייה בר לב, ביטבתה ובנתיבות, מפעללחברה מפעלים: 
מפעל  ,מפעל ממתקים בנצרתצן, מפעל מכוורת בקיבוץ יד מרדכי, מפעל ירקות חתוכים בשדה ני

מפעל ייצור קפה נמס באזור התעשייה הישן של צפת, , חטיפים מלוחים באזור התעשייה שער הנגב
 מפעל אריזת קפה נמס באזור התעשייה החדש של צפת ומפעל קפה קלוי וטחון בלוד.

מכירה, הכוללות מרכולים,  נקודות 12,100-משרת כמערך המכירות וההפצה ירות והפצה: מכ
קיוסקים, בתי מלון, קיבוצים, מסעדות, בתי קפה, מקומות  ת, מינימרקטים,וסופרמרקטים, מכול

-מרכזי ההפצה בצריפין, פתח הארבע אל םבמפעלי םמחסניהמ יםמשונע המוצרים עבודה ועוד.
שטעון ביטבתה, באר שבע, בית שמש, טבריה ובקרית  בנוסף, קיימים מרכזי תקוה, חיפה ועכו.

משונעת התוצרת ממרכזי ההפצה. במרכזי ההפצה מלקטים הזמנות ומנפקים את  שמונה, אליהם
 ולמפיצים עצמאיים. ההזמנות לנהגים שכירים

 : בכמה שיטותהמכירה וההפצה מתבצעות 
שעות  48 תוךב ים אותןספקוממנות מלקוחות הז פיםסוא י החברהנציג: Pre-sale שיטת .1

חנויות הרשתות השיווק ומול בעיקר  השיטה משמשת .לחנויות או למרכזים לוגיסטיים
 ;הגדולות

השיטה  .בנקודות מכירה ומבקר מבצע הזמנה ממרכז ההפצהעצמאי מפיץ : Van-sale שיטת .2
מרכב  ,ישיר ופןהמינימרקטים, המכולות והקיוסקים הקטנים באבערוץ  בעיקרמשמשת 

 ; הפצה
 תוךב אותןספקת מהזמנות מלקוחות באמצעות הטלפון, ו פתסואהחברה  :Tele-saleשיטת  .3

 )"מחוץ לבית"(. AFH-בערוץ ה שיטה זו משמשת בעיקר שעות. 48
הכולל נהגים שכירים ומערך הפצה חיצוני הכולל מערך הפצה פנימי  באמצעותהחברה פועלת 

 עצמאיים. מפיצים
. ללקוחות בחכירהרובן משאיות,  150-הקבוצה כולל כמערך ההפצה של  :צה פנימימערך הפ .1

 גדולים מפיצה החברה בעצמה.
 250-ובנוי מכ מפיץ בעיקר את מוצרי בריאות ואיכות חיים המצוננים :מערך הפצה חיצוני .2

נקודות המכירה וקווי ההפצה . חלוקת הקבוצהשל מפיצים רק מוצרים ה ,עצמאיים מפיצים
לרכב מתאים להובלה  עות על ידי הקבוצה. המפיצים מתחייבים לדאוג על חשבונםנקב

 המכירות. כשיעור ממחזורומקבלים עמלה  בקירור
 התמורה מהלקוחות.את  היא הגובההחברה 

המטפל בחידוש הזמנות ובסידור מוצרי הקבוצה על  מפעילה מערך סדרנות החברהסדרנות: 
 ,נחתם הסכם בנושא בין החברה לבין "שופרסל" 2010 מרץהמדפים בחנויות הגדולות. בחודש 

סידור  קובע כי "שופרסל" תעניק לחברה שירותי ניהול וסידור מדף הכוללים ניהול הזמנות,ה
 2010בחודש יוני  מחירים. מדף וסימון ושילוט-מוצרים במדפים, סידור מוצרים בתצוגות חוץ

סדרנות עצמית על ידי הרשת של כלל מוצרי  נחתם הסכם נוסף עם רשת "קואופ ישראל" לניהול
כעובדים ברשתות או  ייקלטוהסדרנות מרבית עובדי החברה במערך  החברה, להערכת הקבוצה.

סך ההשפעה הצפויה למהלך זה על תוצאות פעילות החברה ו ישתלבו בתפקידים אחרים בחברה
 איננה מהותית.

 
 מותגים

"מילקי",  הם . מותגים נוספיםו"עלית" "דנונה" ,"שטראוס" הםשל החברה המותגים העיקריים 
"פרה", "תפוצ'יפס", "שוש",  ",MUST" "פסק זמן",, "יד מרדכי", "אחלה", "יטבתה"

 .מוצרים שאינם מתוצרתה החברהמשווקת  . בנוסף,ו"שוקולית" "צ'יטוס", "דוריטוס"
 

 תחרות
)כולל , "טרה" "יופלה"()כולל שיתוף פעולה עם  "תנובה"של החברה הם  עיקרייםה המתחרי

 "לנדוור", "לימן שליסל", "יוניליבר", "אסם נסטלה", "אסם נסטלה" ,שיתוף פעולה עם "מולר"(
 ומותגים פרטיים.
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בקבוצות המוצרים העיקריות של  2010וצה מול המתחרה העיקרי לשנת נתחי שוק כספי של הקב
 החברה:

 המתחרה העיקרי נתח שוק קבוצת מוצרים
 38% 44% יוגורטים

 64% 22% גבינות
 23% 66% מעדני חלב

 33% 63% חלב בטעמים
 43% 55% חלב מועשר

 41% 27% סלטים ארוזים
 12% 61% ירקות חתוכים

 14% 61% דבש
 9% 63% טבלאות שוקולד
 19% 47% חטיפים מתוקים

 64% 32% גומי לעיסה
 18% 29% וופלים

 53% 33% מתוקים
 9% 77% קפה קלוי

 42% 47% ה נמסקפ
 

 פעילות נוספת בישראל
יצרנית ומשווקת  ,תנה תעשיות חברה בע"מרכשה שטראוס מים את חברת  2009באוקטובר 

מפעל החברה ממוקם באזור התעשייה ". 4 מכשירים לסינון ולטיהור מים תחת המותג "תמי
 .ואקווה טל מי עדן, נביעות, בריטה הם עיקרייםהמתחרים ה החדש שליד קיבוץ נתיב הל"ה.

וכן בישראל  בנוסף, מייצרת הקבוצה מוצרי שוקולד פרימיום תחת המותג "מקס ברנר" הנמכרים
 בבית שמש . ובחו"ל. מוצרים אלו מיוצרים במפעל " בישראלChocolate Bars"-ב
 

 הגבלים עסקיים
ה החבר .לגבי מעדני חלב, טבלאות שוקולד, קפה נמס ואבקת קקאו מונופולכהחברה הוכרזה 

 .צו מוסכם בעניין הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיותחתומה על ה
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 55בע"מ אסם השקעות
 

. היא מייצרת ומשווקת מוצרי בישראל בענף המזון אסם נמנית עם החברות המובילותקבוצת 
 , בעיקרלחו"למייצאת מזון בישראל, מייבאת מוצרי מזון לישראל, בעיקר מ"נסטלה" העולמית, 

התחום הקולינארי, תחום  –ומייצרת בחו"ל. הקבוצה עוסקת בכמה מגזרי פעילות  אירופהל
החטיפים ודגני הבוקר, תחום המאפה והמשקאות, תחום המזון המוכן, תחום המזון לתינוקות 

. חברהה ממניות 53.8%-קה כיחזהעולמית המנסטלה ועוד. בעלת השליטה בחברה היא קבוצת 
 עובדים. 4,800-בקבוצה כ

 :₪56(ם כספיים )מיליוני נתוני
 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 

  1,793 1,678 1,484 1,347 הון עצמי
 1,976 3,807 3,397 3,220 2,946 מכירות

 244 481 427 386 374 רווח תפעולי
 12.4% 12.6% 12.6% 12.0% 12.7% מהמכירות שיעור רווח תפעולי

 172 317 291 249 245 רווח נקי
 8.7% 8.3% 8.6% 7.7% 8.3% מהמכירות וח נקישיעור רו

  17.6% 17.4% 16.8% 18.2% העצמי תשואה להון
 

 ₪(:בישראל )מיליוני  החברהמכירות 
2007 2008 2009 2010 1-6/2011 
2,533 2,771 2,747 3,157 1,655 

 
 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 

2008 2009 2010 2011 
100 100 150 150 

 
 ₪(:לפי סוגי לקוחות )מיליוני  2010-מכירות הקבוצה ב התפלגות

 אחוזים מכירות סוג לקוח
 29%  שוק מאורגן

 16%  רשתות פרטיות
 29%  שוק פרטי

 9%  שוק מקצועי
 17%  חו"ל

 100%  סך הכל
 

נחלקים לרשתות המזון , הרשתות הנקודות מכירה,  10,000 -לחברה אלפי לקוחות ולמעלה מ
 .57וכן לקוחות השוק המקצועי ת ומינימרקטיםומכולהפרטיות, 

הנקבעות לרוב לגבי שנה קלנדארית, והכוללות  ,רשתות הגדולותהמסחריות עם  לקבוצה הסכמות
וכן לפעילויות המכירה השוטפת בסניפי הרשת )בעיקר שטחי  התייחסות לתנאי המכר והנחות

ותשלומים בגין  . הנחות משתנותמדף, מוצרים חדשים וכדומה( הנקבעות במו"מ בין הצדדים
החברה. במסגרת ההתקשרויות  ופרסום משותף נקבעים מעת לעת לפי שיקול דעת כירותמום דיק

עלול  אשראי שונים. על אף שכל אחד משני הלקוחות הנ"ל הינו לקוח חשוב שאבדנו תנאיישנם 
 להקטין את המכירות והרווחיות, להערכת החברה אין לה תלות בהם.

 
 טיקהלוגיס

, לקטוז, אלבומיןביצים, , , סוכרקמח, שמןשל החברה הם חומרי הגלם העיקריים חומרי גלם: 
תרכיז חלבון מי , תירס, חמאת בוטנים, חומוס, טחינה, ירקותשמנים צמחיים, מוצרי חלב שונים, 

התייקרות של וחומרי אריזה. החברה מדווחת על  מינרלים ,וויטמינים ,אבקת חלב רזה גבינה,
התייקרות חומרי הגלם נובעת  משפיעה גם על המשק הישראלי.החירי חומרי גלם בעולם מ

ות הנפט על היבולים החקלאיים, התיקר ותמשפיעהבעיקרה מתנודות קיצוניות במזג האוויר 
 על הצריכה בעולם וכן מעורבות של גורמים ספקולטיביים. השפיעמהגולמי והצמיחה בסין ה

                                                 
 .2011ביוני  31ובדו"ח ליום  2008, בדו"ח התקופתי לשנת 2010מקור המידע בדו"ח התקופתי של הקבוצה לשנת  55
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 ברות קייטרינג, מסעדות, בתי מלון, מוסדות ציבור וגופים מוסדיים בינוניים וגדוליםח 57



 60 

ולון, שדרות, יקנעם, בית השיטה, עמק חפר )מטרנה(, לוחמי הגטאות מפעלים: לחברה מפעלים בח
 )טבעול(, קרית גת )בונז'ור וסלטי צבר( ובאר טוביה.

מרכז הפצה ולוגיסטיקה ארצי לכל מוצרי הקבוצה באזור התעשייה חבל מכירות והפצה: ישנו 
 .ואילתשבע  באר, אזור התעשייה מילואות ,השופט-ברמתאתרי שטעון בנוסף, ישנם  מודיעין.

הפצה באמצעות מפיצים אם כי ישנה גם  ,ככלל, הקבוצה משווקת את מוצריה באופן עצמאי
 שליטה מלאה על מערכות ההפצה והשיווק בישראל וביכולתה להפיץ את עצמאיים. לקבוצה

 מוצריה לכל סופרמרקט , חנות מכולת או קיוסק בכל הארץ.
ובמימונה. במאי  ידי הקבוצה וק מתבצעת כיום עלבית רשתות השיוהסדרנות אצל מרסדרנות: 

הסדרנות של מוצרי החברה לטיפול הרשת  תעברהעל הגיעה החברה להסכמות עם שופרסל  2010
טיפול הרשת אין השלכות להסדרי התשלום בגין כך. להערכת החברה, להעברת הסדרנות  ונקבעו

בגין שירותי הסדרנות דומה לרשת שופרסל  התשלוםש כיוןכספיות משמעותיות על החברה, 
וטוענת  סדרנות עצמית  מעדיפהלסדרניות. יחד עם זאת החברה עדיין  ששולמולהוצאות השכר 

 בשירות ובזמינות לצרכן.יותר איכות גבוהה ל
 

 מותגים
, 58"נסטלה". מותגים נוסםים הם "מטרנה"-המותגים העיקריים של הקבוצה הם "אסם" ו

 ", "סלטי צבר", "בונז'ור", "מגדנות הבית" ועוד."גרבר", "טבעול", "בית השיטה
 

 תחרות
"החברה המרכזית למשקאות " , "שטראוס, "תנובה"-בקבוצות מוצרים שונות מתחרה הקבוצה ב

, "ויטה פרי הגליל", "שימורי יבנה""זוגלובק",  "קלוגס",, "ניאופארם בע"מ"ר", יוו"יוניל ,קלים"
 ,יאו", "בן אנד ג'ריס""גלידות פלדמן" , "ר, "סלטי שמיר", ן""גידרו ,"פילסברי", "תפוגן""יכין", 

 ומותגים פרטיים. "האגן דאז"
 בקבוצות המוצרים העיקריות: 2010וצה לשנת נתחי שוק כספי של הקב

 נתח שוק קבוצת מוצרים
 56% פסטה

 42% מרקים ותבשילים
 35% רטבים
 39% חמוצים
 47% חטיפים

 26% דגני בוקר
 43% עוגות

 38% קרקרים
 51% תרכיזים
 43% קפה נמס

 61% תחליפי בשר
 24% מאפים קפואים
 40% סלטים מצוננים
 58% תחליפי חלב אם
 74% דייסות לתינוקות

 32% גלידות
 

 הגבלים עסקיים
צו מוסכם בעניין החברה חתומה על ה החברה הוכרזה כמונופולין במוצרי איטריות ופסטה.

 .ם ורשתות קמעונאיותהסדרי סחר בין ספקי
 

                                                 
 ע"י החברה. 2009מפעילות "מטרנה" נרכשה בדצמבר  51% 58
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 59שופרסל בע"מ
 

הקבוצה הינה בעלת רשת  .ום הקמעונאות ותחום הנדל"ןהחברה פועלת בשני תחומי פעילות: תח
. עיסוקה העיקרי של הקבוצה הוא מכירותההיקף  הסופרמרקטים הגדולה בישראל מבחינת

קט לתוך שופרסל. הושלם מיזוגה של רשת קלאבמר 2009במרץ  המזון. בשיווק קמעונאי בתחום
 .2011נכון ליוני  סניפים 255חברה ל .עובדים 12,400-כמועסקים חברה ב
 

 : פורמטים קמעונאייםהחברה מפעילה חנויות בארבעה 
 חנויות(; 107) הערים חנויות ממוקמות בשכונות ובמרכזי – שלי"-"שופרסל .1

 כים;" המאופיינות במחירים נמוHeavy Discountחנויות " – דיל"-"שופרסל .2

כשרות  הקפדה על, " המאופיינות במחירים נמוכיםHeavy Discountחנויות " – "יש" .3
 ;מהודרת וחווית קניה פשוטה

 .ידי זכיינים-בעיקר על יות בשכונות ומרכזי ערים, המופעלחנו – "שופרסל אקספרס" .4
 בנוסף, משווקת החברה מוצרים גם באמצעות האינטרנט בפורמט "שופרסל ישיר".

 :₪60(ספיים )מיליוני נתונים כ
 2007 2008 2009 2010 

 11,071 10,984 10,897 9,861 מכירות
 638 608 689 563 רווח תפעולי

 5.8% 5.5% 6.3% 5.7% מהמכירות שיעור רווח תפעולי
 507 494 570 416 רווח נקי

 4.6% 4.5% 5.2% 4.2% מהמכירות שיעור רווח נקי
 

 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 
2009 2010 2011 
258 470 288 

 
 לקוחות

במספר  הקבוצה מוכרת את מוצריה ללקוחות בפריסה ארצית ואינה תלויה בלקוח בודד או
 מצומצם של לקוחות.

 
ספקים: החברה רוכשת מוצרים מספקים, שמחירי רובם נקבעים על ידי הספקים הדומיננטיים. 

מהיקף רכישותיה  9%-וצת תנובה, כמהיקף רכישותיה מקב 13%-רכשה החברה כ 2010בשנת 
החברה המוצרים שנרכשו מעשרת הספקים הגדולים של מקבוצת אסם.  8%-מקבוצת שטראוס ו

 .2010-ב החברהמרכישות  50%-היוו כ
שלה. אגף הסחר קובע את  הקבוצה רוכשת את המוצרים הנמכרים על ידה באמצעות אגף הסחר

א גם זה המקיים משא ומתן עם הספקים באשר והו תמהיל המוצרים שישווקו בסניפי הרשת,
 המוצרים, המבצעים ותנאי התשלום. הקבוצה נוהגת לחתום עם ספקיה למחירי הרכישה של

מהמקרים נחתמים הסכמים  השונים הסכמים ו/או תכתובות, בדרך כלל לתקופות של שנה )בחלק
וצרים באופן שוטף, עם מרבית ספקיה בדבר אספקת מ לתקופה ארוכה משנה(. לקבוצה הסכמות

הסכמים  שופרסל המבוססת על הביקוש בקרב לקוחותיה. לקבוצה הסכמות ו/או לפי דרישת
היתר, להנחות להן זכאית הקבוצה  כתובים עם אותם ספקים לעניין תנאי הסחר המתייחסים, בין

 הרכישה, לתשלומים מהספקים בגין פרסום, לעניין עמלת הפצה מאותם ספקים על בסיס היקף
באמצעות הקבוצה וכן לעניין  ידי הספקים לקבוצה, במקרים בהם מופצת הסחורה-המשולמת על

הספקים לקבוצה, במקרים שבהם סידור המוצרים על  ידי-עמלת ניהול וסידור מדף המשולמת על
מוציאה  נעשית באמצעות הקבוצה. שיטת העבודה המקובלת היא שהקבוצה מדפי החנויות

וביצוען. ככלל, אין לקבוצה  השונים, ואלו מאשרים את קבלתן לספקים הזמנות למוצרים
הקשר עם מרבית ספקי הקבוצה נמשך לאורך שנים  הסכמים המחייבים אותה לרכישת מוצרים.

מוצרים ממותגים  הקבוצה מתקשרת עם ספקים שונים המייצרים עבורה מגוון רחב של רבות.
פי הסכמי -שלה )"הסכמי המותג הפרטי"(. על ידיה, במסגרת קטגורית המותג הפרטי-הנמכרים על

 הינה הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין הרוחני במוצרי המותג הפרטי, המותג הפרטי, הקבוצה
תקופת ההתקשרות ואופן  לעניין שם המוצר ואופן עיצובו. הסכמי המותג הפרטי קובעים את

את ספקיה ו/או המוצרים הקבוצה מחליפה  כזה. הפסקת ההתקשרות וזכויות הצדדים במקרה

                                                 
 .2011ביוני  31ובדו"ח ליום  2008, בדו"ח התקופתי לשנת 2010מקור המידע בדו"ח התקופתי של הקבוצה לשנת  59
 החברה בחו"ל. כולל פעילות 60
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 בהתאם לקריטריונים של טיב, עמידה במועדי אספקה, מחיר, רמת מכר הנמכרים, מעת לעת,
 ורווחיות. החלפה כאמור, אינה פוגעת בפעילות הקבוצה.

מרכזי אחסון והפצה, הכוללים את מרכז ההפצה המרכזי של  4 שיווק והפצה: החברה מפעילה
. אתרי אחסנה עורפית 9קדימה ועוד , זי הפצה בכפר ויתקין, רמלהכן מרכהקבוצה בראשון לציון ו

ולהפיץ סחורות ממרכזים לוגיסטיים עיקריים  מרכזי ההפצה מאפשרים לקבוצה לאחסן
 במיקומים מרכזיים.

 השלימה החברה מהלך של ניהול וסידור עצמאיים של המדפים בחנויות 2010נובמבר סדרנות: ב
 והמשקאות הקלים. די ספקים(, למעט במחלקות מוצרי החלבי-החברה )להבדיל מסידור על

 
 תחרות

רמי לוי ", "חצי חינםהמתחרות העיקריות הן "הרבוע הכחול" ורשתות "הרשת הרביעית" )כגון "
 "(.אופ ישראל-קו"ו "טיב טעם", "כמעט חינם", "השקמה שיווק

המסחר  "כ שוקמסה 22.7%-מהווה כ 2010להערכת החברה, נתח השוק של הקבוצה בשנת 
 .ן וטבקקמעונאי למשקאות, מזוה
 

 הגבלים עסקיים
 על תיהשוקלאבמרקט  -את מיזוג שופרסל על ההגבלים העסקיים הממונה אישר  2005באוגוסט 

כתב אישום, שעניינו ונושאי משרה בה  החברההוגש נגד  2010פברואר . בשופרסל מספר מגבלות
שנקבעו באישור מיזוג  ם טענות בדבר אי קיום תנאיםבקשר עעל חוק ההגבלים העסקיים,  עבירות

 הסדר כובל. החברה עם קלאבמרקט וניסיון לעשיית
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 61בע"מ אלון החזקות רבוע כחול ישראל
 

סופרמרקטים, תחנות תדלוק ומסחר, סיטונאות וקמעונאות  –הקבוצה פועלת בארבעה מגזרים 
Non  Food אית השנייה בגודלה בישראל, ונדל"ן. החברה מפעילה את רשת המזון הקמעונ

 Nearבאמצעות חברת הבת "מגה קמעונאות בע"מ". החברה מוכרת בסניפיה מוצרי מזון, מוצרי 

Food  ומוצריNon Food סניפים ברחבי הארץ. 206מפעילה החברה  2010. נכון לסוף שנת 
 נתונים כספיים:

 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 
  1,200 1,032   הון עצמי

  9,228 7,349   כירותמ
  241 241   רווח תפעולי

  2.6% 3.3%   מהמכירות שיעור רווח תפעולי
  63 98   רווח נקי

  0.7% 1.3%   מהמכירות שיעור רווח נקי
  5.2% 9.5%   העצמי תשואה להון

 
ל נובע מהכללת נתוני הרבעון הרביעי ש 2010-ל 2009עיקר הגידול בהכנסות הקבוצה בין שנת 

 .2010לאחר שנרכשה על די הקבוצה באוקטובר  2010חברת דור אלון לשנת 
 מכירות ורווח תפעולי במגזר הסופרמרקטים בלבד:

 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 
  6,895 6,863   מכירות

  242 211   רווח תפעולי
  3.5% 3.1%   מהמכירות שיעור רווח תפעולי

  191 233   רווח נקי
  2.8% 3.4%   מהמכירות רווח נקישיעור 

 
 .2010כדיבידנד בשנת ₪ מיליון  800הקבוצה חילקה 

 .2012-ו 2011סניפים חדשים בשנים  30-החברה אישרה תכנית לפתיחת כ
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 62בע"מ נטו מלינדה סחר
 

מפעלים  תוצרת של -משלושה מקורות החברה עוסקת שיווק והפצה של מוצרי מזון כשרים 
( ורכישות מהשוק המקומי 31.2%(, יבוא מחו"ל )38.3%) שבשליטת נטוהשייכים לחברות 

(. החברה מספקת מוצרי מזון שונים, ביניהם מוצרי בשר ודגים, מאפים קפואים, ירקות 30.5%)
קפואים, שימורי ירקות, מעדני פרי, גבינות איכות וחמאות, ממתקים, פסטות, ארוחות מוכנות, 

 ם.עוגיות, קצפת, תבלינים וממרחי
 עובדים. 850-לחברה כ

 
 ₪(:נתונים כספיים )מיליוני 

 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 
  241 205 164 187 הון עצמי

 853 1,655 1,597 1,596 1,328 מכירות
 33 79 87 82 81 רווח תפעולי

 3.9% 4.8% 5.4% 5.2% 6.1% מהמכירות שיעור רווח תפעולי
 22 50 53 60 47 רווח נקי

 2.5% 3.0% 3.3% 3.8% 3.6% מהמכירות רווח נקי שיעור
  20.7% 26.1% 36.6% 25.4% העצמי תשואה להון

 
 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 

2008 2009 2010 2011 
70 0 0 0 

 
 ₪(:לפי סוגי לקוחות )מיליוני  2010-התפלגות מכירות הקבוצה בישראל ב

 אחוזים מכירות סוג לקוח
 38.7% 641 לותרשתות השיווק הגדו

 36.2% 599 שוק פרטי
 25.1% 415 מוסדיים

 100.0% 1,655 סה"כ
 

 ₪(:)מיליוני  2010-שני הלקוחות העיקריים ב
 שיעור מסך הכנסות סך הכנסות 

 28.0% 464 שופרסל
 10.7% 177 מגה

 
נקבעים תנאים להנחות,  החברה מתקשרת עם רשתות השיווק הגדולות בהסכמי סחר, במסגרתם

מבצעים, פרסום וקידום מכירות. במסגרת ההסכמים משלמת החברה בונוסים שנתיים הנגזרים 
בנוסף משתתפת החברה בהוצאות מבצעי קידום מכירות.  .ממחזור הקניות של מוצרי החברה

בדרך כלל הם אך  ,תקופה וניתנים לביטול מיידי על ידי הצדדיםבהסכמי הסחר אינם מוגבלים 
 .החברה מכירותמ , בהיותם חלק משמעותילחברה תלות בלקוחות אלה מתחדשים מידי שנה.

התחייבות  ללא ית בעל פה על בסיס הזמנות שוטפותנעשבשוק הפרטי התקשרות עם לקוחות 
הצדדים והן אינן מוגבלות . ההתקשרויות ניתנות לביטול מיידי על ידי ליותמינימלרכישות 

 הפרטי.לחברה אין תלות בלקוח מסוים בשוק  תקופה.ב
 

 לוגיסטיקה
חומרי גלם: החברה רוכשת מוצרים ממפעלים מקומיים ומייבוא ומפיצה אותם למגזר הקמעונאי. 

 רידת שער הדולר הורידה במעט את מחירי חומרי הגלם של החברה.י
מרכז ההפצה העיקרי מצוי במפעלי קבוצת נטו שבאזור התעשייה בקריית מכירות והפצה: 

כזי הפצה ייעודיים, בתל אביב )בעיקר לשימוש מפיצים עצמאיים(, בתל לחברה מר מלאכי. בנוסף,
הפצת המוצרים מבוצעת  )דגים טריים( ומפעל של דלידג בבית שאן )מוצרים קפואים(. יפו-אביב

אשר מרביתן מאפשרות הובלה בו זמנית של סחורה  משאיות בבעלות החברה, 122-באמצעות כ
 שעות ממועד ההזמנה. 48מתבצעת בתוך המוצרים  קתספא .קפואה, מצוננת וטרייה, ויבשה

הרוכשים מהחברה את מוצריה  ,מפיצים עצמאיים 25-באמצעות כבנוסף, מפיצה החברה 
המפיצים העצמאיים  מפיצים לעתים. לקוחותהולגביה מ הלהפצ ,ואחראים בלעדית לשיווק

במקרים אלו החברה  .מרכולים שכונתיים, בתמורה לעמלת הפצה סחורה לבתי עסק קטנים, כגון
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היקף מכירות המוצרים המופצים על ידי  אחראית לשיווק המוצרים ולפדיון התמורה בגינם.
 המכירות של החברה. ממחזור 4% -המפיצים העצמאיים, עומד על כ

 
 מותגים

חלק ניכר מפעילות החברה הוא במוצרים בהם חשיבות המותגים ללקוח היא נמוכה יחסית. 
, "עטרה"של החברה הם "טיבון ויל", "ויליגר", "דלידג", "שלושת האופים",  המותגים העיקריים

 " ועוד. RICH, "דלפור"-"סן
 

 תחרות
 ",שטראוס עליתלחברה מתחרים רבים בתחומים שונים. כמה מהמתחרים עיקריים: "תנובה", "

אמא עוף", "עוף טוב", "זוגלובק", "מ", ש. שסטוביץ בע"מ", "וריוניליו" ",אסם השקעות בע"מ"
 ". וילי פוד השקעות בע"מ"-ו "מעדנות"", סטארקיסט פודור בע"מ, ""טירת צבי"

 בקבוצות המוצרים העיקריות של החברה: 2010לשנת נתחי שוק כספי 
 נתח שוק קבוצת מוצרים

 53.5% בשר טחון
 35% בשר קפוא

 37% דגים קפואים
 35% דגים טריים

 49% סלמון מעושן
 37% דגים משומרים

 25% מעדני ריבות
 15% עוגיות

 12% גבינות איכות
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 63סנו מפעלי ברונוס בע"מ
 

פועלת בתחום ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי צריכה ביתיים סנו מפעלי ברונוס בע"מ 
 -ת עיקריים ה תחומי פעילושלושת בתוך התמקדו(, Non Food Products) שאינם מוצרי מזון
בעל השליטה בחברה . 64מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקהות הבית, מוצרי נייר מוצרי ניקוי ואחזק

 .במניות החברה 77.48%יחד עם בני משפחתו  המחזיקברונו לנדסברג  הוא
בישראל על ידי  מוצרי החברה מתבצעייצור כמעט כל החברה מתבצעת בישראל.  עיקר פעילות

פעילות  מפעילות החברה(, כאשר 10%-)כ חו"ללגם  מוכרתהחברה  .חברות בנות או על ידיהחברה 
 אינטרנשיונל בע"מ. חברת הבת, סנו על ידיהיצוא מתבצעת 

 עובדים. 1,840-לחברה כ
 

 ₪(:נתונים כספיים )מיליוני 
 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 

  597 504 432 390 הון עצמי
 698 1,349 1,163 1,083 991 מכירות

 66 133 149 114 125 רווח תפעולי
 9.4% 9.9% 12.8% 10.5% 12.7% מהמכירות שיעור רווח תפעולי

 48 93 109 70 87 רווח נקי
 6.8% 6.9% 9.4% 6.5% 8.8% מהמכירות שיעור רווח נקי

  15.6% 21.7% 16.2% 22.4% העצמי תשואה להון
 

חות . הלקולקוחות מוסדיים 6,500-כו מהפעילות( 80%)כ לקוחות קמעונאים 6,000-לחברה כ
(, חנויות 2010-בהמכירות  כללמ 26%-השיווק הגדולות )כ בעיקרם רשתותהקמעונאיים הם 

 בסיסי. מכולת, מינימרקטים, מרכולים ונקודות מכירת מוצרי מזון
ורשתות שיווק  לחברה הסכמות מסחריות הנקבעות, מפעם לפעם, עם רשתות השיווק המאורגנות

החדרת מוצרים  והסבת סניפים חדשים, הנחות על פרטיות, המתייחסות, בין היתר, לפתיחה
 ופרסום.כירות מום דיוגות, קופריטים חדשים, הנחות זמניות על אספקת מוצרים, תצ

 ₪(:)מיליוני  2010-שני הלקוחות העיקריים ב
 שיעור מסך מכירות סך מכירות 

 18% 242 לקוח א'
 8% 109 לקוח ב'

 
 .ות בשוק הקמעונאילקבוצה תלות בשתי רשתות השיווק הגדול

 
 לוגיסטיקה

חומרי הגלם העיקריים המשמשים לצורך ייצור מוצרי הניקוי ואחזקת הבית כוללים חומרי גלם: 
 כימיים שונים כגון: כלור, חומצות, דטרגנטים, חומרי הדברה, בשמים, יריעות ניילון וכן חומרים

 קרות מחירי חומרי הגלםתייה תמגמ החברה מדווחת על בקבוקים, מיכלים ואריזות קרטון.
. במוצרי נייר ישנה התייצבות כשנתיים במשךירידה והתייצבות במחירים  , לאחר2010בשנת 

 , לאחר עלייה בשנים הקודמות.2010-מחירים ב
 ,בנתניה, בבית שמש ,בקיבוץ שניר ,באזור התעשייה הוד השרוןלקבוצה מפעלים מפעלים: 

תקוה, ומשרדים וכן מרכז הפצה באזור -דוד ובפתחהעמק, אש מחסנים ומשרדים בחיפה, מגדל
 עמק חפר. תעשיה

-כבאמצעות  וההפצה מתבצעתבהוד השרון  לשוק הקמעונאי נמצאמחסן ההפצה מכירות והפצה: 
מחסן ההפצה לשוק המכירות. שכרם נגזר מ, שהמופעלות על ידי קבלנים עצמאיים משאיות 80

מפיצי משנה: מוצרי קרליין ונקה מופצים על ידי  לחברה מספרהמוסדי נמצא בעמק חפר. בנוסף, 
וכן מפיצי משנה למגזר הערבי, אשר שכרם נגזר מהיקף המכירות ומהיקף " דנאגיס בע"מ"חברת 

שוק הקמעונאי מבוצעת למכירת והפצת מוצרי החברה  הנגבים מהלקוחות על ידם. סכומי הגביה
בדרך של משגור )קונסיגנציה(.  םרימוצה, הקונה את "החברה הדרומית" באמצעות חברת הבת,

-Pre-מתבצעת בשיטת ה בנקודות המכירה וההפצה הזמנות יםבצעשל החברה מאנשי המכירות 

sale, חברת הבת לשוק המוסדי מתבצעת באמצעות  ההפצהו המכיר. הלפי קווי חלוקה אזוריים
חות ומציעים המכירות נמצאים בקשר שוטף עם אנשי הרכש של הלקו אנשי ".סנו פרופשיונל"

 .בהתאם לצרכיםלהם חבילות מוצרים 
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בנוסף לשלושת התחומים העיקריים פועלת החברה גם במוצרי ניקוי ואחזקה שונים אשר אינם בתחומי הפעילות האחרים, בשיווק ומכירה של  64

 חומרי גלם, בעיקר בתחום הכימיקלים וכן בייצור ומכירה של מוצרי מזון יבש ועוד.
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בת העל ידי חברה  ואצל מספר קמעונאים גדולים מתבצע גדולותברשתות ה סדרנות: הסדרנות
  ."סוקם"
 

 מותגים
", "נטורל פורמולה", "סקין Crema, "65המותג העיקרי הוא "סנו". מותגים נוספים הם "קרליין"

 , "ליטופים", "אורביטול" ו""תיאדנט"".גארד", "נקה", "כיף", "בייבי כיף"
 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 

2008 2009 2010 2011 
43 31 43 43 

 
 תחרות

המתחרים העיקריים של החברה בתחומים השונים הם חוגלה קימברלי, פרוקטור אנד גמבל, 
 ב ומותגים פרטיים., שניליוור-דיברסי, רקיט בנקיזר-גורי  קליר, יוניליוור, הנקל סוד, שסטוביץ,

 בקבוצות המוצרים העיקריות של החברה: 2010לשנת נתחי שוק כספי 
 מתחרים עיקריים נתח שוק קבוצת מוצרים

מוצרי ניקוי ואחזקת 
 הבית

, 14% – פרוקטור אנד גמבל, 13% – רקיט בנקיזר-גורי  35%
 .9% –, יוניליוור 12% –הנקל סוד 

 , 9% –, פרוקטור אנד גמבל 67% –חוגלה קימברלי  16% מוצרי נייר
 6% –שניב 

מוצרי טואלטיקה 
 קוסמטיקהו

 , 12% –, יוניליוור 15% –שסטוביץ  19%
 9% –, הנקל סוד 12% –פרוקטור אנד גמבל 

 

                                                 
 , באמצעות חברת הבת "קוסמופארם".2010ברה רכשה את פעילות "קרליין" במרץ הח 65
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 66( בע"מ 1970אלקטרה מוצרי צריכה ) 
 

 ק, עוסקת בשלושה תחומי פעילות: ייבוא, ייצור, שיווה חברה היאאלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
ומתן שירות למוצרים; הפעלת רשתות שיווק  67חשמליים כירה והפצה של מוצרי צריכהמ

ידי  על החברה מוחזקת ברובה תקשורת ומחשבים.ו קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים;
הפכה לחברה ציבורית ביום , המוחזקת ברובה על ידי גרשון זלקינד ואלקו החזקות בע"מקבוצת 

 עובדים. 2,000-רה מעסיקה כהחב .8.12.2010
 ₪(:נתונים כספיים )מיליוני 

 2008 2009 2010 1-6/2011 
  538 367  הון עצמי

 1,028 2,382 2,523 2,523 מכירות
 52 126 131 145 רווח תפעולי

 5.0% 5.3% 5.2% 5.8% מהמכירות שיעור רווח תפעולי
 34 93 109 89 רווח נקי

 3.3% 3.9% 4.3% 3.5% מהמכירות שיעור רווח נקי
  17.3% 29.7%  העצמי תשואה להון

 
 ₪(:)מיליוני חלוקת דיבידנדים 

2008 2009 2010 2011 
28 153 30 40 

 
 לקוחות

הקבוצה משווקת את מוצריה לרשתות מוצרי חשמל, לסוחרים ואחרים. מכירות הקבוצה 
מהנחות כמות המשתנות  העסקיים מאופיינות בקשר רב שנים ולעתים נהנים הלקוחות ללקוחות
לקבוצה אין תלות באף לקוח בודד, ואין לה לקוח שתרומתו  להיקפי הרכישה השנתיים. בהתאם

לקבוצה הסכמים מסחריים, כמקובל  ומעלה מהמחזור המאוחד של הקבוצה. 10%להכנסות הינה 
על ידי מוצרי חשמל שונים המופצים  בענף; ההסכמים כוללים הסדרים בדבר הזמנה מעת לעת של

הלקוח להנחות בשיעורים  הקבוצה, השתתפות בקידום מכירות ובהוצאות פרסום, וזכאות
בפעילות הסלולאר, שלושת הלקוחות העיקריים הינם מפעילי הרשתות הסלולאריות:  משתנים.

. בפעילות זו, תלויה החברה בלקוחותיה העיקריים. בפעילות המחשבים סלקום ופרטנר פלאפון,
חברות המספקות מהמגזרים הבאים: לקוחות מוסדיים, רשתות קמעונאיות, לחברה לקוחות 

 וצרכנים פרטיים. עסקים עצמאיים, שירותי מחשוב, אבטחה ואינטגרציה
 

 לוגיסטיקה
מדחסים, מנועי חומרי הגלם העיקריים של החברה לייצור מוצרי מיזוג אוויר הם  חומרי גלם:

חשמל, פלדה, צינורות נחושת, אלומיניום, חומרי  מאיצים, גז, אביזרי חשמל, אביזרי קירור,
אלקטרוניקה. מקורם של מרבית חומרי הגלם והרכיבים הינו במזרח  בידוד, רכיבים ומכלולי

 .מוצרי צריכה חשמלייםהחברה מייבאת בנוסף,  בישראל. הרחוק ויתרתם באירופה או
 .לציון מפעל לייצור מזגנים בראשוןלחברה  מפעלים:

מפעילה שלוש רשתות שיווק קמעונאיות לשיווק מוצרי חשמל  ה: החברהמכירות והפצ
נקודות  70-)כ רשת "שקם אלקטריק", ורשת "סנסור" רשת "מחסני חשמל", –ואלקטרוניקה 

מוכרת ומפיצה מוצרים לסוחרים ולרשתות שיווק, מפעילה רשת זכיינים בנוסף, החברה  .מכירה(
 ינטרנט מתמחים במכירות.ומוכרת את המוצרים גם באמצעות אתרי א

 
 מותגים

 Whirlpool", "PHILIPS","Sauter," "LIEBHERR" ,"Miele"" ,Sony" "אלקטרה", "אלקו",

Ericsson ,""Dell" ,"Acer" ,"Lenovo" ,"Kingston" ,"Hasee" 
 

 תחרות
מותגים  בו, בין השאר מצד התחום מאופיין בגידול כמותי, אשר התחרותהחברה מציינת כי 

 .ירי המכירהירידת מחגורמת ל ים ומוצרים לא ממותגים,פרטי
ברימאג ", "מיני ליין בע"מלחברה מתחרים שונים במגזרי הפעולה השונים. מתחרים עיקריים: "

", ניופאן בע"מ", "ראלקו סוכנויות בע"מ", "קריסטל מוצרי צריכה בע"מ", "דיגיטל אייג' בע"מ

                                                 
 .2011ביוני  31בדו"ח ליום ו 2010ו"ח התקופתי של הקבוצה לשנת מקור המידע בד 66
ת המותג החלה החברה בפעילות של יצור שיווק והפצה של מתקני מזיגת מים מסוננים ביתיים )מיני ברים( תח 2011החל מאמצע חודש מרץ  67

 "אלקטרה בר".
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, חברת "טורנדו"", סאני אלקטרוניקה בע"מ", "רוקוםיו, ")סימנס – בוש) "BSH", "קבוצת ח.י."
"APPLE" ,"מוטורולה" ,"RIM" ,"HP" ,"ביג בוקס-ביי-בסט", "א.ל.מ", "טרקלין חשמל ,"

חשמל  "אבי סופר", "תן אלקטריק", "חן אלקטריק", "סוויטש", "אלקטרו קובי" ו"שיראזי
 טר", וכן יבוא מקביל.", "הום סנACE, "שופרסל", "הרבוע הכחול", "ואלקטרוניקה"

 
 , לפי הערכתה:2010נתחי השוק של החברה בשנת 

 נתח שוק קבוצת מוצרים
 43% מוצרי מיזוג אוויר
 11% מוצרים "לבנים"
 27% קמעונאות חשמל

 18% כלל מכירות מוצרי החשמל
 13% טלפונים סלולריים

 10% מחשבים ניידים
 2% מחשבים נייחים

 
ת מכסים על המוצרים אותם היא מייצרת היא גורם סיכון שהשפעתו החברה מציינת כי הורד

 קטנה על פעילות החברה בכללותה. 


