
1 
 

הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של ]

באפשרותך למקם . נקודה מעניינת

מקום  את תיבת הטקסט בכל

השתמש בכרטיסיה כלי . במסמך

תיבת טקסט כדי לשנות את העיצוב 

 .[של תיבת הטקסט ציטוט

הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של ]

באפשרותך למקם . נקודה מעניינת

את תיבת הטקסט בכל מקום 

השתמש בכרטיסיה כלי . במסמך

תיבת טקסט כדי לשנות את העיצוב 

 .[של תיבת הטקסט ציטוט

 

  

אוגוסט 
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 מקסים פריאמפולסקי

 אגף כלכלה< החטיבה לכספים וכלכלה 

 

 ענף ההלבשה 

 תקציר 

, לאחר כעשור של ירידה בהיקפי הייצור של מוצרי הלבשה בישראל -

התייצבות שבה לידי ביטוי גם בנתוני ברבעים האחרונים חלה 

יבוא חומרי הגלם לענף אינו , עם זאת. הפדיון של החברות בענף

 .מלמד על  עלייה משמעותית הצפויה בתפוקת הענף

ענף המסחר במוצרי הלבשה מאופיין בתחרות רבה ומחירים נמוכים  -

עיקר הפגיעה . נוכח כניסה של חברות בינלאומיות לשוק הישראלי

 .תות האופנה הקטנותהיא ברש

ניתן  (מסחר+ ייצור )מהדוחות הכספיים של חברות ההלבשה  -

ללמוד כי לחברות המסחר נרשם רביע חיובי ביחסי הרווחיות בעיקר 

החברות הציבוריות . בגלל חג הפסח שחל השנה ברבע הראשון

שעוסקות בייצור הלבשה מושפעות לרעה מהאטה הכלכלית 

 .רווחיותבאירופה ולא מציגות שיפור ב
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 מבוא

ייצור מוצרי הלבשה ומסחר : סקירה זו תתייחס לשתי מגזרי פעילות  שונים של ענף ההלבשה

 . בפריטי הלבשה ואופנה

את כל סוגי התפירה  1ענף זה כולל, הינו אחד מענפי התעשייה ענף ייצור מוצרי ההלבשה

נכללים בענף זה גם ייצור אביזרי לבוש למשל , בנוסף .בכל סוגי החומרים של כל סוגי הלבוש

כחלק מתהליכי הגלובליזציה והמעבר לייצור זול  ,במהלך עשרים השנים האחרונות. כובעים

ה משמעותית תעשיית ההלבשה בישראל ועברה בהדרגה למדינות בהן קטנ, והמוני בסין

 . לות העבודה הינה זולה משמעותיתע

ביבוא ומכירה של  עוסקות החברות בענף. הינו אחד מענפי המסחר ענף מסחר הלבשה

הענף מאופיין במגוון רב של שחקנים הכולל חברות רב לאומיות כגון . פרטי הלבשה לצרכנים

H&M  ,נכנסו, במהלך השנים האחרונות. רשתות מקומיות כמו פוקס וגם חנויות פרטיות 

שגרמו לעליה בתחרות ולירידת מחירים , H&Mלישראל מספר חברות רב לאומיות בדגש על 

הנפגעות העיקריות ממגמה זו היו הרשתות המקומיות שאינן מצליחות להציג רווחים . חדה

מגמה נוספת של החברות הישראליות הגדולות היא רכישת מותגי אופנה קטנים  .כבעבר

. ל ולפתח מותגי משנה מצליחים"קע כישלון החברות להצליח בחומגמה זו באה על ר, יותר

מול בעלי  אלאחת הסיבות המרכזיות של מגמה זו היא צבירת כוח במלחמה על השכירות 

 הקניונים

 

 סקירה מאקרו כלכלית

 ייצור מוצרי הלבשה

המתאר את השינויים בתוצר המקומי , מדד הייצור התעשייתי של ענף ייצור מוצרי הלבשה

 הנרשמה ירידה תלול, זאת לאחר שבמהלך העשור האחרון, מצוי במגמה חיובית ,ענפיה

הופסקה מגמת ,במהלך השנה וחצי האחרונות , 1מתרשים כפי שניתן ללמוד . בייצור המקומי

עלויות עליית  על ידיאת היפוך המגמה ניתן אולי להסביר . הירידה ואף חלה עלייה קלה

גם מנתוני  .בסין שמייקרת את עלויות הייצור ומקטינה את הכדאיות למעבר מסוג זה העבודה

ניתן ללמוד כי במהלך הרבעונים האחרונים חלה התייצבות ( במחירים שוטפים)הפדיון הענפי 

 .של הפדיון והופסקה מגמת הירידה

נרשמה , במהלך הרבעים האחרונים, במקביל להפסקת מגמת הירידה בייצור התעשייתי

במהלך השנתיים האחרונות כמעט ולא . עצירה במגמת הצמצום של מספר העובדים בענף

קטנה מצבת  2011- 2004נרשם שינוי במספר השכירים בענף זאת לאחר שבשנים 

נכון , תי והתייצבות מספר העובדיםלמרות השיפור בייצור התעשיי. 65% –העובדים בכ 

גם יבוא חומרי הגלם ממשיך להיות . להיום לא נראה שיש מגמה של גידול ביצוא הענפי

 .תנודתי ולא מעיד על מגמה של צמיחה או ייצור עתידי מוגבר
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 על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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מנוכה , מדד)התפתחות מדד הייצור התעשייתי של ענף ייצור הלבשה  :1תרשים 

 (1111=111, עונתיות

 

 מסחר במוצרי הלבשה

פצים אחרים מצויה במגמת התמתנות הנעלה וח, הוצאות הצריכה הפרטית על הלבשה

. חיובית עם זאת חשוב להדגיש כי עדין מדובר בצמיחה, במהלך חמשת הרבעים האחרונים

בכלל וחולשה של הצריכה טה בצמיחה הכלכלית במשק הישראלי האטה מגיעה על רקע האה

 .בפרט ,הפרטית

רבע מול : שיעורי שינוי, התפתחות הצריכה של מוצרי הלבשה הנעלה וחפצים אישיים: 1תרשים 

  רבע מקביל אשתקד

 

במהלך הרבע . מאופיין בתנודתיות רבה( נתון מנוכה עונתיות) פדיון ממכירות של הענף

 –מנתוני חודשים אפריל . הראשון צמח הפדיון ממכירות באופן מתון בהשוואה לרבע הקודם

 (.3% –כ )עולה כי גם ברבע השני צפוי הפדיון להמשיך ולצמוח באופן מתון , מאי
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השילוב של חולשת הביקושים יחד עם התחרות המתגברת מצד החברות הזרות פוגעות 

, 2013במהלך המחצית הראשונה של , 2על פי מערכת ריס. דווקא ברשתות האופנה הקטנות

 –רשמו ירידה של יותר מ  (סניפים בממוצע 14)חנויות אופנה השייכות לרשתות קטנות 

הצליחו למכור   (סניפים  31בממוצע )חנויות של הרשתות הגדולות , לעומתן. במכירות 10%

תופעה מעניינת נוספת אותה ניתן לקשר לתחרות העזה בשוק היא . יותר 10% –בממוצע ב 

הרשתות את מבצעי סוף  השנה החלו, בניגוד לשנים קודמות . הקדמה של מבצעי סוף העונה

קטנים שולי , כתוצאה מהקדמת מכירות סוף העונה. העונה של הקיץ כבר בתחילת חודש יוני

 .הרווח של החברות מהפריטים השונים

 

  הלבשה בענף הציבוריות החברות של כספיים חות"דו ניתוח

ת רשימת החברות מצורפ) ההלבשההניתוח שלהלן יתבסס על החברות הציבוריות בענף 

חשוב להדגיש .ויכלול חברות ציבוריות הן מתחום התעשייה והן מתחום המסחר(. 1בנספח  

, עם זאת. כי בין חברות העוסקות במסחר לבין חברות העוסקות בתעשייה קיים שוני רב

והרצון לנתח את , מפאת מחסור בחברות ציבוריות בכל אחד מהענפים לניתוח עצמאי

היות ובין הענפים גם , חד את שני הענפים לניתוח אחדהוחלט לא, המגמות בענף ההלבשה

ביקושי , קיימים נקודות דמיון ובסופו של דבר כלל החברות מושפעות ממצב שוק האופנה

 .ועוד( כותנה למשל)מחירי חומרי הגלם , הצרכנים

 רווחיות 

 שולי הרווחיות בענף ההלבשה: 1לוח 

 

 

נרשם שיפור בשולי הרווחיות בענף בהשוואה , בממוצע, 2013במהלך הרבע הראשון של 

וז ואילו שולי הרווח נקודות אח 2.4 –עלו ב שולי הרווח הגולמית . לרבע המקביל אשתקד

חברות השונות עולה כי מרבית החברות בענף ה סקירתמ. נקודות אחוז 2 –ב  התפעולי עלו

היו יוצאות דופן " תפרון"ו" וטקסר"חברות  .הרווחיות התפעולית אכן רשמו שיפור בשולי

ניתן ללמוד כי שולי הרווחיות במהלך הרבע  3 מספרמתרשים  .ביחס זה רשמו הרעהו

השיפור במרבית על פי הערכתנו את . היו גבוהים בהשוואה לשאר השנים 2013הראשון של 

שמאופיין במכירות גבוהות חל  הפסח חגש כך על ידיהחברות בשולי הרווחיות ניתן להסביר 

. של השנה כאשר בדרך כלל חל החג ברבע השני( חודש מרץ)השנה במהלך הרבע הראשון 

בסך המכירות של החברות הציבוריות בענף  20%  –נרשמה עלייה של כ , כתוצאה מכך

  .בהשוואה לרבע המקביל אשתקד

קצב התרחבות האטה בההעלייה ברווחיות החברות אינה עולה בקנה אחד עם , לכאורה

חלק מן . התחרות העזה בין החברות וירידת מחירי מוצרי ההלבשה, צריכה הפרטיתה

-ההסבר לכך קשור לכך שההאטה בצריכה הפרטית נובעת בעיקר מצמצום צריכת מוצרי בני

                                                           
2
 ואינם נבדקו ישירות על ידנו 01.07.2013בתאריך  "גלובס"הנתונים לקוחים מתוך כתבה שהתפרסמה ב 

שולי רווח תפעולישולי רווח גולמי

Q1 201236.4%4.7%

Q4 201239.3%9.1%

Q1 201338.8%6.7%
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לא השתנו במידה ניכרת ( והנעלה כולל הלבשה)בעוד שהמגמות בצריכה השוטפת , קיימא

ובראשית  2013השפעות העלאת שיעורי המס השונים במחצית השנייה של . לעת עתה

וכן צמצום בתשלומי ההעברה של הממשלה לציבור צפויים לבוא לידי ביטוי בהתנהגות  2014

לעקוב אחר התוצאות של החברות הציבוריות חשוב אי לכך יהיה . הצרכנית בהמשך הדרך

 .נף ברבע השני של השנה אשר להערכתנו יהיה פחות טוב בהשוואה לשנים קודמותבע

עובדה נוספת שמחזקת את הערכתנו היא שהשיפור שראינו חל דווקא בחברות שעוסקות 

ל ואינן "שמרבית תוצרתם מיוצאת לחו" תפרון"ו" רוטקס"במסחר לשוק המקומי ואילו חברות 

 .י הרווחיותרשמו ירידה בשול, מושפעות מחג הפסח

 של השנה ברבע הראשון בענף ההלבשה מסחר  שולי הרווחיות: 3תרשים 

 

 

 יחסי הנזילות

הן היחס השוטף והן היחס המהיר . נזילות של הענף מעידים על יחסי נזילות נאותיםיחסי ה

היחס )המחושבים כיחס בין הנכסים השוטפים של החברה לבין ההתחייבויות השוטפות 

( כיחס בין הנכסים השוטפים בניכוי מלאי לבין ההתחייבויות השוטפותהמהיר מחושב 

יש . 1 -בממוצע גבוהים מ  ח הקצרומעידים על היכולת של החברה לפרוע התחייבויות בטוו

 במהלך .לציין כי בענף קיים שוני רב בין החברות השונות ויחסי הנזילות אותם הן מציגות

 המקביל לרבע בהשוואה הנזילות ביחסי משמעותי שינוי נרשם לא, בממוצע, הראשון הרבע

 .הקודם והרבע אשתקד

 יחסי הנזילות בענף: 1לוח 
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Q1 20131.93        1.11        

Q4 20121.98        1.12        

Q1 20121.93        1.16        
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 יחסי האיתנות והנטל המימוני

עלה במהלך הרבע הראשון , המתאר את רמת המינוף של החברות ,העצמי יחס ההון

מצויה במגמת רמת המינוף בענף , 2011יש לציין כי החל מהרבע השני של . בנקודת אחוז

 .ירידה

 ההתחייבויות הארוכות והשוטפות ביחס למאזן, ההון העצמי 3לוח 

 

משנות משק גם החברות בענף ההלבשה שבדומה לענפים אחרים ב, ניתן לראות 4ם בתרשי

ברבעים האחרונים את תמהיל התחייבויות שלהן ומגדילות את ההתחייבויות הקצרות על 

תנאי מימון אטרקטיביים יותר  על ידיגמה זו ניתן להסביר מ. חשבון ההתחייבויות הארוכות

 .לטווח קצר נוכח הריבית הנמוכה בשוק

 

 התפתחות ההתחייבויות השוטפות והארוכות ביחס למאזן: 4תרשים 

 

 

 ,מוצעמב ,כ ההכנסות"המוגדר כיחס בין הוצאות המימון של החברה לבין סה, הנטל מימוני

נראה . נקודות אחוז בהשוואה לרבע המקביל אשתקד 1.5 -ב  2013עלה ברבע הראשון של 

ח של החברות ושל תהליך הייסוף "כי הסיבה לעליה בהוצאות המימון קשורה לעסקאות מט

  .של השקל

  :לסיכום

מצוי במגמה של התייצבות זאת לאחר שבמשך שנים רבות נמשכה ירידה  ענף ייצור הלבשה

היצוא הענפי . התייצבות הענף באה לידי ביטוי גם בפדיון החברות. ייצור בישראלבהיקפי ה

                                            .לא מעידים כי בתקופה הקרובה צפויה צמיחה בענף הגלם כמו גם יבוא חומרי

Q1 201252.9%13.2%33.9%

Q4 201253.4%14.8%31.8%

Q1 201353.9%13.9%32.2%

הון עצמי ביחס 

למאזן

התחייבויות 

ארוכות ביחס 

התחייבויות שוטפות 
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מאופיין בתחרות עזה ובירידות מחירים שנובעות מכניסה של חברות   לבשהענף המסחר בה

. עיקר הנפגעות ממגמה זו הן רשתות האופנה הקטנות. בינלאומיות לשוק האופנה הישראלי

מהדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף עולה כי הרבע הראשון היה מאופיין בעלייה 

על מנת לראות ולהבין . מהלך הרבע הראשוןברווחיות בעיקר בגלל חג הפסח שחל השנה ב

את התמונה במלואה יש להמתין לפרסום הדוחות של הרבע השני אשר צפויים להיות חלשים 

 (.לא יכללו את המכירות של פסח)בהשוואה לשנים קודמות 
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 1נספח

 

 החברות הציבוריות בענף ההלבשה 

 

 

 

החלק היחסי מסך המאזן )באחוזים(שם החברה

2.9רוטקס

6.1תפרון

7בריל

10גולף 

11.4קסטרו

17.1פוקס 

45.5דלתא


