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 תקציר

נתוני המקרו מצביעים על התרחבות בייצור התעשייתי בעת האחרונה,  -
העבודה ומשרות השכיר, כאשר מאידך, מדדי תוך גידול במדדי שעות 

המכירות נותרו די יציבים. נראה, כי ההסבר לכך הוא הירידה במחירי 
 המכירה שקיזזה את העלייה בכמות המיוצרת.

תקנות גורמים הבאים: שינויים בהירידה במחירי המכירה מיוחסת ל -
זון ממשלתיות, ייסוף השקל, הירידה במחיר הנפט ובמחירי סחורות המ

והמשקאות. כאשר האחרונים מצויים ברמה נמוכה בהשוואה היסטורית. 
 2017על פי התחזיות, מחירי סחורות המזון צפויים להיוותר יציבים בשנת 

 ואילו מחירי סחורות המשקאות צפויים לרדת. 

מצביעים על של ישראל נתוני הצריכה הפרטית ואינדיקטורים נוספים  -
י מזון ומשקאות, דבר אשר תומך ביצרני עליה עקבית בביקוש למוצר

 המזון והמשקאות, אך גם ביבואנים. 

בניגוד ליצרנים המקומיים, ההיקף הכספי ומדדי הנפח של ייבוא מוצרי  -
מזון מצויים במגמת עלייה. היות והמכירות של יצרני המזון והמשקאות 

ברובו נותרו די יציבים, לא מן הנמנע כי הגידול בצריכה הפרטית מיוחס 
 ליבואנים. 

ועדה שהקים משרד הבריאות בנוגע לתזונה בריאה הגישה את  -
. אחת מן המסקנות מבקשת לסמן מוצרים 2016מסקנותיה בשלהי שנת 

עתירי שומן רווי, מלחים וסוכרים על סמך קריטריונים ברורים החל משנת 
. סימון שכזה צפוי להעיב על הביקושים לקטגוריות מזון מסוימות, 2018

 ות מזון שלא יישאו סימון שלילי. ולהסיטם לקטגורי

בחינת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף ייצור המזון  -
, 2013-2016מעלה כי שיעורי הרווחיות של חברות אלו עלו בשנים 

. הסבר אפשרי לכך הוא ירידת מחירי סחורות המזון 2009-2012לעומת 
 . 2013והמשקאות שהחלה בשנת 
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 מבוא

 ענפי הם משקאות ייצור וענף מזון ייצור ענף, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הגדרת פי על

 מזון מוצרי ייצור ענף, אלו הגדרות פי על(. יחסית נמוכה טכנולוגיה רמת" )מסורתיים" תעשייה

. חיים בעלי או אדם בני עבור מאכל למוצרי והדיג הייעור, החקלאות מענפי מוצרים עיבוד כולל

 כולל משקאות ייצור ענף. מזון מוצרי בהכרח שאינם, ביניים מוצרי ייצור גם הענף כולל כן כמו

 בשוק הפועלות חברותה בין. מינראליים מים וייצור( אלכוהוליים ולא אלכוהוליים) משקאות ייצור

 .ועוד" למשקאות החברה", "שטראוס", "אסם", "תנובה" את להזכיר ניתן והמשקאות המזון

ואילו מספר המפעלים המייצרים משקאות  1900 –מספר המפעלים בענף ייצור מזון מוערך בכ 

אלף  58 –( כאשר בענף ייצור המזון מועסקים כ 2014ע"פ נתונים משנת ) 132 -מוערך ב 

. גודל שוק ייצור המזון )לפי פדיון( מוערך 6,000–איש ואילו בענף ייצור המשקאות והטבק כ 

 . ₪ארד ימיל 8 –בשנה ואילו גודל שוק ייצור המשקאות והטבק בכ  ₪ד מיליאר 61 –בכ 

מספר יצרנים בהם פועלים  אשרמאד  יםריכוזי הינם ענפי משק והמשקאות ייצור המזוןענפי 

  גדולים המוגדרים כבעלי מונופולים במגזרים מסוימים ושמחזיקים נתחי שוק גדולים.

 ניתוח מזווית מקרו כלכלית

של תתי הענפים המרכיבים את תעשיית המזון מצויים במגמת עלייה  התעשייתיהייצור מדדי 

(. כך, מדד הייצור התעשייתי )מנוכה עונתיות( של תת הענף ייצור מוצרי 1)ראה/י תרשים מס' 

, המבוסס על חודשיים בלבד, מול רביע 2017בשנת  1בשנה האחרונה )רביע  3%-מזון עלה ב

מדד הייצור התעשייתי של תת הענף ייצור משקאות ומוצרי מקביל אשתקד(. באופן דומה, 

. בהסתכלות ארוכת טווח, ניתן להצביע על נקודת מפנה, 6%-טבק עלה באותה התקופה ב

. מאז רביע זה, שיעורי השינוי השנתיים בשני מדדי הייצור, 2015שחלה ברביע השלישי בשנת 

ית במדד ייצור המשקאות ברביע הרביעי בכל אחד מהרביעים, היו חיוביים, להוציא ירידה מזער

 . 2016בשנת 
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 מדדי המכירותמאידך, בחינת מדדי המכירות מלמדת על מגמה שונה ופחות חיובית. 

)נתונים מקוריים במחירים שוטפים( בשני תתי הענפים המוזכרים לעיל מצויים במגמת ירידה 

בהשוואה לרביע מקביל , המבוסס על חודשיים בלבד, 2017של  1בשנה האחרונה )רביע 

ואילו מדד המכירות בתת  3%-אשתקד(. מדד המכירות בתת הענף ייצור מוצרי מזון ירד ב

. מעבר לכך, בהסתכלות ארוכת טווח, ניתן 6%-הענף ייצור משקאות ומוצרי טבק ירד ב

הסבר . 2013לזהות התייצבות מסוימת בנתוני המכירות, בשני תתי הענפים, החל משנת 

, לפחות באשר לשנתיים האחרונות, עשוי להיות ירידת מחירי תוצרת הענף, אפשרי לכך

ייצור. כלומר, מבחינה כמותית נמכרים יותר כמות השהשפעתה קיזזה את העלייה ב

 מוצרים, אך משום שאלו נמכרים במחיר נמוך יותר הפדיון נותר די יציב לאורך זמן.

ללא פירות וירקות, בהסתכלות רבעונית,  מדד מחירי המזוןואכן, מבט על המגמה ב

. ירידה זו 2014המשתקף ממדד המחירים לצרכן, מלמד כי הלה מצוי בירידה משנת 

שמנים ומרגרינה, חלב ומוצריו, ביצים,  -התרחשה בכל קבוצות הצריכה המשניות, בדגש על

תרשים מס' )ראה/י  3.5%-משקאות ומוצרי מזון שונים. בסך הכל, ירד מדד מחירי המזון ב

כמו כן, מדד המחירים (. 2013 4מול רביע  2017 1)רביע  2013( מאז סוף שנת 2

הסיטונאיים של תעשיית המזון, המצביע על המחיר בו מכרו היצרנים את תוצרתם הסופית 

( מצוי במגמת ירידה חדה לצרכן)בשונה ממדד המחירים לצרכן הנמדד על פי המדד הסופי 

לפיכך, סביר כי ירידת המחירים במוצרי באותה התקופה.  5.5%-יותר. מדד זה ירד בכ

)על כך בעולם התעשייה השונים, ככל הנראה בעקבות ירידת מחירי הסחורות החקלאיות 

את עלות חומרי במונחים שיקליים יורחב בהמשך( והייסוף המתמשך בשקל המוזילים 

המוצגת בתרשים מס' הגלם, מתבטאת בעלייה בהיצע המובילה לעלייה בכמות המיוצרת 

1. 

 

 

את הירידה במחירים ניתן להסביר באמצעות מספר גורמים: ראשית, מדדי מחירי סחורות 

המזון והמשקאות העולמיים מצויים בירידה, בהסתכלות ארוכת טווח. מדד מחירי סחורות 

, ואילו מדד מחירי סחורות המזון החל לרדת עוד 2014המשקאות החל בנסיגה באמצע שנת 

)אפריל  22%-כך, נכון להיום, ירד מדד סחורות המשקאות ב. 2012קודם לכן, בשלהי שנת 
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( 2012מול אוגוסט  2017)אפריל  32%-( ומדד סחורות המזון ב2014מול אוגוסט  2017

 מאז שיא העלייה האחרונה. 

הירידות החדות במחירי הסחורות )פולי קפה וקקאו, שמנים, סוכר, דגנים ועוד( בהשוואה 

חי, מוזילות את התשומות המשמשות את היצרנים, וגם למחירים בתחילת העשור הנוכ

חלה עלייה  2017מוזילות עלויות ליבואנים. זה המקום לציין, כי ברביע הראשון לשנת 

במחירי סחורות המזון בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. אך, כאמור, זו הגיעה  9%בשיעור 

נפט שהחלה במהלך שנת הירידה במחירי ה ;לאחר ירידה חדה וממושכת במחירי הסחורות

הייסוף המתמשך בשקל מוזיל את עלויות  ;מוזילה את עלויות האריזה ועלויות ההובלה 2014

, כך שהוזלה זו מתגלגלת )מוצרים מוגמרים( היבוא, בין של חומרי גלם ובין של מוצרי צריכה

 ולבסוף, צעדי ;אל הצרכנים הסופיים על רקע התחרות הגואה בין היצרנים ליבואנים

הממשלה, בדמות הורדת מכסים והגדלת מכסות ייבוא פטורות ממכס בתעשיות מסוימות, 

 התבטאו בירידת מחירים לצרכנים.  

 קדימה במבט

בהשוואה לשנת  2017הבנק העולמי חוזה כי מדד מחירי סחורות המזון יוותר יציב בשנת 

ורו מגדיל את עודף . זאת, הודות לגידול הצפוי בייצור היבולים המובילים, אשר בת2016

מחיר ב שגורם לירידההיצע הדגנים )אורז, תירס וחיטה( הגלובלי על הביקוש הגלובלי, מה 

מאידך, מחירי השמנים צפויים לעלות קלות בשל המחסור שנוצר בהיצע השמנים  .הדגנים

, כתוצאה מתופעת הטבע "אל ניניו". מדד מחירי סחורות המשקאות צפוי 2016בשנת 

כלומר, , בעיקר הודות לירידה חדה במחירי הקקאו. 2017בשנת  6%יעור של להתכווץ בש

. כך 2017לא מן הנמנע כי הירידה במחירי מוצרי המזון והמשקאות תימשך אף בשנת 

שאם מגמת העלייה שחלה בייצור התעשייתי תימשך סביר כי מדדי המכירות יוותרו 

  יציבים גם בשנה זו.

 דול במצבת העובדים בתעשייהשוק התעסוקה מצביע על גי

עלייה בייצור, בדומה לזו שהוצגה מעלה, עשויה להיווצר כתוצאה ממספר גורמים: התייעלות 

)ובכלל זה שימוש בגז  בהליכי ייצור הנובעים משיפורים טכנולוגיים ויישום טכניקות חדשות

ההשקעות , הגדלת כוח העבודה והגדלת גנרציה לייעול אנרגטי(-טבעי ובטכנולוגיות של קו

מלבד בהקשר זה . כמובן ששילוב בין מספר גורמים ייתכן אף הוא. חדישות מכונות ייצורב

)המיוצרים עלייה בהיקף יצוא מוצרי המזון תחילתה של את גם נציין העלייה בביקוש המקומי, 

 .2017וראשית שנת  2016האחרונים של מישראל במהלך החודשים בתעשייה( 

 מדדי משרות השכיר

בשני תתי הענפים מצויים במגמת עלייה. מדד משרות השכיר בתת הענף ייצור מוצרי מזון 

, המבוסס על חודשיים בלבד, בהשוואה 2017בשנת  1בשנה האחרונה ) רביע  4%-עלה ב

, באותה התקופה. זה 3%-לרביע מקביל אשתקד(, ובתת הענף ייצור משקאות ומוצרי טבק ב

 לציין כי שני המדדים הללו מצויים ברמות שיא בהשוואה היסטורית. המקום 

 מדדי שעות העבודה למעשה

(. כך, מדד 3משקפים מגמה זהה לזו העולה ממדדי משרות השכיר )ראה/י תרשים מס' 

בשנה האחרונה. מדד זה  4%-שעות העבודה למעשה בתת הענף ייצור מוצרי מזון עלה ב

באותה התקופה. בהסתכלות ארוכת טווח  3%-צרי טבק עלה בבתת הענף ייצור משקאות ומו

ניתן ללמוד כי מדד שעות העבודה למעשה בשני תתי הענפים מצוי במגמה חיובית מאמצע 
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, כאשר בתת הענף ייצור משקאות ומוצרי טבק מגמה זו החלה אף קודם לכן, אך 2015שנת 

 רמות שיא בראייה היסטורית. זאת לאחר שהמדד הגיע לשפל מסוים. גם מדדים אלו הגיעו ל

 , העבודה מדד פריוןאומדן ל

המחושב על ידי חלוקה של מדד הייצור התעשייתי במדד שעות העבודה למעשה, ומאותת 

האם חלה התייעלות או לחילופין נסיגה ביכולות הייצור בענף, מצוי במגמה מעורבת בשני 

תתי הענפים. בתת הענף ייצור מוצרי מזון, מצוי מדד הפריון בירידה בשנה האחרונה )רביע 

חודשיים בלבד, מול רביע מקביל אשתקד( ובהסתכלות ארוכת  , המבוסס על2017בשנת  1

טווח בקיפאון. ואילו בתת הענף ייצור משקאות ומוצרי טבק מצוי המדד בעלייה מאז הרביע 

 )להוציא רביע אחד(, אם כי זו חלה לאחר ירידה מתמשכת במדד זה.  2015השלישי בשנת 

ה, כי בשני תתי הענפים, המשמעות העולה מהאינדיקטורים של שוק העבודה, הינ

העלייה בייצור מיוחסת לגידול בעובדים, כאשר בתת הענף ייצור משקאות ומוצרי טבק 

 היא מיוחסת אף להתייעלות מסוימת בייצור. 

אם נסכם את כל הממצאים שהוצגו עד כה: רמת ההכנסות לא השתנתה, עלות חומ"ג 

ול בכמות העובדים. מכאן, על והאריזה ירדו ומאידך הוצאות השכר גדלו בעקבות הגיד

מנת שרווחיותם של היצרנים לא תפגע, על הירידות בעלות חומרי הגלם והאריזה להיות 

המשך, בחלק בו בחינה של מסקנה זו מוצגת ב) לפחות זהה לגידול בעלויות שכר העבודה

 מנותחים היחסים הפיננסיים של החברות הציבוריות(.

 

 

 מוסיפים לתמוך פוטנציאלית בתעשיית ייצור המזון והמשקאותוני הצריכה נת

על  .מזון מהווה מצרך בסיסי הכרחי הנוטל חלק כזה או אחר, בסל צריכה של כל משק בית

מקובל להניח כן, כאשר האוכלוסייה גדלה, כך גדלה גם ההוצאה המצרפית על צריכת מזון. 

 (קשיח)ביקוש  משתנה בשיעורים מינוריים בלבד כתוצאה משינויי מחירים הביקוש למזוןכי 

 בצריכת המזון בישראל.  והדבר בא לידי ביטוי
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שיעור הצמיחה הרבעוני  2014מלמדים כי מאז שנת נתוני הצריכה בשנים האחרונות 

 , שזהו לערך שיעור הריבוי(4)ראה/י תרשים מס'  2%בהשוואה שנתית עמד לכל הפחות על 

עלייה בצריכת  -כלומר, הגידול בצריכת המזון עולה על הגידול באוכלוסייה. הטבעי בישראל

)נתונים מנוכי עונתיות,  ההוצאה לצריכה פרטיתכפי שניתן לראות, המזון לנפש בתקופה זו. 

, בהשוואה שנתית 2010( מצויה במגמת עלייה ריאלית מאז שנת 2010משורשרים במחירי 

ההוצאה לצריכה פרטית על מזון, ביל שנה קודם לכן(. באופן דומה, )רביע מול רביע מק

בעלת אותה המגמה בדיוק. כך, ההוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות  משקאות וטבק

בהשוואה לרביע המקביל שנה קודם  2%-עלתה ריאלית ב 2016וטבק ברביע הרביעי בשנת 

 לכן. 

אה לצריכה הפרטית הכוללת לזו על המזון מעבר לכך, ניתן לזהות תבנית בקשר בין ההוצ

שיעורי השינוי חזקים יותר בקרב ההוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות  -ומשקאות

וטבק בהשוואה להוצאה לצריכה פרטית הכוללת. במילים אחרות, כאשר נרשמת האצה 

ת בשיעור השינוי של הצריכה הפרטית הכוללת, בדרך כלל, ההאצה בצריכת מזון ומשקאו

של הרביע הרביעי  נתוני הצריכה הפרטית .באותו הרבעון תהיה גבוהה יותר, ולהיפך

שיעור ההוצאה לצריכה פרטית על מזון,  -מגמה נוספתעל מלמדים אותנו  2016בשנת 

)נתונים מנוכי עונתיות,  17%-משקאות וטבק מסך ההוצאה לצריכה פרטית עמד על כ

. ייתכן וזאת בשל 18%-הרב שנתי שווה ערך ל (, בעוד שהממוצע2010משורשרים במחירי 

 טיסות לחו"ל.  -עלייה חזקה יותר בסעיפי צריכה אחרים כגון

יתר האינדיקטורים לצריכה הפרטית מרמזים אף הם על התרחבות בצריכת מזון ומשקאות. 

)מנוכה עונתיות, במחירים קבועים( עלה ריאלית בשנה  פדיון רשתות שיווק המזוןכך, 

. 2%-, המבוסס על חודשיים בלבד, מול רביע מקביל אשתקד( בכ2017 1האחרונה )רביע 

)מנוכה עונתיות, במחירים  רכישות באשראי של מזון ומשקאות כולל שירותי אוכלה

חרון, מצוי במגמת . זה המקום לציין, כי הא5%-קבועים( עלה ריאלית בשנה האחרונה בכ

, אולם ייתכן וזאת בעקבות שינוי בדפוסי השימוש באמצעי 2009עלייה מתמדת מאז שנת 

  תשלום המתבטא במעבר משימוש במזומן לאשראי.

נוכח הגידול הקבוע בצריכה הריאלית של מזון  ,המשמעות העולה מנתוני הצריכה

היצרנים בענף להישאר  לואילו ישכי הגבוה מהגידול באוכלוסייה, הינה כי ומשקאות

תחרותיים ויעילים אל מול מתחריהם העיקריים, היבואנים, הם יוכלו להגדיל את 
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 .על בסיס הגידול בצריכה מכירותיהם

 

 ביצרנים המקומיים? "לזנב"אם היבואנים ממשיכים ה

ואינם מצביעים על כמויות, מלמדים על )דולרי( נתוני סחר החוץ, הנמדדים במונחי ערך כספי 

יבוא מוצרי מזון, משקאות (. 5מגמות שונות בחלוקה בין יבוא ליצוא )ראה/י תרשים מס' 

 9%-במחירים שוטפים( עלה נומינלית בכמנוכי עונתיות )נתונים  ותרופות לצריכה שוטפת

עשויה להצביע מול רביע מקביל אשתקד(. עלייה בנתון זה  2017 1בשנה האחרונה )רביע 

על התגברות התחרות בין היבואנים ליצרנים בתעשיית המזון, כאשר אם זו תתרחש במקביל 

לירידה בפדיון של היצרנים המקומיים, היא עשויה לבטא השתלטות של היבואנים על נתחי 

. בהתבוננות ארוכת טווח, ניתן ללמוד כי יבוא מוצרי המקומיים שוק, על חשבונם של היצרנים

בששת הרביעים האחרונים נרשמה עלייה  -לצריכה שוטפת גדל בצורה מתמדת מזון

 בהשוואה שנתית )רביע מול רביע מקביל שנה קודם לכן( בנתון זה. 

 מדדי הנפח

של יבוא מוצרי מזון לצריכה שוטפת, משלימים את התמונה הכוללת, ומצביעים  מדדי הנפח

כספי מוסברת ככל הנראה על ידי הגידול על עליות ביבוא הכמותי. כלומר, העלייה בערך ה

בכמות מוצרי המזון המיובאת, לאור ירידות המחירים הנובעות מייסוף השקל וירידת מחירי 

נותר יציב מכירות של היצרנים המקומיים ה סך כפי שהוצג לעיל,, כינובע . מכאן חומ"ג

ההוצאה לצריכה פרטית גדלה והערך באותה התקופה, , כך שאם בשנתיים האחרונות

הגידול בצריכה  לא מן הנמנע כיהכספי של יבוא מוצרי מזון ומשקאות גדל גם כן, 

  .הפרטית מיוחס ליבואנים

  במחירים שוטפים(,מנוכי עונתיות יבוא מוצרי מזון גולמיים )נתונים 

ן עשויים לרמז על המהווים תשומות בהליכי הייצור המקומי בתעשיית המזון והמשקאות ועל כ

בשנה האחרונה. אולם, בהסתכלות  5%-התרחבות/צמצום הייצור המקומי, עלה נומינלית בכ

ארוכת טווח, יבוא מוצרי מזון גולמיים אינו מצליח להתרומם מעל רמות השיא שנרשמו בשנת 

, כל זאת לאחר שבששת הרביעים האחרונים עלה זה, במונחים שנתיים. יחד עם זאת, 2011

 התייחס לנתונים אלו בזהירות, משום שייתכן שמדדי הנפח מצויים בעלייה. יש ל
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היה  ,נתונים מנוכי עונתיות במחירים שוטפים() יצוא מוצרי מזון, משקאות וטבקמאידך, 

מצוי במגמת עלייה בשני הרביעים האחרונים, בהשוואה שנתית. אולם עלייה זו התרחשה 

לאחר שנתיים רצופות בהן חלה ירידה ביצוא. זאת ועוד, מדדי הנפח מלמדים כי במרבית 

מכאן עולה, כי הגידול הרביעים בשנתיים האחרונות חלה ירידה בכמות המוצרים המיוצאת. 

  .לשוק המקומירובו ככולו תעשייתי, נותב שהוצג מעלה בייצור ה
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הרגולטורים שוב יקשו על היצרנים   -ועדת האסדרה לקידום תזונה בריאה בישראל

 המקומיים?

תעשיית המזון המקומית ספגה בשנים האחרונות "מהלומות" רבות משני כיוונים עיקריים: 

. ונדמה שעריכת  2011הצרכנים, שהפכו מודעים למחירים מאז המחאה החברתית בשנת 

השוואות בינלאומיות למחירי המכירה )זכורות במיוחד ההשוואות שנערכו לשוקולד "פסק 

בברלין( נעשו דבר שבשגרה, דבר  "מילקי"זמן" בעמדות המכירה בארה"ב, ומחירי ה

נוסף על כך, ניתן למנות  ;המקשה על היצרנים להעלות מחירים ללא תגובת נגד צרכנית

רפורמת הקורנפלקס וועדת קדמי,  -מספר צעדים שבוצעו על ידי משרדי ממשלה, כגון

 שעודדו יבוא מתחרה והוזלת המחיר הסופי לצרכן.  

מינה  2016אולם, בזאת לא תמו המהמורות עמן נאלצים יצרני המזון להתמודד. באפריל 

אסדרה תזונתית לקידום סביבה תזונתית  משרד הבריאות ועדה במטרה "לגבש המלצות ל

בריאה לאוכלוסיית ישראל". זאת, נוכח המדדים הלא מחמיאים בהרגלי התזונה בישראל, 

, שיעורי תמותה  OECD-צריכת הסוכר לנפש הגבוהה ביותר בקרב מדינות ה -וביניהם

עלויות  גבוהים מסוכר ושיעורי צריכת משקאות ממותקים בקרב בני נוער. כל אלו, מעמיסים 

  2016בדמות הוצאות על טיפולים, ימי מחלה וכו' על מערכת הבריאות המקומית. בנובמבר 

הגישה הועדה את מסקנותיה, לחלק ניכר מהן עשויה להיות השפעה ישירה על ענף המזון. 

להלן יוצגו שלוש המסקנות שלדעתנו הינן בעלות ההשפעה הרבה ביותר על ענף המזון  

 נו:והמשקאות עם התייחסות

סימון  יוצב לראשונה,אינפורמטיבית ושיפוטית.  -סימון אריזות המזון, בשתי צורות.1

בחזית האריזה אשר יעיד על טיב המזון: מוצר "חיובי" )על פי קריטריונים   שיפוטי

שטרם נקבעו ומתוכננים להיקבע על ידי ועדה מקצועית( יעוטר בסימול ירוק, ואילו  

תרן, סוכר ושומן רווי( בסימול אדום, וזאת על פי מוצר "שלילי" )מזונות עתירי נ

  מנת שהיצרנים יוכלועל קריטריונים קבועים. הקריטריונים יוחמרו במספר פעימות, 

,  הסימון האינפורמטיבי ולשנות את הרכבי מוצריהם.להתכונן לקראת יישומן 

המפרט את הרכיבים העיקריים של כל מוצר, יוגדל בחלקה האחורי של האריזה. 

כמו כן, לצד פירוט רכיבי הסוכר יופיע סמל המורה בצורה ברורה על כמות כפיות 
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, המפרט את הרכיבים הסימון האינפורמטיבי ולשנות את הרכבי מוצריהם. 

העיקריים של כל מוצר, יוגדל בחלקה האחורי של האריזה. כמו כן, לצד פירוט רכיבי  

 הסוכר יופיע סמל המורה בצורה ברורה על כמות כפיות הסוכר במוצר.  

נראה כי העבודה על השינוי המוצע בסימון אריזות המזון הינה בשלבים מתקדמים, 

ר, לפני שהן יועברו להליך ת לתגובת הציבופורסמו התקנו 2017שכן באפריל 

 החקיקה

 

במבט קדימה, סימון המוצרים, בפרט זה השיפוטי, מסייע לצרכן בפישוט הליך 

בשונה מן העבר, מלבד הצגת הרכיבים בגב האריזה, אותם כך שקבלת ההחלטות. 

בנושאי   בקיאות מסוימתניתן היה לתרגם לתובנות בנוגע לטיב המזון רק לאחר 

סימול אדום הינו שלילי ועשוי להרתיע צרכנים  -תזונה, כעת ההליך יהיה פשוט יותר

, נתרן רווי מוצרים עתירי שומן להערכתנו, מצריכת מוצר שכזה. במילים אחרות,

אל עבר  שיוסטו וסוכר שיישאו סימול בעל גוון שלילי צפויים לספוג ירידה בביקושים

קטגוריות שצפויות להינזק בצורה הרבה בין השלילי. מוצרים שאינם נושאים סימול 

 : מטוגנים ומאפים, חטיפים ממותקים ומלוחים, בשר מעובדניתן למנותיותר 

 ומשקאות ממותקים.  ונקניקים, גבינות קשות

 

יחד עם זאת, ברצוננו לציין כי על סמך ניסיון העבר בישראל, הצבת סימולי אזהרה 

לירידה בביקושים. הדוגמא היחידה לכך היא  על מוצרים אינה בהכרח מובילה

קבע צו של שר  2014הצבת סימול האזהרה על חפיסות הסיגריות. בשנת 

יחויבו יצרני ויבואני מוצרי הטבק להטביע  2014הבריאות דאז כי החל מדצמבר 

הירידה   ,6אזהרות על גבי אריזות מוצריהם. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

זאת,  ש לא השתנתה מהותית בהשוואה לשנים שקדמו לה. בצריכת החפיסות לנפ

כאשר במקביל נרשמו עליות במיסוי הטבק ובמודעות לנזקי העישון משנה לשנה 

שגם הם גורמים מרסני ביקושים. משמע, לא ניתן לייחס בוודאות להצבת סימוני 

כמובן, שיש להתייחס  האזהרה על חפיסות הסיגריות הרתעה המפחיתה ביקושים. 

שוואה זו בזהירות משום שבכל זאת ישנם לא מעט הבדלים בין מוצרי מזון לה

 לסיגריות.
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המעוניינים להימנע מסימול שלילי יוכלו לבצע כמו כן, סביר כי יצרנים מקומיים  

, אך התאמות אלו עשויות להיות בקלות את ההתאמות הנדרשות במוצר לשם כך

יידרשו לבצע משא  . לעומתם, יבואנים שיבקשו לבצע מהלך דומהכרוכות בעלויות

אותו  המוצר ומתן עם יצרני המוצרים, שלא מן הנמנע שיסרבו לשנות את הרכב

תח שוק משמעותי במונחים בעל נבהכרח לטובת יבואן ישראלי שאינו  הם מייצרים

 או לחלופין יאלצו לחפש מוצר חדש. גלובליים,

 

, על פי פרסומים בתקשורת, התחייבה "אסם" להשיק  2017בתוך כך, במאי 

עשרות מוצרים בעלי ערכים תזונתיים מוספים ולהפחית את כמויות הסוכר, הנתרן 

)על רקע מסקנות הועדה(. כתוצאה מכך, אריזות המוצרים שעברו  והשומן במוצריה 

עלייה במחיר לגרם. וזאת,  על פי אסם, בשל  -שינוי בהרכב התזונתי הוקטנו

הכנסת רכיבים יקרים יותר ושינוי הליכי הייצור, כך שהטעם של המוצרים לא יפגע 

 מהשינוי בהרכב התזונתי.  

 

מזון שאינו עומד באחד מן   -י ההגדרההגבלת שיווק ופרסום מזון מזיק )על פ.2

 נחשב מזון מזיק(, בדגש על שיווק לילדים ונוער. 1הקריטריונים בטבלה בסעיף 

 

ר. בשונה צעד זה מקטין ביקושים משום שהוא מונע חשיפה ותהודה של המוצ

מהצעד הראשון הוא אינו מפלה בין יצרנים ליבואנים. אם כי, גם מצעד זה צפויות 

מטוגנים ומאפים, חטיפים ממותקים ומלוחים,  -להיפגע בעיקר קטגוריות מסוימות

 ם. בשר מעובד ומשקאות ממותקי

קידום הנגשה כלכלית של מזון בריא באמצעות החלפת המוצרים תחת הפיקוח .3

ך לדוגמא, יוכנסו לרשימת המוצרים המפוקחים לחם מדגן מלא, הממשלתי. כ

שומן ועוד, ויוצאו מן הרשימה חמאה, שמנת  1%-0.5%דגנים מלאים, יוגורט 

כי הועדה  יש לצייןחמוצה, גבינה צהובה עשירה בשומן ובעתיד גם לחם הלבן. 

טה המליצה לבחון את השינוי ברשימת המוצרים המפוקחים, כך שלא מדובר בהחל

 סופית.
המוצרים שיוצאו מרשימת המוצרים המפוקחים, וכתוצאה מכך מחירם יעלה, 

צפויים לחוות ירידה בביקושים, ואילו אלו שיוכנסו לרשימה ומחירם ירד יחוו בדיוק 

   ההיפך.

הגברת ההסברה בנושאי תזונה   -נדגיש כי הועדה הגישה המלצות נוספות, וביניהן

רנים קטנים ובינוניים לייצר מזון בריא ושקילה בעתיד של  בבתיה"ס ובמדיה, עידוד יצ

בינוני  -מיסוי מזון מזיק. אולם, להערכתנו, השפעתן אינה צפויה לחול בטווח הזמן הקצר

או שהן טומנות בחובן עלויות לממשלה )דוגמת התמיכה ביצרנים קטנים(, מה שעשוי  

שאינן כרוכות בעלויות  להוות מכשול ליישומן. זאת, בשונה משלוש המסקנות לעיל 

 לממשלה ובעלות אפקט מידי.  

ועדה שהוצגו  ו, בהנחה שמשרד הבריאות יוציא מהכוח אל הפועל את מסקנות הלסיכום

לעיל, נראה כי בשלב הראשון יפגעו בעיקר יצרנים מקטגוריות מזון עתירי שומן, סוכר 

מקטגוריות אלו  ונתרן. להערכתנו, פגיעה זו תבוא לידי ביטוי בהסטת ביקושים 

לקטגוריות אחרות שלא יסומנו. בנוסף, מסתמן כי היצרנים בקטגוריות המזון הנחשבות  

"מזיקות" על פי משרד הבריאות יוכלו להסתגל ולבצע התאמות בקלות, ביחס ליבואנים  

אם כי לא מן הנמנע שהתאמות אלו יהיו כרוכות בעלויות, כדוגמת  ,באותן הקטגוריות

 . סםההתאמות שביצעה א
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 המזון ייצור יתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענףנ

 עליהן מבוסס הניתוח: 1החברות הציבוריות

 

 

 ₪מיליארד  3.1-הסתכמו בכ 2016בשנת  4-המצרפיות של החברות ברביע ה הכנסותה

בהשוואה לרבעון  8%(. סכום זה משקף עלייה בשיעור של 7)ראה/י תרשים מס' 

. 2016בשנת  3-בהשוואה לרביע ה 6%וירידה בשיעור של  2015המקביל בשנת 

 12.4-ו בכהסתכמ 2016בהסתכלות שנתית, ההכנסות המצרפיות של החברות בשנת 

. יחד עם זאת, מן 2015בהשוואה לשנת  6%, נתון זה משקף עלייה של ₪מיליארד 

הראוי יהיה לתת תשומת לב רבה יותר להכנסות המצרפיות בנטרול הכנסותיה של 

 7-ו 2015רכישות בשנת  11חברת פרוטרום, המבצעת רכישות רבות של חברות )

החברה ואת ההכנסות המצרפיות (, דבר אשר מטה את הכנסות 2016חברות בשנת 

 כלפי מעלה שלא בדרך אורגנית. 

 2016בשנת  4-לפיכך, ההכנסות המצרפיות של החברות, להוציא פרוטרום, ברביע ה

 2015. סכום זה משקף יציבות בהשוואה לרביע המקביל בשנת ₪מיליארד  2-הסתכמו ב

ההכנסות  בהשוואה לרביע הקודם. בהסתכלות שנתית, 9%וירידה בשיעור של 

, ₪מיליארד  8.1-הסתכמו ב 2016המצרפיות של החברות, להוציא פרוטרום, בשנת 

כלומר, על אף ירידות . 2015בהשוואה לשנת  2.5%נתון המשקף עלייה בשיעור של 

המחירים בקטגוריות מזון רבות שהוצגו לעיל, סך ההכנסות המצרפי גדל, זאת 

 הודות לגידול בכמויות. 

בשנת  4-ברביע ה 36.3%של החברות הציבוריות נקבע על  למישיעור הרווח הגו

נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל בשנת  1.5-. שיעור זה משקף ירידה בכ2016

בהסתכלות ארוכת נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. אולם,  1-וירידה בכ 2015

לעיל, ניכרת  טווח, ניתן להבחין כי הירידה במחירי הסחורות החקלאיות, שהוצגה

בשיעורי הרווח הגולמי הרבעוניים. נזכיר, כי הירידה במחירי סחורות המזון החלה 

. כך, שיעור הרווח הגולמי הרבעוני 2016ונמשכה בהדרגה עד שנת  2013בשנת 

                                                           
תנובה ואסם, זאת  -יש לציין כי ישנן חברות גדולות וחשובות שאינן נכללות בדיווח זה, כגון 1

 מכיוון שהן אינן ציבוריות. 

שם החברה
החלק היחסי 

מהמאזן המצרפי

41%שטראוס גרופ

41%פרוטרום

6%קרור

4%מעברות

3%שמן תעשיות

3%אנגל שלמה

2%זנלכל

1%צאם

1%כרמית
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בלבד בשנים  34%-, זאת בהשוואה ל37%עמד על  2013-2016הממוצע בשנים 

  אשר משמיטים את החברות הגדולות(. )אין הבדל במסקנה האחרונה כ2009-2012

בשנת  4-ברביע ה 8.6%של החברות הציבוריות נקבע על  שיעור הרווח התפעולי

נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל בשנת  4.2. שיעור זה משקף ירידה של 2016

נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. ואילו המסקנה המתקבלת  4.8וירידה של  2015

שיעורי הרווחיות  2015ניתן לראות כי החל משנת  -תכלות ארוכת טווח הינה שונהמהס

. בנוסף, נציין כי על 2016בשנת  4-התפעולית מצויים במגמת עלייה, להוציא הרביע ה

נרשמה ירידה בשיעורי הרווחיות, בהשוואה לרביעים  2016בשנת  4-אף שברביע ה

מדובר בשיעור רווחיות גבוה לרביע זה.  ,2015מקבילים בשנים קודמות, להוציא שנת 

נראה כי השפעת הירידה במחירי הסחורות, שכמוצג לעיל שיפרה את שיעורי 

הרווחיות הגולמית, חלחלה אף לשיעורי הרווחיות התפעולית. כך, שיעור הרווח 

 8%-, זאת בהשוואה ל11%עמד על  2013-2016התפעולי הרבעוני הממוצע בשנים 

זה המקום לציין כי כאשר מנטרלים את נתוני החברות  .2012-2009בלבד בשנים 

הגדולות, שטראוס ופרוטרום, שיעורי הרווחיות יורדים משמעותית. אין זה מפתיע נוכח 

גודלן היחסי והעובדה שלשתיהן פעילות מהותית בחו"ל, מה שעשוי להעיד על יעילותן 

  המתבטאת אף בשיעורי רווחיות גבוהים מהממוצע הענפי.

 

היחס השוטף )נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות( המצרפי של החברות הציבוריות 

-(. יחס זה משקף עלייה ב8)ראה/י תרשים מס'  1.5-הסתכם ב 2016בשנת  4-ברביע ה

בהשוואה לרביע  0.04-וירידה ב 2015נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל בשנת  0.05

חס המהיר )נכסים שוטפים בניכוי מלאי חלקי התחייבויות הקודם. אותן המגמות נרשמו בי

שוטפות(. הירידה ביחסי הנזילות מיוחסת לעלייה בהתחייבויות השוטפות המצרפיות )בעיקר 

ירידה זו איננה חיובית, משום שהיא לבנקים וספקים( הגבוהה מהעלייה בנכסים השוטפים. 

הן לטווח הקצר באמצעות נכסיהן מבטאת ירידה ביכולת החברות לפרוע את התחייבויותי

 השוטפים. 
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, הנמדדת באמצעות שיעור ההון העצמי ביחס למאזן, שחלה בשנת רמת המינוףהעלייה ב

(. שיעור ההון העצמי ביחס למאזן 9)ראה/י תרשים מס'  2016, התהפכה בשנת 2015

נקודות האחוז  1.4-. שיעור זה גבוה ב2016בשנת  4-ברביע ה 46.4%-המצרפי הסתכם ב

וז בהשוואה לרביע הקודם. נקודות האח 0.7-וגבוה ב 2015בהשוואה לרביע המקביל בשנת 

כאשר בוחנים את רמת המינוף המצרפית להוציא פרוטרום, מתקבלת תמונה שונה בנוגע 

זאת, כפי שעולה מדוחותיה, בעקבות , המציגה יציבות ברמת המינוף בשנה זו. 2015לשנת 

רכישת חברות בעיקר באמצעות חוב בנקאי, המתבטאת בעלייה ברמת המינוף של פרוטרום, 

בלבד בתום שנת  45%-ל 2014בתום שנת  58%-חלקו של הונה העצמי מהמאזן ירד מכך ש

, מה שמטה את רמת המינוף המצרפית כלפי מעלה. נוסף על כך, רמת המינוף 2016

נקודות האחוז כאשר משמיטים את שתי החברות הגדולות  10-המצרפית יורדת ביותר מ

הינה מעודדת, מכיוון שכאשר  היפוך מגמת העלייה שחלה ברמת המינוףמהניתוח. 

החברות נוטלות פחות חובות הסיכון לחדלות פירעון בקרב החברות קטן וכך גם הוצאות 

 המימון שלהן, דבר אשר תורם לשורת הרווח.

 4-ברביע ה 0.5%)הוצאות המימון ביחס להכנסות( המצרפי עמד על נטל המימוני שיעור ה

ברביע הקודם.  2%-ול 2015מקביל בשנת ברביע ה 1.6%-, זאת בהשוואה ל2016בשנת 

על אף הגידול בהכנסות מחד, והירידה ברמת המינוף מאידך, לא בטוח כי שחיקה חדה שכזו 

בנטל המימוני תישמר גם ברביעים הבאים, סביר כי השחיקה הינה סטייה חד פעמית 

 מהממוצע הארוך טווח. 
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לגידול מצוי ביציבות מסוימת, זאת הודות ענף ייצור המזון בשורה התחתונה,  ,סיכוםל

עלייה בהוצאות שכר ומאידך מחד  -לשינויים פנימיים בהרכב העלויותבכמויות הנמכרות ו

ירידה בהוצאות על חומרי גלם ואריזה. אולם, הממצאים שהוצגו לעיל מצביעים כי הגידול 

. בפרט, הייצור המקומיזאת על חשבון נתחו של ברובו לגידול ביבוא, הופנה בצריכה הפרטית 

, או באופן חמור לרדת חדלועולה החשש כיצד ינהגו היצרנים בעולם שבו מחירי חומרי הגלם י

בחומה יידרשו להעלות את מחירי המכירה ויתקלו הם כתוצאה מכך , ויותר יחלו לעלות

  .ואולי גם הממשלה בדמות הצרכנים בצורה

ת הציבוריות בענף, רווחיותן של החברות יחד עם זאת, אם לשפוט על סמך תוצאות החברו

בענף מצויה במגמה חיובית ברורה מאז החלו מחירי הסחורות השונים לרדת והשקל החל 

 להתחזק.

יישום המלצת הועדה לקידום תזונה בריאה, בדבר סימון מוצרים מזיקים, עשוי במבט קדימה, 

ת מזון מסוימות. אך בטווח ליצור יתרון קטן בקרב היצרנים בהשוואה ליבואנים, בקטגוריו

לא ברור כי היבואנים יחוו קשיים רבים הזמן הבינוני, כאשר ייושמו שלבים מחמירים יותר, 

  יותר בהשוואה ליצרנים.


