
תקציר 
 נתח השוק של המכירות של הלבשה והנעלה בחנויות

בישראל )שלא דרך סחר מקוון( נשחק בכ-3.5% 
בשנים 2014-2017, זאת בעיקר על רקע עלייה של 
רכישות בחנויות בחו"ל, ובמידה מסוימת עלייה 
ברכישות באמצעים מקוונים. סביר כי מאז השחיקה 

נמשכה. 
 במחצית הראשונה של שנת 2019 עלתה הצריכה

הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה במחירים קבועים  
בקצב הנמוך מהממוצע הרב שנתי. רכיבי צריכה 
פרטית אחרים, המייצגים במידה מסוימת רכישות 
באמצעים מקוונים מחו"ל ובחנויות בחו"ל צמחו אף 

הם בקצב נמוך יחסית לשנים האחרונות.  
 אינדיקטורים נוספים לצריכה של מוצרי הלבשה

והנעלה מלמדים כי ברשתות השיווק חלה צמיחה 
נמוכה מזו שחלה ברכישות בכרטיסי האשראי 
במחצית הראשונה של 2019. לא מן הנמנע כי   
המכירות בחנויות בוטיק וכאלה שאינן מהוות חלק 
מרשת הפגינו עדיפות על פני הרשתות בתקופה זו. 

 המחירים לצרכן של הלבשה והנעלה מצויים בירידה
רבת שנים. כאשר מנגד עלויות העבודה מצויות  מסחר בהלבשה 
בעלייה רבת שנים ומחירי היבוא של מוצרי הלבשה 
והנעלה, שרובם מיוצרים בחו"ל )כ-90% ב-2017(, 
עלו בשנים 2017-2018. לפיכך כפי הנראה קיים לחץ 

על הרווחיות של קמעונאיות ההלבשה. על הרווחיות של קמעונאיות ההלבשה.  והנעלה 
 מן הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף

עולה כי בין היתר פיחות שע"ח של השקל מול הדולר  ספטמבר 2019 
והגדלת המבצעים העיבו על הרווחיות הגולמית 

בענף. 

 
החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 

גילי בן אברהם 

 



רקע 

סך ההוצאה הפרטית על מוצרי הלבשה והנעלה במונחים נומינליים הסתכמה בכ-18.1 מיליארד ₪ 
בשנת 2018. ההוצאה לצריכה פרטית הנומינלית על מוצרי הלבשה והנעלה שוות ערך לכ-2.5% מסך 
ההוצאה הכוללת לצריכה פרטית בשנה זו. מסקר הוצאות משקי הבית )2017( עולה כי משק בית 
ממוצע מוציא כ-538 ₪ בחודש על פריטי הלבשה והנעלה, המהווים כ-3.3% מסך ההוצאה לתצרוכת 

החודשית.  

ענף קמעונאות ההלבשה הינו ענף מאוד דינאמי המאופיין בשנים האחרונות בכניסה של מותגים 
בינלאומיים רבים, בדרך כלל באמצעות זיכיונות של מפעילים מקומיים. לאחרונה הצטרפה למגמה 
זו רשת אופנת הספורט הצרפתית, Decatlon, אם כי פעילותה בארץ הינה ללא זכיין מקומי. מגמה 
נוספת המאפיינת את הענף היא היווצרותן של קבוצות אופנה ענקיות, דוגמת פוקס, קסטרו וגוטקס 
מותגים, החולשות על מספר מותגים כל אחת. קבוצות אופנה אלו מגדילות את מצבת המותגים שלהן, 
לעיתים גם לקטגוריות משיקות כגון- טיפוח וקוסמטיקה, במטרה להשתלט על נתחי שוק ולהגדיל 
מקורות הכנסה. כך, בתקופה האחרונה ניתן לציין פעולות רבות מסוג זה: רנואר השיקה חנויות לממכר 
מוצרים לעיצוב הבית בפסח האחרון; קסטרו רכשה את Ladila חברת הלבשה לנערות, המבצעת 
מכירות מקוונות בלבד, והשיקה את מותג הקוסמטיקה kiko Milano; קבוצת H&O רכשה זיכיון 
לחברת האופנה הפולנית ריזרבד והחלה להפעיל סניף ראשון באוגוסט 2018; דלתא רכשה את מותג 

ההלבשה התחתונה הצרפתי eminence, בעיקר בכדי להעמיק את החדירה לשוק האירופי. 

מרבית הסחורה המשווקת בחנויות אינה מיוצרת בארץ הודות להסרת החסמים ליבוא טקסטיל מחו"ל 
בתחילת שנות התשעים. כך שבשנת 2017 כ-11% בלבד מצריכת פריטי ההלבשה וההנעלה מקורם 

היה בייצור מקומי, לעומת כ-75% מצריכת פריטי ההלבשה והנעלה בשנת 1995.  

נתח השוק של המכירה בחנויות מקומיות מצוי בירידה בשנים האחרונות 

מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2017 שפורסם לאחרונה עולה כי אופן הקנייה של מוצרי הלבשה 
והנעלה לא השתנה דרמטית בהשוואה לשנת 2016 )ראה/י תרשים 1(. יחד עם זאת, ניתן לזהות כי בין 
השנים 2014-2016 חלה שחיקה בנתח השוק של החנויות הפיזיות, בשיעור של כ-3.5%, מרבית 

השחיקה באה על רקע עלייה בנתח השוק של רכישות מוצרי הלבשה והנעלה בחו"ל. 

שיעור הרכישות באינטרנט עולה בהדרגה, אך יש לזכור כי מתוך רכישות אלו ישנו חלק לא מבוטל 
של רכישות מרשתות מקומיות, כך שרק חלק מעלייה זו מהווה נגיסה במכירות של הרשתות 
המקומיות. לפי הסקר של הלמ"ס, 2% מסך הרכישות של מוצרי הלבשה והנעלה בשנת 2017 בוצעו 
באינטרנט. כ-1.5% הינן מספקיות מקומיות וכ-0.5% מספקיות מחו"ל, אם כי, בלמ"ס מציינים כי בקרב 
חלק מהנסקרים לא ברורה החלוקה בין אתרי האינטרנט בארץ לבין אלו מחו"ל, כך שההתפלגות בין 

הארץ לחו"ל חשופה לטעויות. 

מעניין לציין כי מוצרי הלבשה עליונה לגברים )7.8%( והנעלה )7.3%( נרכשים בחנויות בחו"ל בשיעור 
הגבוה מהממוצע לכל קטגוריית ההלבשה והנעלה )5.2%(, וכן, מוצרי הלבשה עליונה לילדים נרכשים 

באינטרנט )4.1%( בשיעור גבוה מהממוצע בקטגוריה הראשית של הלבשה והנעלה )2%(. 



 

הירידה בשיעור הרוכשים מוצרי הלבשה והנעלה בחנויות המקומיות בעת האחרונה, המוצגת לעיל, 
מוסברת באמצעות מספר גורמים מרכזיים, וביניהם:  

תומך ברכישות באינטרנט/ חנויות בחו"ל  גורם 
רכישות באינטרנט מחו"ל  פטור ממע"מ ומס קנייה על יבוא אישי בסכום 

של עד 75$ 
חנויות בחו"ל  במדינות רבות מתקבל החזר על מע"מ 

ברכישות של תיירים מעל סכום מסוים 
חנויות בחו"ל  רפורמת השמיים הפתוחים והתגברות התחרות 

בענף התעופה 
רכישות באינטרנט בחו"ל  ימי אספקה קצרים בהשוואה לעבר בשילוח 

בינלאומי 
חנויות בחו"ל ורכישות באינטרנט מחו"ל  התחזקות השקל 

 

כפי שיוצג בהמשך, סביר כי המגמה המוצגת לעיל נמשכה גם בשנים 2018-2019, ובמבט קדימה, 
להערכתנו, מגמה זו צפויה להימשך. זאת, על רקע התעצמות התמיכה מהגורמים שהוצגו לעיל- 
השקל צפוי להוסיף להתחזק מול המטבעות המרכזיים, איכות השילוח )בעיקר בתוך המדינה( תשתפר 

והתחרות בענף התעופה תתעצם. 

קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה נחלש במחצית הראשונה של 2019, 
ואילו קצב הצמיחה של רכישות בחו"ל ויבוא טובין אישי מצוי בירידה ארוכת טווח  

הצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה, במחירים קבועים )נתונים מנוכי עונתיות(, עלתה בכ-7% 
ברביע השני של 2019 בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, זאת, לאחר ירידה של כ-1.2% ברביע 
הראשון של 2019. ייתכן, כי להתרחשותו המאוחרת יחסית של חג הפסח בשנת 2019, בשלהי אפריל, 

היה חלק בירידה ברביע הראשון )זאת למרות שהנתונים מנוכי עונתיות(.  

בכדי להתגבר על האפשרות שעיתוי חג הפסח הוביל לתנודתיות בשיעורי השינוי הרבעוניים, ניתן 
לבחון את הצריכה הפרטית במחירים קבועים במחצית הראשונה של השנה. במהלך תקופה זו, עלתה 
הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה, במחירים קבועים, בשיעור של 2.9% בהשוואה למחצית 
הראשונה ב-2018 )ראה/י תרשים מס' 2(. שיעור צמיחה זה נמוך מקצב הצמיחה הממוצע בשנים 

2014-2018 שעמד על כ-4.7%.  
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ראוי לציין כי רכיב הצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה מייצג אך ורק רכישות של מוצרים 
בארץ. אולם, ממרכיבים אחרים של הצריכה הפרטית ניתן לקבל מושג על המגמות בקרב רכישת 
מוצרי הלבשה והנעלה מחו"ל. כך, יבוא טובין אישי משקף את כל היבוא שנעשה על ידי הפרטים, 
שרובו מייצג את היבוא הפטור ממע"מ וכולל יבוא מוצרי הלבשה והנעלה, והצריכה של ישראלים 
בחו"ל עשויה לשקף בין היתר את הרכישות של מוצרי הלבשה והנעלה )יחד עם הוצאות על מזון, לינה 

ופנאי(. 

הצריכה של ישראלים בחו"ל )נתונים מנוכי עונתיות( עלתה בכ-3% במחצית הראשונה של שנת 2019, 
שיעור הצמיחה הנמוך בשנים האחרונות, אך זאת לאחר כמעט חמש שנים בהן צמח רכיב זה בעוצמה 
גבוהה, דבר המתיישב עם העלייה בנתח השוק של הרכישות של מוצרי הלבשה בחנויות בחו"ל 
שהוצגה מעלה. במבט קדימה, נתוני יולי-אוגוסט של יציאות הישראלים לחו"ל מרמזים כי קצב 
הצמיחה של הצריכה של הישראלים בחו"ל יוותר באותו הקצב גם ברביע השלישי של 2019. יציאות 
הישראלים לחו"ל עלו בחודשים אלו בכ-6.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בדומה לקצב 

העלייה שנרשם במחצית הראשונה של שנת 2019.  

קצב הצמיחה של יבוא טובין אישי, המשקף את היבוא של צרכנים ישראלים באופן עצמאי מחו"ל 
)כולל בעיקר יבוא באמצעות סחר מקוון(, מצוי בירידה כבר מתום שנת 2016 אולם עודנו גבוה 
משמעותית מקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה, לפיכך, מספיק שהיבוא 
האישי של מוצרי הלבשה והנעלה יצמח בקצב הצמיחה הממוצע של יבוא טובין אישי על מנת שנתח 
השוק של הרכישות באינטרנט מחו"ל יוסיפו לקזז מנתח השוק של המכירות של קמעונאיות ההלבשה 

המקומיות.   

   

נתוני הפעילות החודשיים מלמדים כי לקראת תום שנת 2018 חלה היפרדות בין קצב הצמיחה של 
הרכישות בכרטיסי אשראי של הלבשה והנעלה, במחירים קבועים, לבין זה של המכר הכמותי ברשתות 
השיווק של הלבשה והנעלה )ראה/י תרשים מס' 3(, כולם משקפים מכירות בארץ בלבד. הסבר אפשרי 
לכך הוא צמיחה גבוהה במכר הכמותי בחנויות בוטיק וחנויות שאינן חלק מרשתות ביחס לחנויות שהינן 

חלק מרשתות שיווק.  

הרכישות בכרטיסי אשראי של הלבשה והנעלה במחירים קבועים עלו בכ-6.6% בחודשים אפריל- יוני 
2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה )ינואר- יוני( עלו הרכישות בכרטיסי 
אשראי בכ-3.0%, קצב צמיחה הדומה לזה של הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה. מאידך, קצב 
הצמיחה של המכירות של רשתות השיווק של הלבשה וטקסטיל, במחירים קבועים, עמד על 1.9% 
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בחודשים אפריל – יוני 2019, ו-3.2%- מתחילת השנה. קצב הצמיחה של המכירות של רשתות השיווק 
של הנעלה, במחירים קבועים, עמד על 0.3%- בחודשים אפריל – יוני 2019, ו-7.0%- מתחילת השנה.   

 

בשלוש השנים האחרונות נוצרו לחצי עלויות על קמעונאיות ההלבשה, בד בבד עם ירידה במחירי 
המכירה הצרכניים )ראה/י תרשים מס' 4(, כל אלו עשויים להוביל להתכווצות הרווחיות בענף. מחירי 
המכירה בענף, כפי שניתן ללמוד ממדד המחירים לצרכן, ירדו בכל אחת מן השנים 2014-2018, ועד 
כה בשנת 2019 נמשכה מגמה זו- המחירים לצרכן ירדו בכ-1.2% בממוצע בחודשים ינואר – יולי 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  

ירידת המחירים בשנת 2019 עד כה מרוכזת בעיקר במוצרי ההנעלה שירדו בכ-4.4% ואילו מחירי 
מוצרי ההלבשה ירדו בכ-0.3% בלבד, זאת בדומה לירידות המחירים בכל השנים האחרונות שהתרכזו 
בעיקר, אך לא רק, במוצרי הנעלה. ייתכן שהירידה הגדולה יותר במחירי מוצרי הנעלה נעוצה בעובדה 

שהביקוש למוצרים אלו נחלש, כפי שמתבטא במדד המכירות של רשתות שיווק הנעלה. 

מנגד, עלויות היבוא, המשתקפות ממדד מחירי היבוא הדולריים של מוצרי צריכה, עלו בשנים -2017
2018, ואילו בשלושת החודשים הראשונים של השנה ירדו במסורה בשיעור של 0.3%. כאמור לעיל, 
חלק ניכר מהצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה אינו מיוצר בארץ )כ-90%(, כך שמדד מחירי 
היבוא של מוצרי צריכה מספק תמונה מקיפה של העלות הגולמית של מוצרי ההלבשה והנעלה. יחד 
עם זאת, יש לציין כי בשנת 2017 הייסוף של השקל מול הדולר היה גבוה מעליית מחירי היבוא, בשנת 
2018 חל ייסוף מזערי, ועד כה בשמונת החודשים הראשונים של השנה פוחת ערכו של השקל מול 

הדולר בכ-1.2%. 

עלות השכר, שגם היא משמעותית בהרכב העלויות, עלתה בכל השנים האחרונות בדומה למגמה 
בכלל המשק, אולם, העלייה בענף מכירות קמעונאיות של הלבשה, הנעלה וטקסטיל עלו בעוצמה 
גבוהה מכלל המשק. כך, השכר הממוצע בענף, במחירים שוטפים, עלה בכ-5% בשנת 2018, לעומת 
כ-3.5% בכלל המשק, באופן דומה, בחמשת החודשים הראשונים של 2019 עלה השכר הממוצע בענף 

בכ-4.5%, בעוד שהשכר בכלל המשק עלה ב-3.5% באותה התקופה.  

נציין כי אמנם השכר הממוצע בענף גדל, אך היקף המועסקים בענף מצוי בירידה החל מאוקטובר 
2017, כך שמתום שנת 2017 ירד היקף העובדים בענף בכ-9.4% )מאי 2019 בהשוואה לדצמבר 2017(. 
ירידה זו ככל הנראה נובעת מסגירת סניפים והתייעלות בקרב החברות בענף לאור הקשיים שנערמו 

בשנים האחרונות על הפעילות בתחום.     

Dummy Text



 

במבט קדימה, ממש בימים הקרובים צפויה אמזון לחנוך באתר הסחר המקוון שלה, לראשונה, ממכר 
מוצרים מקטגוריות שונות בישראל על ידי ספקים ישראלים בשפה האנגלית, כאשר בהמשך הפריטים 
צפויים להיות מוצגים בשפה העברית. יחד עם זאת, נכון לעכשיו המוצרים ישולחו על ידי הספקים 
עצמם ולא על ידי אמזון, המוכרת ביכולותיה הלוגיסטיות היעילות. יש לציין כי כבר כיום פועל אתר 
מקומי של סחר מקוון במתכונת די זהה, בניהול חברת הנדל"ן המניב עזריאלי, כך שנראה שלעת עתה 

לא צפוי זעזוע משמעותי מכניסתה של אמזון לישראל.  

לפי הפרסומים בין החברות השונות שיציעו את סחורותיהן בגרסה הישראלית של אמזון נמנות מספר 
חברות אופנה וטקסטיל, ביניהם "המשביר לצרכן", חברת אופנת התינוקות "מיננה" וחברת האופנה 

"סטורי". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dummy Text



ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות 
הניתוח שלהלן יתבסס על הדוחות הציבוריים של חברות ההלבשה והאופנה הן מתחום הייצור והן 
מתחום המסחר. חשוב לציין כי לחלק מהחברות יש מגזרי פעילות נוספים כמו מכירת מוצרי אופנת 
בית או מוצרי אווירה וטיפוח, וכן לחלקן ישנה פעילות מכירה בחו"ל. בנוסף, החברות שלהלן מהוות רק 
חלק מועט מהחברות הקיימות בשוק ובנוסף אליהן פועלות בשוק האופנה חברות פרטיות, רשתות 

בינלאומיות וחנויות בוטיק אשר אינן מחויבות בפרסום דוח כספי. 

החברות המשתתפות בניתוח: 

 

 

 

 

 

 

מרבית היחסים הפיננסיים המצרפיים של החברות הציבוריות בענף הורעו בתקופת ההשוואה לעיל, 
כאשר רק יחסי הרווחיות רשמו שיפור, אשר אינו בהכרח מייצג בשל העיתוי השונה של חג הפסח בין 
השנים הנ"ל שהשפיע על שולי הרווחיות. יש לציין כי חלק מן הסעיפים הושפעו מאימוץ של תקן 

החשבונאות החדש, ה-IFRS16, ולכן אינם ברי השוואה בין התקופות. 

o להוציא קסטרו, בכל החברות הציבוריות נרשמה עלייה בשיעור הרווח התפעולי ברביע השני של 

2019 ביחס לרביע המקביל ב-2018, אולם כאמור, נראה כי לעיתוי חג הפסח השפעה על כך. גם 
שיעור הרווח הגולמי המצרפי עלה בתקופת ההשוואה, אך בקרב קסטרו, פוקס ובריל נרשמה 
ירידה בשיעור הרווח הגולמי כתוצאה מגורמים מגוונים: פיחות שע"ח מול הדולר, איחור במכירת 
פרטי הקיץ בשל תנאי מזג האוויר והגדלת המבצעים. בחינה של יחסי הרווחיות במחצית השנה 
הראשונה של 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018, על מנת לנטרל את עיתוי חג הפסח, 

מעלה כי שניהם נשחקו. 
o יחסי הנזילות המצרפיים, המשקפים את יכולות החברות לפרוע את התחייבויותיהן השוטפות 

מתוך הנכסים השוטפים, נשחקו בתקופת ההשוואה. זאת, על רקע גידול בהתחייבויות השוטפות  
הגבוה מזה של הנכסים השוטפים, אם כי, לאימוץ התקן החשבונאי החדש הייתה השפעה על כך.  

o מדדי כושר הפירעון )יחס כיסוי הריבית ותזרים המזומנים מפעילות להוצאות המימון(, המשקפים 

את יכולת החברות לעמוד בעלויות המימון, נשחקו בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. זאת, 
בעקבות עלייה משמעותית בהוצאות המימון נטו בתקופת ההשוואה )ברביע המקביל ב-2018 הן 

היו נמוכות מאוד(. 
o יחס ההון העצמי ביחס למאזן נשחק משמעותית, אך שוב שחיקה זו מיוחסת בעיקר לאימוץ התקן 

החשבונאי החדש המוזכר לעיל.  
 

לסיכום, המגמות המתוארות בדוחותיהן הכספיים של החברות הציבוריות מתיישבות עם נתוני המקרו. 
הגדלת המבצעים על ידי חברות האופנה פירושם הורדת מחירים, כפי שבא לידי ביטוי במדד המחירים 
לצרכן מתחילת השנה ובשנים האחרונות, מה שבתוספת גורמים נוספים כדוגמת שע"ח ועלויות 
העבודה לוחצים על הרווחיות של החברות בענף. מלבד זאת, היחסים הפיננסיים בתקופת ההשוואה 

אינם בהכרח ברי השוואה על רקע עיתוי שונה של חג הפסח ואימוץ תקן חשבונאי חדש.  

 

שם החברה
חלקה מהמאזן

המצרפי

41.5%דלתא

26.7%פוקס

18.7%קסטרו

8.6%גולף

4.5%בריל
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