
תקציר 
 המכירות של מוצרי הלבשה והנעלה תלויות מאוד

במדיניות הממשלה ובמגבלות על הפעילות, כך שגם 
במהלך סגירת חנויות המסחר בסגר השני ירדו 
המכירות בענף בחדות. עם זאת, לעת עתה, נראה כי 
הפגיעה בענף על רקע סבב המגבלות השני הייתה 
מתונה במעט ביחס לראשון. מנתוני הניידות של גוגל, 
המתואמים במידה מסוימת באופן חיובי עם השינוי 
הריאלי של הרכישות בכרטיסי אשראי של הלבשה 
והנעלה, ניתן להעריך בזהירות רבה כי בחודשים 

 

מסחר בהלבשה 

והנעלה 
דצמבר 2020 

 

נובמבר-דצמבר היקף המכר הכמותי היה נמוך בכ-
20%-30% בהשוואה לפברואר 2020.   

 בחינה של השינוי במכירות של רשתות השיווק של
הלבשה, הנעלה וטקסטיל בישראל ובאיחוד האירופי 
ביחס לשינוי בגורמים כגון עוצמת המגבלות, החדירה 
של הסחר המקוון במדינה, אמון הצרכנים והתמיכה 
הכלכלית של הממשלה, מעלה כי רק הגורם הראשון 
מתואם באופן חיובי עם השינוי במכירות מאז פרוץ 
המגיפה. עובדה אשר מאששת את הרגישות הגבוהה 

של המכירות בענף למגבלות על הפעילות.  
 מאז פרוץ הקורונה גוברות העדויות בעולם על גידול

משמעותי בשימוש באמצעי סחר מקוון, כאשר גם 
חלק מחברות ההלבשה המקומיות הצביעו על כך. 
לפי ההערכות, ההאצה שחלה בשימוש בסחר המקוון 
איננה זמנית. לפי סקר של הלמ"ס, בישראל, כ-23% 
מהעסקים בענף המסחר הקמעונאי פתחו אתר או מהעסקים בענף המסחר הקמעונאי פתחו אתר או 
אפליקציה או הוסיפו לאחד מאלו פעילות חדשה 
בעקבות הקורונה, זאת בהשוואה ל-11% בכל 

 
 מנתוני הרכישות באשראי של חברת שב"א

הסקטור העסקי.
מנתוני הרכיש

המתפרסמים על ידי בנק ישראל ניתן ללמוד כי 
במהלך אוקטובר 2020, בו כל החנויות היו סגורות, 
היקף המכירות הנומינלי של מוצרי הלבשה והנעלה 
באמצעות סחר מקוון עמד על כ-30% מההיקף 
הנומינלי של סך הרכישות באשראי של מוצרי 

הלבשה והנעלה בחודש אוגוסט 2020. 
 מאז פרוץ הקורונה היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה

בולט לרעה ביחס לקטגוריות אחרות ביבוא של מוצרי 
צריכה שוטפים. הלחץ לירידת מחירים נמשך. 

 
החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 

גילי בן אברהם 



רקע 

סך ההוצאה הפרטית על מוצרי הלבשה והנעלה במונחים נומינליים הסתכמה בכ-18.3 מיליארד ₪ 
בשנת 2019. ההוצאה לצריכה פרטית הנומינלית על מוצרי הלבשה והנעלה שוות ערך לכ-2.4% מסך 
ההוצאה הכוללת לצריכה פרטית בשנה זו. מסקר הוצאות משקי הבית )2018( עולה כי משק בית 
ממוצע מוציא כ-492 ₪ בחודש על פריטי הלבשה והנעלה, המהווים כ-3% מסך ההוצאה לתצרוכת 

החודשית.  

מרבית הסחורה המשווקת בחנויות אינה מיוצרת בארץ הודות להסרת החסמים ליבוא טקסטיל מחו"ל 
בתחילת שנות התשעים. כך שבשנת 2018 כ-10% בלבד מצריכת פריטי ההלבשה וההנעלה מקורם 

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

בשנים האחרונות חלה שחיקה בנתח השוק של החנויות הפיזיות בישראל בסך הרכישות של מוצרי 
הלבשה והנעלה, ומנגד נתח השוק של הרכישות המקוונות )בארץ ובחו"ל( והרכישות הפיזיות בחו"ל 
עלה. על הגורמים שתרמו לכך נמנים בין היתר הפטור ממע"מ ומס קנייה על יבוא אישי בסכום של 

עד 75$, רפורמת השמיים הפתוחים, השיפור באמצעי השילוח הבינלאומי והתחזקות השקל. 

המגבלות על המסחר בחנויות מהוות משקולת כבדה על המכירות בענף 

מדיניות ההגבלות של הממשלה על הפעילות העסקית המשיכה להשפיע על היקף המכירות בענף 
המסחר בהלבשה והנעלה. בדומה לסגר הראשון, שחל בחודשים מרץ-מאי, גם בסגר השני, שחל 

בעיקר בחודשים ספטמבר-אוקטובר, נרשמה ירידה חדה ברכישות של מוצרי הלבשה והנעלה. 

כך, הרכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה והנעלה, במחירים קבועים )נתונים מנוכי עונתיות(, 
בחודש ספטמבר היו נמוכים בכ-32% בהשוואה לחודש פברואר 2020, שבו טרם הורגשו השפעות 
הקורונה בישראל, ונמוכים בכ-64% בחודש אוקטובר. לפי נתוני המכירות ברשתות השיווק, במחירים 
קבועים )נתונים מנוכי עונתיות(, המכירות של מוצרי הלבשה ירדו בכ-34% בספטמבר בהשוואה 

לחודש פברואר 2020 והמכירות של מוצרי הנעלה בכ-44% באותה תקופת השוואה. 

השינוי הריאלי בהיקף הרכישות של מוצרי הלבשה והנעלה עולה בקנה אחד עם הפתיחה והסגירה 
של חנויות המסחר, בהן נערך עיקר המכר. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 1, המציג את מדד הניידות 

של גוגל למוסדות מסחר ופנאי בישראל, ככל שהניידות לחנויות המסחר נחלשת כך נחלשות גם 1
המכירות של מוצרי הלבשה והנעלה. על רקע זה, ניתן להעריך בזהירות רבה, על בסיס מדד הניידות 
של גוגל, כי שיעור הפגיעה בהיקף הריאלי של המכירות בחודשים נובמבר ודצמבר )עד כה( הצטמצם 

משמעותית לסדר גודל של 20%-30% בהשוואה לפברואר 2020. 

נוסף על כך, מנתוני הרכישות בכרטיסי אשראי עולה כי השפעת הסגר השני על הרכישות של מוצרי 
הלבשה והנעלה הייתה במקצת מרוככת יותר בהשוואה לראשון, עד כה )ראה/י תרשים 2(. כך, בעוד 
שבסגר הראשון, בחודש שבו הוטל הסגר ירדו הרכישות בכ-48% ביחס לחודש הקודם, ובחודש שבו 
הוטל הסגר השני ירדו הרכישות בכ-36% בלבד ביחס לחודש הקודם. באותו אופן, בחודש העוקב 
לאחר הטלת הסגר הראשון הרכישות היו נמוכות בכ-75% ביחס לחודש שקדם להטלת הסגר, ובשני 
בכ-66% ביחס לחודש שקדם להטלת סגר זה. ייתכן שזאת על רקע הסתגלות מסוימת למצב הקיים 
מצד הצרכנים ומוכנות טובה יותר של החברות בענף למצב הקיים, שהרי אופי המגבלות על המסחר 

בהלבשה והנעלה בחודשי ההשוואה היה די זהה. 

אם נסכם את ההשפעה השלילית הכוללת של הקורונה על ענף המסחר בהלבשה והנעלה- המכירות 
ברשתות שיווק של מוצרי הלבשה וטקסטיל ירדו בכ-24% בחודשים מרץ-ספטמבר 2020 בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד, המכירות ברשתות שיווק של הנעלה ירדו בכ-33% באותה התקופה, 
והרכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה והנעלה ירדו בכ-22% בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגורמים לכך הם בראש ובראשונה המגבלות על הפעילות 
הכלכלית, שמלבד ההשפעה הישירה של סגירת החנויות שמעיבה מאוד על המכירות, קיימות להן 
השפעות עקיפות דוגמת ירידה במכירה של בגדי הערב והבגדים החגיגיים שכן אולמות האירועים 
סגורים ואירועים ומסיבות כמעט ואינם מתקיימים, כך גם העבודה מהבית שבוודאי מפחיתה את 

הביקוש לבגדים ועוד. על כל אלו יש להוסיף את הירידה באמון הצרכנים והעלייה הגבוהה באי הודאות.  

במבט קדימה, בימים אלו החל הסגר השלישי שכולל, בין היתר, סגירה מוחלטת של חנויות המסחר 
בהלבשה והנעלה. המשמעות של התפתחות זו היא שוב מעבר למכירה אך ורק באמצעים מקוונים 
והפחתה דרמטית במכר הכמותי של מוצרי הלבשה והנעלה. עם זאת, ייתכן שבסגר השלישי הפגיעה 

                                                           
1 המדד משווה בין הניידות של הציבור בכל יום לבין חציון הניידות באותו היום בשבוע בתאריכים 1.1.20-6.2.20, לפני 

פרוץ המגפה. 
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בהיקף המכירות בענף תהיה מתונה מזו של הסגר השני בשל עקומת הלמידה של העסקים בענף, 
ההשקעה באמצעי מכירה מקוונים והתייעלות בסוגיות שילוח ולוגיסטיקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהשוואה בינלאומית עולה כי המגבלות על הפעילות הכלכלית הן הגורם המכריע על היקף הפגיעה 
במכירות של הענף; חשיבות הסחר המקוון התחזקה בשל הקורונה, ומגמה זו צפויה להימשך  

עדות נוספת להשפעה המשמעותית של המגבלות על הפעילות על המכירות של מוצרי הלבשה 
 Stringency Index-והנעלה ניתן לקבל מבחינת הנעשה במדינות באירופה. תרשים מס' 3 מציג את ה
של אוניברסיטת אוקספורד, המודד את חומרת המגבלות על הפעילות הכלכלית )מדד גבוה מצביע 
על מגבלות חמורות ולהיפך(, אל מול המגמה במכירות של רשתות השיווק של הלבשה, הנעלה 

וטקסטיל בחודשים מרץ-ספטמבר בישראל2 ובמדינות האיחוד האירופי. כפי שניתן לראות בתרשים, 2
ישנו קשר שלילי בין חומרת המגבלות ושיעור השינוי בהיקף המכירות הכמותי בתקופה הנבחנת.  

יצוין כי ישנם גורמים נוספים המשפיעים על היקף הפגיעה במכר של הענף, בין העיקרים שבהם נמנים:  

1. מידת החדירה של הסחר המקוון- ככל שיותר חברות בענף מחזיקות במערך מיומן של סחר 
מקוון, קרי החל מפלטפורמת מכירה מקוונת ועד מחסן לוגיסטי מתקדם והליכי שילוח יעילים, 

כך עולה הסיכוי שהירידה במכירות בענף תהיה מתונה יותר. 
2. אמון הצרכנים- ככל שהצרכנים במשק מאמינים כי מצבם הפיננסי אינו צפוי להיפגע 
מהמגפה, למשל כתוצאה מפעולות יעילות למיגור התפשטות המגפה שיחסכו את הצורך 
בסגרים ומגבלות על הפעילות, כך הם יחושו ביטחון ולא יקטינו צריכה עקב אי הודאות 

הגבוהה. 
3. תמיכה כספית- תמיכה ממשלתית במשקי הבית באופן כזה שסך ההכנסה הפנויה שלהם 

לא נפגעה מסייעת להם להמשיך לצרוך בדומה לזמני שגרה.  

בדיקה דומה לזו שהוצגה בתרשים 3 על שלושת הגורמים הללו מלמדת כי לא נמצא קשר חזק בין 
מי מהם לבין שיעור השינוי במכר הכמותי של מוצרי הלבשה והנעלה. עובדה זו מחזקת את המסקנה 
כי חומרת המגבלות על הפעילות, ובפרט סגירת החנויות בענף המסחר הקמעונאי, היא הגורם 
המשפיע ביותר על המכירות בענף בתקופה האחרונה, שכן מרבית המכר מתבצע בחנויות הפיזיות 
ולאמצעי הסחר המקוון אין יכולת לפצות באופן מלא, או אף קרוב לכך, על אובדן המכירות בחנויות. 

נסיבות נגיף הקורונה, ובראשם הריחוק החברתי והמגבלות על הפעילות הכלכלית, הובילו לגידול חד 
במכירות באמצעים מקוונים, בד בבד עם ירידה חדה במכירות בחנויות. כך לדוגמא, בעוד שבימים 
כתיקונם היקף המכירות המקוונות בענף המסחר הקמעונאי, במונחים נומינליים, צומח מדי רבעון 
בסדר גודל של 10%-20% )בהשוואה לרביע המקביל( בארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי, ברביע 
השני של 2020 צמחו מכירות אלו בכ-44%, 55% ו-32% במדינות המוזכרות לעיל, בהתאמה. גם בענף 
האופנה בישראל נרשמו עליות מטאוריות בהיקפי המכירה באמצעים המקוונים, כך, לדוגמא, חברת 

                                                           
 בישראל הלמ"ס מפרסמת נתון נפרד לרשתות השיווק של הלבשה וטקסטיל ונתון נפרד לרשתות השיווק של הנעלה. 2

לכן, הנתון המתייחס לישראל ומופיע בתרשים 3 הינו הערכה המתבססת על שקלול של שני הנתונים הנ"ל לפי המשקל 
של כל אחד מהמוצרים בצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה.  
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קסטרו דיווחה בדוחותיה הכספיים לרביע ה-3 של 2020 כי המכירות המקוונות גדלו במהלך הסגר 
הראשון בסדר גודל של בין 400% ל-1800% עבור מותגי הקבוצה השונים. חברת דלתא דיווחה על 
עלייה של 960% בחודש אפריל 2020 במכירות של דלתא ישראל באמצעות סחר מקוון ביחס לחודש 

המקביל אשתקד, וגם בחודשים אוגוסט וספטמבר נרשמו עליות בשיעור הגבוה מ-100%.  

כתוצאה מכך, נסק משקלו של המסחר המקוון בסך המכירות של ענפי המסחר הקמעונאי ברביע זה. 
ברביע השלישי של 2020  אמנם משקלו ירד אך הוא נותר גבוה בהרבה מכפי שהיה צפוי להיות לפי 

תוואי הצמיחה שקדם לקורונה )ראה/י תרשים 4(. 

אמנם חלק מהמגמות המרכזיות שאפיינו את הקורונה לא צפויות להישאר עמנו כשהמגפה תחלוף 
)לדוגמא, לא סביר שהביקוש לכפפות ומסכות כירורגיות יוותר גבוה כפי שהוא כיום(, אך בשונה מכך 

. אחת הסיבות לכך היא הגידול בניסיון 33 גוברות ההערכות כי התחזקות הסחר המקוון הינה בת קיימא
ובחוויה החיוביים של הצרכנים המבוגרים עם המעבר להזמנות באינטרנט. לכן, צרכנים מבוגרים 
שביקשו להישמר ולא לצאת מהבית, ולכן החלו להשתמש לראשונה בכלי הסחר המקוון לטובת ביצוע 
רכישות של מוצרים, עשויים בחלקם להתמיד בהרגל צריכה זה. עדות לכך ניתן לקבל מנתוני הרכישות 
באשראי ביפן לפי גילים שהעלו כי הגידול החד ביותר בשיעור העסקאות שנערכו באינטרנט חל בקרב 

בני ה-60+.  

סיבה נוספת טמונה בצד ההיצע. עסקים רבים נדרשו להקים מאפס מערכי סחר מקוון מכיוון שנאסר 
עליהם למכור בנכסיהם הפיזיים וזו הייתה להם האפשרות היחידה לקיים את עסקיהם. לכן, משום 
שההשקעה בפלטפורמת הסחר המקוון כבר בוצעה, סביר להניח כי העסקים הללו יעשו כל שלאל 

ידם על מנת שהערוץ הזה יניב להם הכנסות נוספות גם בעתיד, בתקופת פוסט הקורונה. 

סקרים שנערכו על ידי חברות ייעוץ גלובליות הגיעו למסקנות דומות. סקר שערכה חברת המחקר 
Accenture בקרב צרכנים שלא היו משתמשים בתדירות גבוהה באמצעי סחר מקוון העלה כי אלו 
יגדילו את הרכישות שלהם של מוצרי הלבשה והנעלה באינטרנט מכ-7% מסך הרכישות לכ-17% 

. בסקר אחר שערכה חברת הייעוץ McKinsey בארה"ב בקרב צרכנים הפעילים 44 כשהמגפה תחלוף
בתחום הסחר המקוון נמצא כי ההיקף של אלו הרוכשים מוצרי הלבשה והנעלה באינטרנט צפוי לגדול 

55 . בכ-19% לאחר מגפת הקורונה

גם בישראל עסקים רבים נכנסו לתחום הסחר המקוון בלית ברירה עקב המצב הקיים. סקר שביצעה 
הלמ"ס בקרב עסקים והתמקד בין היתר בהסתגלותם לפעילות תחת מגפת הקורונה מצא כי 11% 
מבין העסקים שהשתתפו בסקר ציינו כי הם הקימו אתר או אפליקציה חדשה )3%( או הוסיפו פעילויות 
חדשות לאתר או האפליקציה )8%( בעקבות הקורונה )ראה/י תרשים 5(. בתוך כך, השיעור הגבוה ביותר 
של העסקים שהעידו כי פתחו אתר או אפליקציה או הוסיפו לאלו פעילות חדשה היה בענף המסחר 

הקמעונאי, כ-23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 OECD, E-commerce in the times of COVID-19 
4 Accenture, How is COVID-19 changing the retail consumer? 
5 McKinsey, The great consumer migration: How US shopping behavior is changing 
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היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה בולט לרעה ביחס ליבוא של יתר מוצרי הצריכה השוטפים; הלחץ 
על המחירים צפוי להימשך כל עוד המגבלות על ענף המסחר יימשכו לסירוגין 

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי של חברת שב"א המפורסמים על ידי בנק ישראל, שבשונה מנתוני 
הרכישות באשראי של הלמ"ס הינם נתונים נומינליים )במחירים שוטפים( ומקוריים, מצביעים על 
עלייה חדה בהיקף ההוצאה הכספית על מוצרי ביגוד מאז פתיחת חנויות הרחוב בתחילת נובמבר 
)ראה/י תרשים 6(. עלייה זו נבעה, בין השאר, מהצטברות של "ביקוש כבוש" במהלך סגר זה, זאת 
בדומה לסגר הראשון; הצורך בהצטיידות בבגדים לעונה הקרה; מכך שהמחירים של מוצרי הביגוד 
בחורף גבוהים יחסית ליתר העונות )כאמור, הנתונים מקוריים ולכן אינם מנטרלים שינוי בעונות(; 
ומפתיחת הקניונים בכל רחבי הארץ בתחילת דצמבר. בשים לב לכל אלו, יצוין כי נכון למחצית 
הראשונה של חודש דצמבר היקף ההוצאה הכספית על מוצרי ביגוד היה גבוה בכ-90% מן התקופה 

המקבילה בנובמבר ובכ-64% מהתקופה המקבילה בחודש פברואר.  

דבר נוסף שניתן ללמוד מן הנתונים של בנק ישראל ושב"א הוא הערכה גסה להיקף המכר של הסחר 
המקוון בענף ההלבשה והנעלה בתקופת הסגר. מכיוון שלכל אורך חודש אוקטובר 2020 חנויות הביגוד 
)הן ברחוב והן בקניונים( היו סגורות לפי הנחיות הממשלה, הרי שכל הרכישות באשראי שבוצעו בחודש 
זה היו בהכרח באמצעות סחר מקוון. על רקע זה, מחישוב של סך ההוצאות באשראי על ביגוד 
באוקטובר 2020 ביחס לסך ההוצאות באשראי בחודש אוגוסט 2020 עולה כי סך הרכישות באוקטובר, 
שכולן בוצעו בסחר מקוון, היוו כ-30% מסך הרכישות באשראי של ביגוד בחודש אוגוסט 2020. חשוב 
להדגיש כי סביר להניח כי שיעור הרכישות בסחר מקוון מסך הרכישות של ביגוד בחודשים שבהם 
כלל חנויות הביגוד פתוחות הוא נמוך יותר. ראשית, משום שיש להתחשב גם בהוצאות על ביגוד 
במזומן, ושנית, משום שכאשר האפשרות לרכוש בחנויות הפיזיות קיימת סביר להניח כי לפחות חלק 

מאלו שרכשו בגדים באמצעות האינטרנט היו בוחרים להגיע לחנות. 

היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה, במיליוני $ במחירים שוטפים )נתונים מקוריים(, מאז פרוץ מגפת 
הקורונה היה נמוך בכל חודש בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה, זאת למעט חודש נובמבר 
שבמהלכו נרשמה גם עלייה בשיעור השינוי של יבוא כלל מוצרי הצריכה השוטפת )ראה/י תרשים 7(. 
היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה בולט לרעה בהשוואה ליבוא של יתר מוצרי הצריכה השוטפת, המצוי 

בעלייה ברוב החודשים מאז היציאה מן הסגר הראשון. 

ניתן לשער כי בין הגורמים האפשריים לחולשה היחסית של יבוא מוצרי הלבשה והנעלה נמנים 
הציפיות והתחזיות הפסימיות של החברות בענף, אשר הובילו אותן להקטין את היבוא בהתאם לצפי 
בנוגע למכירות העתידיות )קסטרו ופוקס אף הצהירו על כך בדוחותיהן הכספיים של הרביע ה-3 של 
2020(. כמו כן, אפשר שקשיי נזילות, שנוצרו למשל כתוצאה מן הקושי למכור את הסחורה של ביגוד 
הקיץ, העיבו על היכולת של החברות בענף לייבא מוצרים למכירה בדומה להיקפי עבר. בנוסף, ייתכן 

כי סגירה של עסקים קטנים בענף תרמה אף היא לירידה בהיקף היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה. 
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מלבד השפעתן של הכניסות והיציאות מהסגרים על המכירות, הן משפיעות אף על המחירים בענף 
ובפרט על אופן המדידה שלהם. כך, כאשר המכר מתבצע אך ורק באינטרנט - מדידת השינוי 

במחירים מתבצעת רק על גבי 
אמצעי זה, בשונה מבדרך כלל, 
כאשר גם המחירים בחנויות 
הפיזיות וגם המחירים באינטרנט 
נמדדים, כל אחד בנפרד, 
ולבסוף מחושב השינוי 
המשוקלל במדד המחירים 

לצרכן.  

לפיכך, מובנת התנודתיות בקצב 
השינוי של מדד המחירים הצרכן 
בחודשים האחרונים )ראה/י 
תרשים 8(, בפרט בחודשים בהם 
נרשמה כניסה או יציאה מסגר. 
בכל מקרה, מאז פרוץ מגפת 
הקורונה קצב ירידת המחירים 
של הלבשה והנעלה נמוך 
ממינוס 4%, כלומר רמה נמוכה 

יחסית בהשוואה לשנים האחרונות. הגורמים לכך הם, בין היתר, הירידה בביקוש, הסגירה של החנויות 
והחשש מהצטברות של מלאים שלא ימכרו וערכם הכספי ישחק בחדות, זאת בשל המאפיינים 
הייחודיים של ענף ההלבשה והנעלה. דהיינו, קולקציות של מוצרים שניתנים למכירה למשך מספר 
מועט של חודשים ולאחר מכן שווים יורד בחדות בשל מגוון סיבות כגון- עונתיות, שינויים של חידושים 

אופנתיים וכד'. 

במבט קדימה, סגר נוסף או סבב נוסף של מגבלות על ענף המסחר צפוי להגביר את המגמות שתוארו 
לעיל, סגירת עסקים קטנים, יצירת קשיי נזילות וצבירת מלאים בקרב החברות, ולתמוך בירידת מחירים 

בעוצמה גבוהה יחסית לעבר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

לוח 1- יחסים פיננסיים מצרפיים נבחרים של החברות הציבוריות בענף המסחר בהלבשה 

 

 

בחינת היחסים הפיננסיים המצרפיים של החברות הציבוריות בענף מלמדת כי בכל היחסים שנבחנו 
חל שיפור ברביע ה-3 של 2020 ביחס לרביע המקביל אשתקד, זאת על אף שמרבית החברות חוו 

ירידה בהכנסות בתקופת ההשוואה.  

 שיעורי הרווח הגולמי והתפעולי המצרפיים עלו כל אחד במעל 2 נקודות האחוז בתקופת 
ההשוואה. עלייה זו מיוחסת למגוון גורמים, וביניהם: התחזקות שער החליפין של השקל מול 
הדולר, שיפור בתנאי הסחר מול יצרני המוצרים, גידול בשיעור המוצרים שנמכרים אונליין 
ומאופיינים בשיעורי רווחיות גבוהים יותר, וצעדי התייעלות מגוונים שערכו החברות בענף, דוגמת 
הפחתת הוצאות שיווק, הפחתת הוצאות שכר דירה, הורדת היקף העובדים המועסקים גם בשעה 
שכלל החנויות היו פתוחות והפחתות שכר לעובדים הנותרים, הקפאה של פרויקטים להתרחבות 

ועצירת ההוצאות על נסיעות עסקיות לחו"ל. 
 יחסי הנזילות השונים השתפרו בתקופת ההשוואה. היחס השוטף )המצביע על היכולת של החברה 

לפרוע את התחייבויותיה השוטפות באמצעות הנכסים השוטפים( עלה במתינות ואילו הנזילות 
המידית )המעידה עד כמה מההתחייבויות השוטפות של החברה מכסים הנכסים הנזילים ביותר 
שלה, דהיינו המזומנים( עלתה יחסית בחדות ב-0.3 נקודות האחוז, ובעיקר בקרב החברות 
הגדולות בענף, זאת כפי הנראה על רקע גידול בהלוואות מהבנקים ואג"ח והפחתה בהשקעות 

של החברות ושל רכישות מלאים חדשים. 
 יחסי כושר הפירעון, כיסוי הריבית ומזומנים מפעילות שוטפת ביחס להוצאות המימון, עלו אף הם 

בתקופת ההשוואה, וההון העצמי ביחס למאזן עלה קלות.  
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