
   

תקציר 
 
 בשיא ההגבלות על הפעילות הכלכלית דעך הייצור התעשייתי

של מזון ומשקאות, אך עם ההסרה המדורגת של ההגבלות 
התאושש. ביוני 2020 נרשמה עלייה בייצור של ענפי המזון 
והמשקאות, ומנתוני סחר החוץ עולה כי ביולי נרשמה עלייה 
נוספת; משרות השכיר בענף המזון ירדו בהיקף גבוה יחסית 
ליתר ענפי התעשייה, ומנגד, משרות השכיר בענף המשקאות 
ירדו בשיעור מזערי. ייתכן כי הירידה בהיקף המשרות בענף 
המזון חלה על רקע התייעלות ולכן נרשם שיפור בפריון 

העבודה.  
 הביקוש למוצרי מזון ומשקאות נחלש מהותית ברביע השני של

2020, לכך תרמו הן משקי הבית והן השוק המוסדי. במבט 
קדימה, הירידה בהיקף המועסקים ובכוח הקנייה של משקי 
הבית, העלייה באי הוודאות והפגיעה באמון הצרכנים יעיבו על 
הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות. כמו כן, המגבלות על 
מוסדות התרבות, אולמות האירועים והברים והפאבים, וסגירת 
השמיים בפני תיירים יעיבו על הביקושים מצד השוק המוסדי. 

 מחירן של מרבית סחורות המזון המרכזיות ביבוא לישראל ירדו
בסיכום חודש יולי בהשוואה לתחילת השנה. במבט קדימה, 
ירידה בביקוש העולמי למוצרי מזון ומשקאות, בעיקר מצד 
הביקוש של שירותי מזון מחוץ לבית, לצד תחזית לתפוקה 
חקלאית מוצלחת בשנת 2020, הודות לתנאי אקלים חיוביים 

יחסית, תומכים בלחץ לריסון המחירים הדולריים של סחורות  
המזון.   



להניח כי גם על מחירי המכירה של היצרנים בענף יופעל לחץ 
על רקע זה, וכן בשל הצפי לביקוש מתון יחסית בישראל, סביר 
להניח כי גם על מחירי המכירה של היצרנים בענף יופעל לחץ  ענף ייצור מזון 

כלפי מטה, שיתגלגל לאחר מכן למדד המחירים לצרכן.    
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מבוא 

על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ענף ייצור מזון וענף ייצור משקאות משתייכים לענפי 
התעשייה המסורתיים, כנקבע לפי רמת הטכנולוגיה של הייצור. ענף ייצור מוצרי מזון כולל עיבוד 
מוצרים מענפי החקלאות, הייעור והדיג למוצרי מאכל עבור בני אדם או בעלי חיים. כמו כן כולל הענף 
גם ייצור מוצרי ביניים, שאינם בהכרח מוצרי מזון. ענף ייצור משקאות כולל ייצור משקאות, אלכוהוליים 

ולא אלכוהוליים, וייצור מים מינראליים. 

מסקר התעשייה )2017( של הלמ"ס עולה כי מספר המפעלים בענף ייצור מזון עמד על 2,114 ואילו 
מספר המפעלים שעסקו בייצור משקאות וטבק עמד על 142. לפי הערכה המבוססת על סקר 
התעשייה של הלמ"ס, הפדיון של יצרני המזון בשנת 2019 נקבע על 64.4 מיליארד ₪ ושל יצרני 
המשקאות והטבק על 8.4 מיליארד ₪. הייצור מתבסס בעיקר על צריכה מקומית שכן שיעור נמוך 
בלבד מהפדיון הופנה לייצוא, כ-4% בייצור מזון וכ-3% בייצור משקאות ומוצרי טבק. בענף ייצור מזון, 

משקאות וטבק הועסקו כ-67.3 אלף עובדים בשנת 2019. 

ענפי ייצור המזון והמשקאות הינם ענפי משק ריכוזיים מאד אשר פועלים בהם מספר יצרנים גדולים 
המחזיקים בנתחי שוק גדולים, זאת לצד יבואני מזון גדולים. כך,  בדיקה של הכלכלן הראשי באוצר 
העלתה כי ב-33 קטגוריות מזון שנבחנו נתח השוק הממוצע של שני הספקים הגדולים עמד על 80% 

. באותו אופן, לפי סקר התעשייה של הלמ"ס כ-10% מסך המפעלים בתחום ייצור המזון 11 בשנת 2016
החזיקו בפדיון הגבוה מ-50 מיליון ₪ וסך הפדיון שלהם היה שווה לכ-93% מסך הפדיון הענפי. כמו כן, 
כ-13% מסך המפעלים בתחום ייצור משקאות וטבק הניבו פדיון הגבוה מ-50 מיליון ₪ וסך הפדיון 

שלהם היה שווה לכ-93% מסך הפדיון הענפי. 

תקופת הקורונה: ככל שהוסרו המגבלות על המשק, התאושש הייצור התעשייתי של ענפי המזון 
והמשקאות; משרות השכיר בענף המזון התכווצו במידה רבה, ואילו בענף המשקאות ירדו במתינות 

הייצור התעשייתי )נתונים מקוריים, במחירים קבועים( של ענפי המזון והמשקאות עלו בחודשיים 
הראשונים של 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )ראה/י תרשים 1(. זאת לאחר שבענף 
המזון עלה הייצור בשנת 2019 בכ-4.2%, ואילו בענף ייצור המשקאות חלה ירידה בשיעור של כ-2.7% 
בשנה זו. לאחר מכן, גם במרץ עלה הייצור התעשייתי בשני הענפים בהשוואה שנתית, אם כי ייצור 
המזון עלה בעוצמה רבה. ככל הנראה מדובר בעלייה שנבעה מהבהלה שהתרחשה בקרב הצרכנים 
בישראל ונבעה מחשש שבעת הסגר לא ניתן יהיה לערוך קניות ו/או שייווצר מחסור במוצרים מסוימים. 

באופן דומה נצפתה עלייה חדה ברכישות בכרטיסי אשראי ברשתות המזון בחודש זה. 

בחודשיים הבאים, התהפכה המגמה וחלו ירידות בייצור של שני הענפים. תחילה, בחודש אפריל, בו 
נרשמו שיא המגבלות על הפעילות במשק, ירד הייצור בחדות, ירידה זו התמתנה עם ההסרה המדורגת 

של המגבלות בחודש מאי. 

בחודש יוני שב הייצור התעשייתי של שני הענפים לעלות. כזכור רמת התחלואה בחודש זה הייתה 
מתונה יחסית ואפשר שעובדה זו ביחד עם הפתיחה מחדש של הכלכלה השפיעה לטובה על 
הסנטימנט בענף ועל הציפיות של היצרנים. בסיכום המחצית הראשונה של 2020 עלה הייצור 
התעשייתי של מזון בכ-2% ריאלית ואילו הייצור התעשייתי של משקאות ירד בכ-3.6% בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד. 

במבט לחודש יולי, אשר נתונים לגביו טרם פורסמו, נתוני סחר החוץ מלמדים כי הייצור התעשייתי של 
ענף המזון בחודש זה צפוי לעלות בהשוואה ליוני. כך ניתן להסיק מקצב העלייה החודשי של יבוא 
מוצרי מזון גולמיים במחירים שוטפים, שמתואם חיובית עם קצב העלייה של הייצור התעשייתי של 
ענף המזון באותו החודש. על כן, נראה כי העלייה של יבוא מוצרי המזון הגולמיים בחודש יולי, שמגיעה 

לאחר חודשיים רצופים של ירידות, מצביעה על עלייה בייצור התעשייתי של מזון בחודש יולי. 

השינוי במשרות השכיר בענפים השונים עשוי להעיד על היקף הפגיעה בענף בעקבות הקורונה, וכמו 
כן, הוא עשוי לשקף את ההזמנות מהיצרנים בענף ולרמז על ציפיותיהם בנוגע לייצור בעתיד. כפי 
שניתן לראות בתרשים מס' 2, בענפי הייצור של מזון ומשקאות חלה ירידה גבוהה יחסית בהיקף 
משרות השכיר בהשוואה שנתית ביחס לענפי התעשייה האחרים המוצגים בתרשים בחודשים אפריל-
מאי. כזכור, בכל ענפי התעשייה היקף ההשבתה היה נמוך יחסית הודות לכך שהמגבלות על הפעילות 
הכלכלית לא כפו סגירה של מפעלים תעשייתיים אלא בעיקר כללו הקפדה על ריחוק חברתי. בחודש 
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יוני ענף ייצור מזון נותר בקרב חציון הענפים שבו נרשמה הירידה הגבוהה במשרות השכיר, אף ששיעור 
הירידה בענף התמתן. לעומת זאת, הירידה במשרות השכיר בענף ייצור משקאות כמעט נמחקה והיא 

בין הנמוכות בענפי התעשייה נכון לחודש זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביקוש למוצרי מזון ומשקאות ספג זעזוע מהותי הן מצד משקי הבית והן מצד השוק המוסדי 

הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות )נתונים מנוכי עונתיות, במחירים קבועים( ברביע השני של 2020 
ירדה ריאלית בכ-1.3% בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. ירידה זו נובעת כפי הנראה מן העלייה 
הניכרת בשיעור האבטלה "הרחב" )כלומר, בלתי מועסקים, עובדים המצויים בחל"ת ומפוטרים 
בעקבות הקורונה שחדלו מלחפש עבודה(, העלייה באי הוודאות, הירידה בסנטימנט הצרכנים, וייתכן 

שבמידה מסוימת גם מרכישה מוגברת של מוצרי מזון במהלך חודש מרץ.  

הירידה הריאלית בצריכה הפרטית של מזון ומשקאות נמוכה יחסית לצריכה של מוצרים אחרים כגון- 
הלבשה והנעלה )24%-(, ריהוט ותכשיטים )25%-(, דלק, חשמל ומים )13%-(, ושל שירותים )40%-(. 
זאת משום שמוצרי מזון ומשקאות הם מוצרים לצריכה שוטפת שלרוב אינה ניתנת לדחייה או ויתור. 

הירידה המתוארת לעיל הינה מחזה נדיר, בין היתר בהתחשב בעובדה שקצב הגידול של האוכלוסייה 
בישראל עומד על 2%, והודות לכך שרמת החיים בישראל הייתה מצויה בעלייה בתקופה האחרונה. 
כך, המועד האחרון שבו נרשמה ירידה בצריכה הפרטית של מזון ומשקאות, לפני הרביע הנוכחי, היה 
הרביע השלישי של 2009, זאת לאחר שגם ברביע השני של אותה השנה חלה ירידה. גם בתקופה זו, 
בדומה לרביע הנוכחי, חלה עלייה מהותית בשיעור האבטלה אשר עלה מ-6.8% ל-8.2% ברביע 
הראשון של 2009, בעקבות המשבר הגלובלי הפיננסי. כתוצאה מכך, כאמור לעיל, בשני הרביעים 

העוקבים, הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות ירדה ריאלית בהשוואה שנתית. 

בין ההתפתחויות בשוק העבודה לצריכה הפרטית בכלל, ולצריכה הפרטית של מזון ומשקאות בפרט, 
מתקיים קשר חיובי. אחד הביטויים לקשר זה מוצג בתרשים מס' 3, כפי שניתן לראות, עלייה בקצב 
הגידול של מספר המועסקים בגילאי 25-64 )גילאים בהם בדרך כלל כבר רוכשים מזון באופן עצמאי 
ולא תוך תלות בהורים( ברביע מסוים גוררת עלייה בצריכה הפרטית של מזון ומשקאות כעבור כ-3 

רביעים2. דהיינו, ככל שיותר פרטים בגילאי 25-64 מצטרפים לשוק העבודה ומגדילים את סך 2
ההכנסות של משקי הבית כך גדל כוח הקנייה של הצרכנים ובאותו האופן גדלה הצריכה של מוצרי 
מזון ומשקאות. אמנם, קצב העלייה של הצריכה הפרטית ברביע השני של 2020 היה נמוך משמעותית 
מכפי שהיה מצופה בהתחשב בקצב העלייה של המועסקים, אך ניתן לתלות זאת בזעזוע החד והחריג 

שחל בשוק העבודה וכפי הנראה גרר תגובה חדה ומידית בצריכה הפרטית של מוצרי מזון ומשקאות.    

במבט קדימה, משקלול שתי התובנות שהוזכרו מעלה, קרי הירידה בצריכה הפרטית של מזון 
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ומשקאות שבדרך כלל מתלווה לעלייה חדה בשיעור האבטלה, והקשר בין המגמה בהיקף המועסקים 
לצריכה הפרטית של מזון ומשקאות, לא מן הנמנע כי גם ברביע השלישי של 2020 תירשם ירידה 
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בהשוואה שנתית בצריכה הפרטית של מזון ומשקאות. בכל מקרה מסתמן כי קצב העלייה ברביעים 
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הקרובים יהיה חלש מזה שנרשם בתקופה האחרונה )2.6% בממוצע בשנים 2017-2019(.  

יודגש כי העובדים שאיבדו את מקום עבודתם או מצויים בחל"ת זכאים לדמי אבטלה, שעל פי תכניתה 
של הממשלה מובטחים עד יוני 2021 )תחת תנאים מסוימים(, אך דומה שאין בכך כדי להבטיח את 
אותו ההיקף של הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות, בראש בראשונה משום שאלו משולמים עד 
לשיעור של 70% מההכנסה לכל היותר. משכך, על רקע הפגיעה בכוח הקנייה ובאמון הצרכנים סביר 
כי צרכנים רבים יימשכו את ידיהם מרכישה של מוצרים הנחשבים כמוצרי מותרות )לדוגמא- קפסולות 
קפה, יינות, גלידות וכדומה(, ובכלל, ידקדקו יותר בהיקף הפריטים שיכללו בסל הקנייה שלהם ביחס 
לעבר. על כן, הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות תתמתן חרף העובדה שדמי האבטלה מספקים 

שמירה על רציפות ההכנסה.  

נוסף על כך, יודגש כי בחינה של הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות לבדה אינה מספקת את התמונה 
המלאה על צד הביקוש של מוצרי מזון ומשקאות. חלק נוסף בצד הביקוש נוטל השוק המוסדי- 
מסעדות, ברים ופאבים, מלונות, קייטרינג, אולמות אירועים וקפיטריות במקומות עבודה. חלק זה ספג 
זעזוע קשה במהלך החודשים האחרונים כתוצאה ממדיניות הממשלה: המסעדות נתונות למגבלות 
הושבה עד היום; מוסדות התרבות שבחלק משמעותי מהם מתבצעת מכירה של מזון ומשקאות 
סגורים; המלונות איבדו כמחצית מהאורחים שלהם )תיירים מחו"ל( ועדיין לא נהנים מהיקף זהה של 
אורחים מקומיים כבשגרה; הברים והפאבים שחשובים בעיקר עבור ענף המשקאות עודם סגורים 
ואסורה פעילותם. על כך יש להוסיף את החשש מהידבקות בנגיף שמעיבה על הצריכה של השירותים 

המוזכרים מעלה כמו גם הפגיעה בכוח הקנייה של משקי הבית. 

עם זאת, ניתן לקבוע כי הביקוש מהשוק המוסדי התאושש במידה מסוימת בחודשים האחרונים לאחר 
הירידה החדה בחודשים אפריל-מאי, אולם הוא עדיין נותר נמוך משמעותית בהשוואה לתקופה 
שקדמה לקורונה )ראה/י תרשים 4(. לפי נתוני בנק ישראל בחודשים אפריל ומאי ירדו הרכישות 
באשראי במסעדות, מלונות ובמוסדות פנאי במעל 50%, אך מאז, היקף הירידה ביחס לתקופה 
שקדמה לקורונה התמתן. אף על פי כן, ככל הנראה הביקוש מצד אולמות האירועים, הברים והפאבים 

ומוסדות התרבות מוסיף להיות אפסי ולא ברור מתי מצב זה ישתנה. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

המחירים העולמיים של סחורות המזון המרכזיות ביבוא הישראלי ירדו משמעותית מתחילת השנה; 
הלחץ לריסון המחירים העולמיים של סחורות המזון צפוי להימשך 

מחירי המכירה הסיטונאיים של יצרני המזון ירדו בחדות בחודשים האחרונים. תחילה, בחודש מרץ, 
זינק קצב העלייה של מחירי הייצור ל-0.3% מ-2%- בחודש הקודם, אך בחלוף הזמן ירד קצב העלייה 
לרמות מהנמוכות שנרשמו בשנים האחרונות. נראה כי הסיבה לכך טמונה בתוואי השינוי של 
הביקושים- בתחילה נרשמה עלייה חדה בביקוש למוצרי מזון בחודש מרץ כפי שניתן היה לראות 
בנתוני הייצור, אך לאחר מכן חלה ירידה בביקושים מן הצרכנים הפרטיים בסיכום הרביע השני של 

2020 וכך גם בביקוש מצד השוק המוסדי. 

Dummy Text



קצב העלייה של מחירי הייצור בענף המזון מתואם חיובית עם קצב העלייה של מדד מחירי התבואה 
של הבנק העולמי כעבור כשמונה חודשים3 )ראה/י תרשים 5(. הקשר בין השניים נעוץ בחשיבותם של 3

סחורות התבואה בענף הייצור המקומי. סחורות התבואה מלבד היותם מוצרי צריכה סופיים עבור 
הצרכנים, גם מהווים תשומות לייצור בענף המזון. כך לדוגמא, לצד שימושים של החיטה כמקור לקמח, 
או של השעורה כמקור לבירה, סחורות אלו ביחד עם תירס ופולי סויה משמשים כמקור הזנה עבור 
תרנגולות ופרות, ולכן למחירם השפעה על ענף ייצור הבשר והעופות, ענף מוצרי החלב והביצים, ענף 

המשקאות האלכוהוליים, וגם ענף הלחם, הדגנים ומוצרי בצק. 

הירידה החדה במחירי הייצור בחודשים האחרונים גרמה לניתוק זמני בקשר בין מחירי סחורות התבואה 
העולמיים לבין מחירי הייצור המקומיים. במבט קדימה, ככל שיחלוף הזמן מהזעזוע החד שהורגש 
בענף, סביר כי המגמה במחירי הייצור תשוב להיות תלויה במחירי הסחורות ולכן כפי הנראה יחול תיקון 

כלפי מעלה בקצב העלייה של מחירי הייצור בענף המזון. 

תרשים מס' 6 מציג את שיעור השינוי במחירי סחורות המזון שמשקלם בסך יבוא חומרי המזון 
הגולמיים לישראל בשנת 2019 עמד על 61%. כפי שניתן לראות, למעט מחיר האורז, פולי הסויה 
והסוכר, המחיר של יתר הסחורות ירד משמעותית בתום חודש יולי בהשוואה לדצמבר 2019, לעומת 

השינוי במחיר במהלך הרביע הראשון של 2020.  

במבט קדימה, תנאי אקלים טובים יחסית בקרב מרבית יצרניות התבואה הגדולות בעולם צפויים 
להוביל לתפוקה גבוהה בשנת 2020, כאשר מנגד הביקוש למוצרי מזון צפוי להיות נמוך מהתקופה 
שקדמה לקורונה, בפרט הצריכה של מזון מחוץ לבית, בין היתר על רקע מגבלות שעדיין מיושמות 
במדינות רבות ומגבילות צריכה של שירותים דוגמת מסעדות, מלונות וכדומה. דהיינו, הלחץ לריסון 

מחירי סחורות המזון צפוי להימשך בטווח הזמן הקרוב.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גם מחירי המזון המשתקפים ממדד המחירים לצרכן )בנטרול סעיף ארוחות מחוץ לבית המבטא את 
המחירים במסעדות( עלו בחדות כתגובה ראשונה להתפשטות הקורונה ומאז שככו )ראה/י תרשים 7(. 
קצב העלייה של מחירי המזון לצרכן עלה מ-0.3%- בחודש פברואר 20 ל-2.1% באפריל 20, כאשר 
העלייה הייתה משותפת לכל סעיפי המזון המרכזיים. ביולי כבר ירד קצב העלייה ל-0.4%-, כאשר 

להוציא מחירי הלחם, דגנים ומוצרי בצק, נרשמה ירידה בכל סעיפי המזון המרכזיים.  

במבט קדימה, עלייה מסוימת במחירי הייצור של מוצרי מזון בחודשים הקרובים, בפרט מחירי הבשר, 
עופות והדגים שעולים עונתית לקראת ובמהלך חגי תשרי, צפויה לתמוך בעלייה מתונה במחירי המזון. 
מעבר לכך, הצפי לירידה במחירי סחורות המזון המרכזיות ולביקושים מתונים יחסית של מוצרי מזון 

מצד משקי הבית אינם תומכים בעליות מחירים.  
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