
   

תקציר 
 

בתום ירידה שנמשכה קצת יותר משנה בקצבי הצמיחה  O
הריאליים של הרכישות באשראי והמכירות ברשתות שיווק של 
מזון, קצבי הצמיחה שבו לרמות ממוצעות או גבוהות מכך 
ברביע השלישי של 2019, והצריכה הפרטית עלתה ברבעון זה 
במעט מתחת לממוצע הרב שנתי. במבט קדימה, בחודשים 
הקרובים צפויה יציבות בקצבי הצמיחה הנוכחיים של צריכת 
מוצרי מזון סביב רמה של 3% בצריכה הפרטית וכ-4.5% 

ברכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי מזון.  
קצב הצמיחה של הייצור התעשייתי של מזון, משקאות וטבק   O
האט לאחרונה לאחר שעלה בהדרגה מאמצע שנת 2017, 
חלקית על רקע חולשה בייצור משקאות ומוצרי טבק, הנובעת 
ככל הנראה מספיחי השפעת ההאטה במכירות משקאות 
בעונת החורף בתחילת 2019 על רקע טמפרטורות נמוכות 
מהרגיל. היבוא של חומרי גלם לתעשיית המזון מרמז כי 
ההתמתנות בקצב הצמיחה של ייצור מוצרי מזון נמשכה גם 

בחודשים אוקטובר-נובמבר 2019. 
קצב הצמיחה של מדד מחירי היצרן ומדד המחירים לצרכן של  O
מוצרי מזון מצויים בעלייה יותר משנה. במבט קדימה, הירידה 
בקצב העלייה של מדד מחירי התבואה מצביעה על ירידה 
אפשרית במחירי היצרן של מוצרי מזון במרוצת החודשים 
הקרובים, אולם התקנות החדשות של משרד הבריאות בנוגע 
לסימון מוצרי מזון שפירושן תוספת רגולציה ועלויות יוסיפו 
לחץ על מחירי המכירה הסיטוניים כלפי מעלה החל מינואר 

   .2020  
העלייה שחלה במדד מחירי היצרן בעת האחרונה עמדה  O
בבסיס העלייה של הפדיון בענף בשנים 2018-2019, לאחר 

שנים של קיפאון. 
השינויים ביחסים הפיננסיים של החברות הציבוריות בתחום  O

ענף ייצור מזון 
המזון והמשקאות הציגו עדיפות של הראשונים על פני 
האחרונים, תמונה זו תואמת את החולשה היחסית בתחום 

המשקאות בעת האחרונה העולה מנתוני המקרו. 
ומשקאות  
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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 )2016( של הלמ"ס עולה כי מספר המפעלים בענף ייצור מזון עמד על 1834 ואילו 
מספר המפעלים שעסקו בייצור משקאות וטבק עמד על 133. לפי הערכה המבוססת על סקר 
התעשייה של הלמ"ס, הפדיון של יצרני המזון בשנת 2018 נקבע על 62.3 מיליארד ₪ ושל יצרני 
המשקאות והטבק על 8.2 מיליארד ₪. הייצור מתבסס בעיקר על צריכה מקומית שכן שיעור נמוך 
בלבד מהפדיון הופנה לייצוא, כ-4% בייצור מזון וכ-2% בייצור משקאות ומוצרי טבק. בענף ייצור מזון, 

משקאות וטבק הועסקו כ-66.4 אלף עובדים בשנת 2018. 

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-10.5% מסך המפעלים בתחום ייצור המזון 1 בשנת 2016
החזיקו בפדיון הגבוה מ-50 מיליון ₪ וסך הפדיון שלהם היה שווה לכ-84% 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. 

קצבי הגידול של האינדיקטורים השונים לצריכה של מזון ומשקאות התייצבו בעת האחרונה סביב או 
מעל הממוצע בשנים האחרונות, היציבות צפויה להימשך בחודשים הקרובים  

האינדיקטורים לצריכה של מזון ומשקאות בעלי תדירות הפרסום החודשית מצביעים כי הירידה בקצב 
הצמיחה הריאלי שאפיינה את המחצית השנייה של שנת 2018 והחודשים הראשונים של שנת 2019 
הסתיימה סביב פברואר-מרץ 2019 )ראה/י תרשים מס' 1(. ייתכן כי הירידה בקצב הצמיחה נבעה 
מעלייה במחירי מוצרי המזון והמשקאות לצרכן שחלה בחודש יוני 2018 )על כך ראה/י הרחבה 

בהמשך(.    

, במחירים 2 בשלושת החודשים האחרונים )יולי-ספטמבר( עלו המכירות ברשתות השיווק של מזון
קבועים )נתונים מנוכי עונתיות(, בכ-2% ריאלית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קצב צמיחה 
זה גבוה מהממוצע בשנים האחרונות )ינואר 2015- ספטמבר, כ-1.3%( והגבוה מתחילת השנה. באותה 
התקופה עלו הרכישות בכרטיסי אשראי של מזון ומשקאות )כולל שירותי אוכל(, במחירים קבועים 
)נתונים מנוכי עונתיות(, בכ-4.7% ריאלית. קצב צמיחה זה מצוי במגמת ירידה בחודשים האחרונים, אך 

שווה לממוצע בשנים האחרונות.  

הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות, במחירים קבועים )מנוכי עונתיות(, עלתה ריאלית בכ-3% ברביע 
השלישי של שנת 2019 בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, קצב צמיחה זה נמוך במעט משיעור 

הצמיחה הממוצע בשנים האחרונות שניצב על 3.2%.      

מתחילת השנה עלו הרכישות בכרטיסי אשראי של מזון ומשקאות )כולל שירותי אוכל( בכ-4% ריאלית 
)ינואר-ספטמבר 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(, הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות 
עלתה בכ-3.3% ריאלית באותה התקופה, ואילו המכירות של רשתות השיווק נותרו ללא שינוי בתקופה 

זו.  

ההוצאה לצריכה פרטית על מסעדות ומלונות, במחירים קבועים )נתונים מקוריים(, המשקפת במידה 
מסוימת גם כן ביקוש למזון ומשקאות, עלתה במחצית הראשונה של 2019 בכ-3.1% בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד. קצב צמיחה זה הינו נמוך יחסית לקצב הצמיחה שנרשם בשנתיים 

הקודמות.  

                                                           

 1
 

1  https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_25122016.pdf 
 נתונים אלו כוללים מכירות של מוצרים נוספים הנמכרים ברשתות השיווק כגון מוצרי ניקיון וטיפוח אישי.  2
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לסיכום, בחודשים האחרונים התייצב קצב הצמיחה של האינדיקטורים לביקוש מצד משקי הבית למזון 
ומשקאות סביב הממוצע הרב שנתי או מעליו, זאת לאחר שחלקם היו במגמת ירידה בתחילת שנת 

 .2019

במבט קדימה, לאור ההתייצבות המסוימת שחלה בקצב הצמיחה של סך השכר )היקף המשרות כפול 
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השכר הממוצע( במחירים קבועים )נתונים מקוריים( בחודשים אפריל-יולי 2019 ניתן לצפות 
להתייצבות בקצב הצמיחה הריאלי של רכישת מוצרי מזון ומשקאות בחודשים הקרובים. לאחר מכן, 
להערכתנו קצב הצמיחה של השכר הריאלי צפוי להתמתן במהלך 2020 ולהוביל להתמתנות בקצב 

הצמיחה של סך השכר ועל כן גם בקצב הצמיחה של צריכת מוצרי מזון. 

נוסף על כך, חשוב לציין כי סביר להניח ששיעור המע"מ יעלה לכשתקום ממשלה חדשה, כחלק 
מהצורך בהעלאת מיסים, לאור העלייה בגירעון הממשלה בשנת 2019 והתחזית לגירעון גבוה גם 
בשנת 2020. העלאת שיעור המע"מ צפויה לתרום לעליית מחירים של מגוון מוצרים וביניהם מוצרי 
מזון וגם לפעול לשחיקה של כוח הקנייה של משקי הבית, ולכן לרסן במידת מה את קצב הצמיחה של 

צריכת מוצרי מזון, שהביקוש שלהם די קשיח.  

 

קצב הצמיחה של הייצור נחלש בצורה רוחבית בחודשים האחרונים  

קצב הצמיחה השנתי של הייצור התעשייתי של מזון, משקאות וטבק )מנוכה עונתיות( הואט לאחרונה 
בחדות וירד מכ-5% במאי 2019 לכ-0.9% באוגוסט, זאת לאחר שעלה בהדרגה מאמצע שנת 2017 
)ראה/י תרשים מס' 2(, יחד עם זאת יש לציין כי בספטמבר שב קצב הצמיחה לעלות. בסך הכל, 
מתחילת השנה )ינואר-ספטמבר( עלה הייצור של מזון, משקאות וטבק בכ-4% ריאלית בהשוואה 

לתקופה המקבילה בשנת 2018.  

הירידה המתוארת מעלה, נבעה הן מהיחלשות בקצב הצמיחה של ייצור מוצרי מזון והן מהחרפת 
מגמת ההתכווצות של ייצור משקאות וטבק. כך, ברביע השלישי של שנת 2019 עלה ייצור מוצרי מזון 
)נתונים מנוכי עונתיות( בכ-3.5% ריאלית בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, קצב צמיחה זה נמוך 
יחסית לקצב הצמיחה ששרר במחצית הראשונה של השנה שעמד על 4.5% בממוצע. ואילו ייצור מוצרי 
משקאות וטבק ירד בכ-9% ריאלית ברביע השלישי של שנת 2019 בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, 
זאת בהשוואה לירידה של כ-4% בממוצע במחצית הראשונה של שנת 2019. נציין כי יצרני משקאות 
נבחרים הסבירו כי עונת החורף בתחילת שנת 2019 הייתה קרה מהרגיל, דבר אשר תרם לחולשה 

במכירה של משקאות שייתכן ומשפיעה עד עתה על הייצור.  

Dummy Text



בחינה של המגמה של היבוא הנומינלי של חומרי גלם לתעשיית המזון )מנוכה עונתיות, בדולרים( 
עשויה ללמד אותנו על ההתפתחות הצפויה בייצור התעשייתי של מוצרי מזון )לא כולל משקאות(, 
המהווה כ-85% מסך הייצור התעשייתי של מוצרי מזון, משקאות וטבק, בשל המתאם החיובי הגבוה 
יחסית המתקיים ביניהם. קצב הצמיחה של יבוא חומרי הגלם לתעשיית המזון ירד בחודשים ספטמבר-
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אוקטובר בהשוואה לחודשים שקדמו להם, דבר אשר מרמז כי ההתמתנות בקצב הצמיחה של ייצור 
מוצרי מזון נמשכה בחודשיים העוקבים )אוקטובר-נובמבר(.  

 

קצב העלייה של מדד המחירים ליצרן מצוי ברמות שיא, אך צפוי להתמתן 

קצב הצמיחה של מדד מחירי היצרן של מוצרי מזון היה מצוי בעלייה מיוני 2018 על רקע העלאת 
מחירים כמעט רוחבית בשוק המזון, שאפיינה חברות גדולות רבות )ראה/י תרשים מס' 3(. לאחרונה, 
במאי 2019, חצה קצב הצמיחה של מחירי היצרן אף את רף 2%, שיעור צמיחה שלא נראה שנים. אולם 
בחודשים האחרונים התמתן במעט, בעיקר בספטמבר, ככל הנראה נוכח ההוזלות והמבצעים 
המאפיינים את תקופת טרום חגי תשרי, שהשנה חלו לפי לוח השנה הלועזי כחודש  אחרי התרחשותם 

במרבית השנים )ספטמבר חלף אוגוסט(. 

באותו אופן, קצב העלייה של מדד המחירים לצרכן שהיה קרוב לאפס כשנה וחצי עד למאי 2018 
ביצע עליית מדרגה ביוני 2018 ונעמד סביב 1% ומעלה מאז. עלייה זו נבעה בין היתר מהעלייה במדד 
מחירי היצרן של מוצרי מזון, וכן על רקע העלאת שכר המינימום במשק במספר פעימות בתקופה 
שקדמה ליוני 2018, המשפיעה במיוחד על רשתות שיווק המזון מפני שמרבית עובדיהן משתכרים 
בשכר זה. בדומה למדד מחירי היצרן, גם קצב העלייה של מדד המחירים לצרכן התמתן בחדות 
בספטמבר 2019 בשל העיתוי של חגי תשרי ובאוקטובר עלה לכ-0.7%, נמוך במעט מהקצב הממוצע 

ששרר מאז יוני 2018.   

במבט קדימה, המגמות של מדדי המחירים של סחורות מזון נבחרות, בפרט מדד מחירי התבואה ומדד 
, עשויות להצביע על המגמה של מדד מחירי היצרן של מוצרי מזון בחודשים 3 המחיר של התירס

הקרובים. בין קצבי השינוי של מדדי מחירי הסחורות הללו ומדד מחירי היצרן של מוצרי מזון מתקיים 
מתאם חיובי גבוה )כ-80%(, כאשר השינויים במדדי מחירי הסחורות מקדימים את השינויים במדד 
מחירי היצרן בכשמונה חודשים. הקשר בין אלו ככל הנראה נובע מהמרכזיות של מוצרי התבואה בסך 
חומרי הגלם המיובאים לישראל, שכן הם נוטלים חלק בכל אחד משלבי שרשרת הייצור בענף, כמוצרי 

                                                           
  מדד התבואות של הבנק העולמי כולל בתוכו את המחירים הדולריים של חיטה, תירס ושעורה בארה"ב והאורז בתאילנד. 3
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צריכה סופיים, כמוצרי ביניים )למשל קמח במוצרי אפייה(, וכתשומות חקלאיות )מספוא לבקר 
ותערובות לתרנגולות( שמחיריהן מתגלגל למחירי מוצרים סופיים כגון בשר, עופות, מוצרי חלב וביצים.  

לפיכך, כפי שניתן לראות בתרשים מס' 4, הירידה בקצבי העלייה של מדדי מחירי הסחורות המוזכרים 

 4
 

מעלה בחודשים פברואר-יוני 2019 מצביעה על ירידה אפשרית במחירי היצרן של מוצרי מזון במרוצת 
החודשים הקרובים עד לפברואר 2020. יחד עם זאת, יש לציין כי החל מינואר 2020 יכנסו לתוקפן 
תקנות משרד הבריאות לסימון מוצרי מזון. תקנות אלו יחייבו יצרני ויבואני מוצרי מזון לסמן אריזות 
של מוצרים הנחשבים כ"מזיקים", לפי אמות מידה שפרסם המשרד, במדבקה אדומה. צעד זה 
משמעותו תוספת של רגולציה ועלויות )לכל הפחות שינוי אריזה, ולעיתים אף השקעה במחקר ופיתוח, 

שינוי מתכונים ושימוש בחומרי גלם חדשים( על יצרני המזון הצפויות להתגלגל למחירי המכירה.     

באשר למדד המחירים לצרכן, כאמור לעיל בטווח הקרוב צפויה יציבות בקצב הצמיחה של צריכת 
מוצרי מזון ומשקאות אך בהמשך להערכתנו תחול התמתנות מסוימת. כמו כן, התמתנות מסוימת 
בקצב העלייה של שכר העובדים בתחום מכירה קמעונית של מוצרי מזון, משקאות וטבק )2.2% 
בממוצע בשמונת החודשים הראשונים של 2019 בהשוואה ל-6% בתקופה המקבילה אשתקד(, כאשר 
העלאות שכר המינימום, נכון לעכשיו, מאחורינו, וגם ההתמתנות הצפויה בקצב העלייה של מדד 

המחירים ליצרן המקומי המוזכרת מעלה תומכים בהתמתנות בקצב העלייה של מדד המחירים לצרכן.   

היבט נוסף בו יש להתחשב, כאמור לעיל, הוא הסבירות הגבוהה ששיעור המע"מ יעלה לכשתקום 
ממשלה חדשה, דבר ש"ידחוף" את מחירי המזון לצרכן בחדות כלפי מעלה.   
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מדד המכירות במחירים שוטפים של הענף ייצור מזון, משקאות ומוצרי טבק עלה בשנתיים האחרונות 
לאחר קיפאון של מספר שנים )ראה/י תרשים מס' 5(. בשנים 2015-2016 עלה מדד זה בכ-0.2% 
בלבד בכל שנה ובשנת 2017 ירד בכ-0.4%. הקיפאון במכירות של החברות בענף נבע בעיקר מהירידה 
במחירי המכירה שהייתה גבוהה בדרך כלל מהעלייה בהיקף הייצור ולכן משכה את הפדיון בענף כלפי 

מטה. 

ואילו, בשנתיים האחרונות חלה עלייה במדד המכירות במחירים שוטפים של הענף, כאשר בשנת 2018 
עלה המדד בכ-3% ומתחילת השנה )ינואר-ספטמבר( עלה בכ-4% בהשוואה לתקופה המקבילה 
אשתקד. עלייה זו התאפשרה בעיקר הודות לעליית מחירי המכירה הסיטונאיים בענף שהוצגה מעלה 

והחלה סביב יוני 2018. 
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף 4

החברות המשתתפות בניתוח:  

 

 

 

 

 

 
 

לוח 1- יחסים פיננסיים נבחרים של החברות הציבוריות בתחום המזון והמשקאות 

 
 

השינויים ביחסים הפיננסיים של החברות הציבוריות בתחום המזון והמשקאות, בין הרביע השלישי 
, הציגו עדיפות של הראשונים על פני האחרונים, המתבטאת 5 של 2019 לרביע המקביל אשתקד

במרבית היחסים הפיננסיים. תמונה זו תואמת את החולשה היחסית בתחום המשקאות בעת 
האחרונה העולה מנתוני המקרו: 

 ההכנסות של החברות הציבוריות בשני התחומים עלו בתקופת ההשוואה אך אלו של יצרניות 
המזון עלו בקצב גבוה משל המשקאות, 4.3% בהשוואה ל-0.8% בהתאמה. 

 שולי הרווחיות בתחום המשקאות התכווצו בתקופת ההשוואה בעיקר על רקע שחיקה מהותית 
בחברת גן שמואל שנבעה מציפיות לירידת מחירים בשוק התרכיזים העולמי שהעיבה על המכר 
הכמותי. לעומת זאת שולי הרווחיות בתחום המזון עלו בתקופת ההשוואה, מגמה שאפיינה את כל 
החברות להוציא שמן תעשיות שסבלה ברביע החולף בין היתר משריפה במחסני החברה. העלייה 
בשולי הרווח של תחום המזון עולה בקנה אחד עם הירידה שהוצגה מעלה במחירי חלק מסחורות 

המזון ועם העלייה במחירי המכירה הסיטוניים של מוצרי מזון ומשקאות. 
 ,יחסי הנזילות, המעידים על יכולתן של החברות לפרוע את התחייבויותיהן מתוך נכסיהן השוטפים 

נותרו די זהים ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, בתחום המשקאות, ואילו בתחום המזון הם 
נשחקו במעט.  

  ,רמת המינוף, המשתקפת מיחס ההון העצמי למאזן, עלתה בתחום המשקאות ובתחום המזון 
הפוך מכך, ירדה.  

 יחסי כושר הפירעון נחלשו בשני התחומים, על רקע שיעור עלייה גבוה בהוצאות המימון נטו ביחס 
לשיעור העלייה במזומנים מפעילות שוטפת והרווח התפעולי.  
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 חשוב להבהיר כי מרבית החברות הגדולות בענף הינן פרטיות ולכן אינן כלולות בניתוח זה.  4
 לשינוי בעיתוי של חגי תשרי עשויה להיות השפעה על היחסים המוצגים. בשנת 2019 כל חגי תשרי חלו באוקטובר ואילו 5

ב-2018 החגים החלו כבר בספטמבר. 

הכנסות,

באלפי ₪

שולי 

רווח 

גולמי

שולי 

רווח 

תפעולי

יחס 

שוטף

יחס 

מהיר

הון עצמי 

ביחס 

למאזן

תזרים מפעילות 

שוטפת להוצאות 

המימון

יחס 

כיסוי 

הריבית

2019 q361445531.7%7.5%1.40.843.2%14.88.2

2018 q360959333.3%9.6%1.40.845.8%18.418.5

2019 q3195900439.3%14.7%1.31.041.3%5.48.1

2018 q3187884836.9%14.4%1.51.140.7%10.59.4

משקאות

מזון

יחס  תזרים מפעילות  הון עצמי  שולי  שולי 
יחס  יחס  הכנסות,

כיסוי  שוטפת להוצאות  ביחס  רווח  רווח 
מהיר שוטף באלפי ₪

הריבית המימון למאזן תפעולי גולמי

8.2 14.8 43.2% 0.8 1.4 7.5% 31.7% 614455 2019 q3
משקאות

18.5 18.4 45.8% 0.8 1.4 9.6% 33.3% 609593 2018 q3

8.1 5.4 41.3% 1.0 1.3 14.7% 39.3% 1959004 2019 q3
מזון

9.4 10.5 40.7% 1.1 1.5 14.4% 36.9% 1878848 2018 q3

שם החברהקטגוריה

חלקה 

מהמאזן 

המצרפי

72.2%טמפו משקאות

27.8%גן שמואל

77.6%שטראוס גרופ

13.7%קרור

5.1%שמן תעשיות

3.6%זנלכל

משקאות

מזון

חלקה 

מהמאזן  שם החברה קטגוריה

המצרפי

72.2% טמפו משקאות
משקאות

27.8% גן שמואל

77.6% שטראוס גרופ

13.7% קרור
מזון

5.1% שמן תעשיות

3.6% זנלכל
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