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 רקע

 ועדת המחירים –דנה ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות ופיתוח הכפר )להלן בהתאמה  2016בשנת 

( בהצעת משרד החקלאות להחיל פיקוח מחירים על מרווח השיווק של פירות וירקות משרד החקלאות ;הוועדהאו 

(. בדיון זה הוצגו בפני הוועדה נתונים מעבודות שנערכו בעבר ע"י גורמים ממשלתיים שונים בנושא, קישור לסיכום הדיון)

מית שערך עבור הוועדה רואה חשבון משמעיים. בנוסף הוצגו בפני הוועדה נתונים מבדיקה מדג-מהם לא עלו ממצאים חד

חיצוני, מהם עלתה אינדיקציה לכך שהרווח הגולמי והתפעולי מפעילות שיווק פירות וירקות ברשתות השיווק הקמעונאיות 

 היה גבוה מהרווח הגולמי והתפעולי מכלל הפעילות.

מחירים לפי פרק ז' לחוק פיקוח ים, ם להמליץ לשרים להחיל באופן זמני, למשך שלוש שנבדיון זה החליטה ועדת המחירי

גדולים על קמעונאים וסיטונאים (, החוקאו חוק הפיקוח  –)להלן  1996-הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

 שיקבע.בהתאם למתכונת דיווח ולחייבם לדווח למפקח על המחירים במשרד החקלאות  ,פירות וירקות בשיווקהעוסקים 

תנתח את היא מסד נתונים רחב יותר,  ההלך שנות תחולת הצו, ולאחריו, כאשר יעמוד בפניבמהוועדה החליטה כי 

קישור לסיכום הדיון לאחר על החלטה זו נערך שימוע ציבורי )ידי הגופים המפוקחים. -הממצאים מהנתונים שיוגשו על

 (.שימוע

על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת בעקבות המלצה זו חתמו השרים על צו פיקוח 

(. מכוח צו זה דיווחו לוועדה קמעונאים המוגדרים קישור לצו; הצואו צו הפיקוח  –)להלן  2016-רמת פיקוח(, התשע"ו

-מחזור מכירות גבוה מ, וכן וסיטונאים בעלי 2014-מזון, התשע"דחוק קידום התחרות בענף ה"קמעונאים גדולים" לפי 

רשימה מוגדרת של פירות וירקות, לשנים ביחס למחירים ות ורווחיעל , נתונים פירות וירקותעל מיליוני ש"ח בשנה  30

 הנתונים נותחו ע"י רואה חשבון חיצוני המייעץ לוועדה. .2015-2017

של על פירות וירקות החשבון על מרווחי השיווק י בדיקת רואה ממצאעל ונים קיימה הוועדה די 2017-2018בשנים 

קישור לסיכום הדיון שפורסם ביום ) 2016-2015השנים הכספיים של לנתונים  הקמעונאים והסיטונאים בהתאם

לאחרונה סיים רואה  (.2016נתוני על  18.11.2018קישור לסיכום הדיון שפורסם ביום , 2015על נתוני  .2017612.

 , ומשכך התכנסה הוועדה לדון בממצאים. 2017החשבון לנתח את הנתונים לשנת 

, והוועדה דנה (קישור לדוח) 2017-2015במסגרת הדיון הוצג לוועדה ניתוח של נתוני הקמעונאים והסיטונאים לשנים 

 מעונאות המזון וכן בחנה את המשמעותבממצאים העולים מנתונים אלה. לצד זאת, הוועדה דנה ברמת התחרות בשוק ק

 .  פירות והירקותת פיקוח מחירים על מרווח השיווק של של הטל והישימות

 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_09052016/he/decision_and_directives_Decision_09052016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_09052016/he/decision_and_directives_Decision_09052016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18072016/he/decision_and_directives_Decision_18072016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18072016/he/decision_and_directives_Decision_18072016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18072016/he/decision_and_directives_Decision_18072016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/dupervisionorder_14112016b/he/decision_and_directives_SupervisionOrder_14112016b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/dupervisionorder_14112016b/he/decision_and_directives_SupervisionOrder_14112016b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12092017/he/decision_and_directives_Decision_12092017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12092017/he/decision_and_directives_Decision_12092017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12092017/he/decision_and_directives_Decision_12092017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18112018/he/decision_and_directives_Decision_18112018.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/development_fruit_vegetable_prices/Documents/doch_bhina.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/development_fruit_vegetable_prices/Documents/doch_bhina.pdf
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 ניתוח הנתונים

בהתאם  2015-2017לשנים  הנתונים שהתקבלו מהקמעונאים והסיטונאיםרואה החשבון החיצוני ניתח עבור הוועדה את 

  1למתכונת הדיווח.

בהתאם לאופי  ,)סיטונאי, קמעונאי ללא מרלו"ג וקמעונאי עם מרלו"ג( מקטעי השיווק השוניםשל  בהפרדה הניתוח בוצע

לא נבדקו  ,בין החקלאי לבין בית האריזהבמקטע ש והרווחיות תיויצוין כי העלו כמפורט להלן. ,חלקם בשרשרת הערך

 הם של סחורה לאחר אריזהבחלק מהמוצרים  , מכיוון שנתוני הקנייה של הקמעונאים והסיטונאיםעבודה זובמסגרת 

או התארגנות  המקרים בית האריזה בבעלות החקלאי ברוב. יחד עם זאת חשוב לציין כי )ובמקרים מסוימים גם איסום(

  .חקלאים

 שרשרת השיווק בשוק הירקות והפירות בישראל מורכבת משלושה סוגים עיקריים של גופים:

גופים אלו רוכשים את הסחורה החקלאית ככלל, לים במקטע הסיטונאי בלבד. משווקים הפוע – גופים סיטונאים .1

ישירות מהמגדלים/בתי האריזה ומוכרים את הסחורה לגופים הקמעונאים, לגופים מוסדיים, בתי מלון, אולמות 

 יודגש כי לא מדובר בשוק הסיטונאי. אירועים, עסקי קייטרינג ועוד.

משווקים אלו רוכשים את הסחורה החקלאית ישירות  – מרלו"ג(קמעונאים המפעילים מרכז לוגיסטי ) .2

מהמגדלים/בתי האריזה ומוכרים את הסחורה החקלאית לצרכן הסופי. הסחורה החקלאית בשלב הראשון מגיעה 

אל מרלו"ג הירקות והפירות שבבעלות הרשת הקמעונאית ובשלב השני מתבצעת חלוקה של הסחורה החקלאית 

שר מוכרים את הסחורה החקלאית לצרכן הסופי. במילים אחרות, ניתן לומר שגופים לסניפי הרשת השונים א

 אלו מתפקדים הן כסיטונאים והן כקמעונאים בשוק שיווק הירקות והפירות. 

משווקים הפועלים במקטע הקמעונאי בלבד. משווקים אלו רוכשים את הסחורה  – קמעונאים ללא מרלו"ג .3

 ים אותה ישירות לצרכן.החקלאית מגופים סיטונאים ומוכר

 

 

כאשר בכל קבוצה נבדקו מספר מוצרים וכן יתר המוצרים של הירקות או הפירות  ,ירקותהפירות ובניתוח הופרדו ה

 כקבוצה כוללת.

                                                           

המוצגות במסמך זה, כוללות נתונים של סיטונאים וקמעונאים שלא דיווחו נתונים עבור שנת  2016-ו 2015יצוין כי התוצאות לשנים  1

, ולכן אינן תואמות לתוצאות שהוצגו בדוחות 2016-ו 2015או שבשל שינוי מבני וקושי בהשוואתיות לא נכללו בדוחות לשנים  2015

מספר משווקים מרכזיים ערכו שינויים מבניים באופן האספקה והמכירה של הירקות  2016ודמים. בנוסף, במהלך שנת ובסיכומי דיון ק

והפירות. כתוצאה משינויים אלו ועל מנת לערוך בחינה השוואתית בין השנים, הנתונים בדוח מוצגים בחלוקה שונה של קבוצות 

 .2015מהחלוקה שהוצגה בדוח לשנת 
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 :הבדיקה התמקדה בשני שלבים

מרווח השיווק הוא ההפרש בין המחיר בו מוכר המגדל/בית האריזה את הסחורה  – מרווחי השיווקבדיקת  .1

החקלאית לבין המחיר בו רוכש הצרכן הסופי את הסחורה מרשתות השיווק. מרווח השיווק מורכב מעלויות שיווק 

 הסחורה במקטעים השונים והרווח )או ההפסד( אשר מפיקים המשווקים משיווק הסחורה. את מרווח השיווק

 ניתן לחלק לשני מקטעים עיקריים: 

a. המרווח בין המחיר לפיו רוכש הסיטונאי את הסחורה החקלאית מהמגדל/בית  – המרווח הסיטונאי

 מחיר( לבין המחיר לפיו הסיטונאי מוכר את הסחורה לקמעונאי )לסיטונאי מחירהאריזה )

 (. לקמעונאי

b. מחיר הקמעונאי את הסחורה מהסיטונאי )רוכש  לפיוהמרווח בין המחיר  – המרווח הקמעונאי

 (.מחיר לצרכן( לבין המחיר לפיו הקמעונאי מוכר את הסחורה לצרכן )לקמעונאי

בחינת העלויות  הנקי )לפני מס(.וניתן היה לגזור את הרווח הגולמי  מהן – העלויות של המקטע הרלוונטי בחינת .2

לא ניתן היה לשייך עלות ספציפית התבצעה העמסה בוצעה על בסיס עלויות משויכות לכל מקטע ובמקומות בהם 

 (.)לפי פדיון, שטח וכו' לפי כללים

, ובנוסף לכך נבדקו הירקות והפירות כקבוצות כמפורט להלן פירותוסוגי ירקות  24במסגרת הבדיקה נותחו פרטנית 

 כוללות.

 פירות ירקות

 תפוחי עץ עגבנייה

 בננה תפוח אדמה

 ענבים פלפלים

 אבטיח מלפפון

 אבוקדו בצל

 לימון פטריות

 אפרסק בטטה

 תפוז חצילים

 אגסים קישוא

 נקטרינה כרוב

 שזיף שום

 מנגו גזר

, המהוות מבחינת היקף מכירות את הרוב רשתות 14 ,הרשתות הקמעוניות עליהן חלה חובת דיווח הנתונים 23מבין 

  .(2015-2017השנים ) שלושדיווחו נתונים תקינים עבור  המוחלט של המסחר,

עליהם חלה חובת הדיווח, הגופים הסיטונאים הגדולים דיווחו נתונים באופן תקין, אך מרבית  הסיטונאיםמבין הגופים 

 . לא דיווחו נתונים כללאו ש הגופים הפועלים בשווקים הסיטונאים דיווחו נתונים באופן שלא אפשר ניתוח רווחיות מהימן
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 עיקרי הממצאים 

 . 2015-2017בפני הוועדה הוצג ניתוח נתוני הקמעונאים והסיטונאים לשנים 

 נתחי שוק

שחקנים  שלושהישנם במקטע הסיטונאי )רכישה מהמגדלים על ידי סיטונאים גדולים וקמעונאים המפעילים מרלו"ג( 

   .3%הוא לכל הפחות  של כל אחד מהםשנתח השוק נוספים שחקנים  וחמישהמהשוק  72% -השולטים ב

)סיטונאים גדולים וקמעונאים המפעילים  מהמגדלים בחלוקה למשווקיםכמות הרכישה  התפלגות – 1תרשים 

 2017, מרלו"ג(

 

 18%מכמות הירקות והפירות נמכרת לצרכן דרך קמעונאים המפעילים מרלו"ג, לעומת  82%במקטע הקמעונאי, 

ממכירת הפירות  50%יש לציין כי המקטע הקמעונאי מהווה רק  הנמכרת לצרכן דרך קמעונאים שאינם מפעילים מרלו"ג.

 .וזנבחנו בבדיקה אשר לא  ,נמכרים על ידי מכולות, ירקנים וכו'הנותרים  50%והירקות לצרכן. 

 2017, סוג קמעונאילפי  ,מכירות לצרכןכמות התפלגות  – 2תרשים 
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מרלו"ג )מימין( ובין רשתות שאינן מפעילות מרלו"ג להלן מוצגת התפלגות המכירות לצרכן בין רשתות המפעילות 

 )משמאל(. 

התפלגות כמות מכירות לצרכן,  – 3תרשים 

 2017קמעונאים עם מרלו"ג, 

התפלגות כמות מכירות לצרכן,  – 4תרשים 

2017קמעונאים ללא מרלו"ג, 

 

 רווחיות הסיטונאים והרשתות הקמעונאיות

 .מהנתונים עולה כי רמת הרווחיות בשלוש השנים שנבחנו תנודתית מאודככלל, 

 2015-2017, לפי סוגי משווקים שיעור הרווח התפעולי מפירות וירקות, – 1לוח 

 מוצר
 קמעונאים המפעילים מרלו"ג קמעונאים ללא מרלו"ג סיטונאים גדולים

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 4.3% (1.3%) (8.3%) (7.1%) (5.9%) (12%) (0.3%) 0.7% 4.0% סה"כ ירקות

 16.4% 11.0% 10.7% 4.6% 3.7% 1.4% 7.9% 9.8% 9.4% סה"כ פירות

 9.2% 3.8% 0.1% (2.0%) (1.9%) (7.5%) 2.4% 3.8% 5.7% סה"כ ירקות ופירות

הן בפירות והן בירקות. במרבית המקרים הרווחיות ברמת  ,ברווחיות בין המוצריםרבה שונות קיימת מהנתונים עולה כי 

 )ר' נספח א'(.  בין השניםרים היו הבדלים ניכרים הייתה דומה, אם כי במיעוט מן המוצ 2015-2017בין השנים  המוצרים

חלק מהירקות הם מוצרי "לוס לידר" הנמכרים בהפסד תפעולי. מוצרי לוס לידר הם מוצרים כי עוד עולה מהניתוח 

, על מנת למשוך לקוחות במטרה שאלו ירכשו יותרשנמכרים על ידי הרשתות הקמעונאיות במחיר העלות או במחיר נמוך 

מרבית מוצרי הלוס לידר הם ירקות )עגבנייה, הרשת תרוויח. כך שבסך הכול  –באותה הרשת את סל המוצרים שלהם 

 תפוח אדמה, פלפל, מלפפון, בצל(, אך גם חלק מהפירות נמכרים בהפסד )אבטיח ובחלק מהרשתות גם תפוז ונקטרינה(.

אבוקדו, אפרסק ; ובירקותנמכרו ברווח תפעולי גבוה מאוד, דוגמת בטטה ופטריות והירקות לעומת זאת, חלק מהפירות 

 ומנגו בפירות.

 



 ופיתוח הכפר משרד החקלאות משרד האוצר 

 ועדת המחירים 

  

 E-mail: prices@moag.gov.il דוא"ל:

 גדולים סיטונאים

עמד שיעור הרווח התפעולי מפירות וירקות  2017חלה ירידה ברמת הרווחיות, כאשר בשנת  הסיטונאים הגדולים בקרב

להפסד תפעולי  2015. בפרט, הסיטונאים עברו מרווחיות תפעולית בירקות בשנת 2015בשנת  5.7%, לעומת 2.4%על 

 . 2017בשנת  0.3%של 

עמדו עלויות התפעול  2017. בשנת עלויות התפעולבמעלייה  תנובע 2017בשנת של הסיטונאים ברווח התפעולי הירידה 

 . , בהתאמה2016-ו 2015ביחס לשנים  18.6%-ו 30%לק"ג, עליה של ₪  0.83של הסיטונאים על 

פירות, אך מכיוון שמחירי הפירות גבוהים ממחירי הירקות לבין מהותיים ברווחיות הגולמית בין ירקות  יםלא נמצאו הבדל

על  2017, הרווח התפעולי של הסיטונאים משיווק פירות עמד בשנת פעול בין ירקות לפירותואין הבדלים בעלויות הת

וח התפעולי של ( ואילו הרו2016בשנת  10%--כו 2015בשנת  9%-בהשוואה לכממחזור מכירות הפירות ) 8%

  (.2016בשנת  1%-כו 2015בשנת  4%-בהשוואה לכ) 0%-כירקות עמד על הסיטונאים משיווק 

 הקמעונאיות רשתותה

חי החברות לנתוני על מנת לבחון את מהימנות מחירי המכירה שדווחו על ידי רשתות השיווק, נערכה השוואה של דיוו

מרבית , המהוות את חנויות קמעונאיות 2,150מויות של נתוני סטורנקסט כוללים נתוני מחירים וכ. חברת סטורנקסט

יחד עם זאת, מערכת סטורנקסט מבצעת אקסטרפולציה  .א את כולןות הפועלות בשוק אך לרשתות השיווק הקמעונאי

רשתות השיווק הקמעונאיות  2015בשנת  .המבורקדשל הנתונים על בסיס מודל סטטיסטי על מנת לייצג את כל השוק 

מהכמויות  75%על כמויות בהיקף של  2016-2017ובשנים מהכמויות של סטורנקסט,  70%דיווחו על כמויות בהיקף של 

 להערכתנו, רוב ההפרש נובע ממכירות של קמעונאים שאינם חייבים בדיווח לפי הצו.של סטורנקסט. 

של הקמעונאים הממוצע שיעור הרווח הגולמי נתוני הרשתות הקמעונאיות בשלוש שנות הבדיקה עולה כי  מבחינה של

גם שיעור שיעור הרווח הגולמי מכלל פעילות הקמעונאים. לדומה  2015-2017בשנים  פעילות שיווק פירות וירקותמ

פעילות שיווק פירות וירקות דומה לשיעור הרווח התפעולי הממוצע מכלל מהרווח התפעולי הממוצע בשנים אלה 

 הפעילות, ואף מעט נמוך יותר. 

נרשם  2015בשנת ת וירקות. רויקיימת שונות גבוהה מאוד בשיעורי הרווח מפעילות שיווק פ 2015-2017בשנים יצוין כי 

 2017בכלל הפעילות. לעומת זאת, בשנת  2.5%בפירות וירקות, ביחס לרווח תפעולי של  (-1.7%)הפסד תפעולי של 

בכלל הפעילות. בפרט, הרשתות הקמעונאיות עברו מהפסד  3.4%, ביחס לרווח תפעולי של 7%נרשם רווח תפעולי של 

 13.9%-ל 2015בשנת  8.1%-, והרווח התפעולי בפירות גדל מ2017רווח בשנת ל 2015-2016תפעולי על ירקות בשנים 

 .2017בשנת 

 רווחיות הרשתות הקמעונאיות  – 1לוח 

 פעילות

 ממוצע 2017 2016 2015

 ,מחזור
מיליארד 

 ₪ 

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
)במקטע 
 הקמעונאי(

שיעור 
הרווח 

 התפעולי

 ,מחזור
מיליארדי 

 ₪ 

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
)במקטע 
 הקמעונאי(

שיעור 
הרווח 

 התפעולי

 ,מחזור
מיליארדי 

 ₪ 

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
)במקטע 
 הקמעונאי(

שיעור 
הרווח 

 התפעולי

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
)במקטע 
 הקמעונאי(

שיעור 
הרווח 

 התפעולי

 3.17%- 21.60% 2.1% 25.9% 2.23 (2.2%) 23.0% 1.80 (9.4%) 15.9% 1.69 ירקות

 10.50% 28.57% 13.9% 31.3% 1.72 9.5% 27.7% 1.24 8.1% 26.7% 1.27 פירות

 2.63% 24.53% 7.0% 28.1% 3.95 2.6% 24.9% 3.04 (1.7%) 20.6% 2.97 ירקות ופירות

 2.73% 24.40% 3.4% 25.4% 32.44 2.3% 24.2% 31.83 2.5% 23.6% 28.16 כלל הפעילות
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ברמת הרווחיות השונות רשתות השיווק הקמעונאיות קיימת שונות גבוהה בין מהנתונים שהוצגו בפני הוועדה עולה כי 

מפעילות שיווק הירקות  גבוהרווח תפעולי מתאפיינות ברשתות חלק מהמפעילות שיווק הירקות והפירות הטריים לצרכן. 

)ביחס לרווחיות הכללית של הרשת(, בעוד שרשתות קמעונאיות אחרות סופגות הפסדים תפעוליים מפעילות והפירות 

 .והפירות הירקות שיווק מפעילות הרשת רווחיות לבין הרשת של השוק נתח בין מתאם בהכרח אין כי לציין יש. זו

מאסטרטגיית השיווק של כל רשת ביחס , בין היתר, עשויה לנבועהשונות ברמת הרווחיות בין הרשתות הקמעונאיות 

לפירות וירקות. ככלל, רשתות קמעונאיות המשווקות את הסחורה החקלאית ברווח גולמי )לעניין זה, מחיר מכירה בניכוי 

עלויות  כאשרזאת, גם . מפעילות פירות וירקות יתפעולמתאפיינת בהפסד  25%-מ פחותמחיר רכישה ופחת( של 

ההפעלה של הרשת נמוכות משמעותית ביחס למקובל בשוק. לעומת זאת, רשתות המשווקות את הסחורה במרווח גבוה 

מצליחות להפיק רווח תפעולי גבוה יחסית גם כאשר עלויות התפעול שלהן גבוהות משמעותית ביחס למקובל בשוק. יותר 

 משוך קוניםאשר מטרתה לשיווקית -מתכנית אסטרטגיתי שיווק הסחורה החקלאית במחירי הפסד היא חלק ניתן להניח כ

מכלל  2%-כדי להרוויח ממכירת מוצרים אחרים )לרובן של הרשתות הקמעונאיות יש רווח תפעולי של למעלה מ

 הפעילות(. 

 ככלל,בין שיווק ירקות לבין שיווק פירות. בין הרשתות הקמעונאיות ברמת הרווחיות בנוסף, הנתונים מצביעים על הבדלים 

, מתוך כלל הרשתות הקמעונאיות 2017בשנת . בפרט, פעילות שיווק הפירות רווחית יותר מפעילות שיווק הירקות

 .הירקותמפעילות שיווק הרוויחו בלבד מהרשתות  29%-מפעילות שיווק הפירות, בעוד שהרוויחו  64%שנבחנו, 

נעשתה הבחנה בין רשתות קמעונאיות המפעילות מרלו"ג של ירקות ופירות ורוכשות את במסגרת הניתוח כאמור לעיל, 

רוכשות את הסחורה מגופים הלבין רשתות קמעונאיות ללא מרלו"ג  ,הסחורה החקלאית ישירות מהמגדלים/בתי האריזה

עונאים המפעילים מרלו"ג לאלו שאינם מפעילים מרלו"ג. הנתונים מצביעים על פערים ברמת הרווחיות בין קמ סיטונאים.

 הסיטונאי במקטע מהפעילות נובע ג"מרלוהמפעילות  הרשתות של מהרווח שחלק מכך ,היתר ביןפערים אלה נובעים, 

עם זאת, במסגרת הניתוח לא ניתן היה לבצע הפרדה בין הפעילות  ., ולא מהפעילות במקטע הקמעונאי(ג"המרלו הפעלת)

הסיטונאית לבין הפעילות הקמעונאית של הרשתות המפעילות מרלו"ג, ולכן יש קושי מסוים לנתח את הממצאים הנוגעים 

 לרמת הרווחיות של רשתות אלו. 

-לוש השנים שנבחנו, אשר הצטמצם מספגו הפסד תפעולי מפירות וירקות בכל ש קמעונאים שאינם מפעילים מרלו"ג

. בכל שלוש השנים קמעונאים אלה ספגו הפסד תפעולי בירקות 2016-2017בשנים  2%-לכ 2015%בשנת  7.5%

  והתאפיינו ברווח תפעולי בפירות.

בשנת  9.2% -ל 2015בשנת  0.1%-עלתה בשלוש השנים שנבחנו מ קמעונאים המפעילים מרלו"גרמת הרווחיות של 

בתחום שיווק הירקות עברו ו ,16.4%-ל 10.7%-עלתה מ ההפירות הרווחיות אצל קמעונאים אלשיווק תחום ב. 2017

הרשתות עלויות הפעלת המרלו"ג של . 2017לרווח תפעולי בשנת  2015קמעונאים אלה מהפסד תפעולי בשנת 

. זאת, לעומת , בהתאמהלק"ג₪  0.29-ו₪  0.36 ,₪ 0.29על  2015-2017בשנים הקמעונאיות המפעילות מרלו"ג עמדו 

חיסכון מהכתוצאה  הסיטונאים.בקרב  , בהתאמה,לק"ג₪  0.83-ו₪  0.70 ,לק"ג₪  0.64בגובה עלויות הפעלת מרלו"ג 

חיסכון במקטע הסיטונאי, לרשתות קמעונאיות המפעילות מרלו"ג יש עמדת פתיחה המייצר בעלויות הפעלת המרלו"ג 

איות מתחרות שאינן מפעילות מרלו"ג ולכן נאלצות לרכוש את הסחורה החקלאית מגופים טובה ביחס לרשתות קמעונ

אם היה ניתן לצורך הניתוח באופן תיאורטי, לבצע הפרדה בין הפעילות הסיטונאיות לבין הפעילות יחד עם זאת,  סיטונאים.

ילות הסיטונאית והרווח מהפעילות היה נזקף לפעהקמעונאית ברשתות אלו, ייתכן שחלק מהרווח מהפעילות הקמעונאית 

 . מהנתון המופיע במסמך זה הקמעונאית היה קטן יותר
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 דיון

 רמת הרווחיות

הרווחיות  2017-כאשר ב ,השנים שנבחנו הייתה תנודתית מאודבשלוש רמת הרווחיות מהנתונים שהוצגו לעיל עולה כי 

 פירות וירקותמשיווק שנים שנבחנו רמת הרווחיות הממוצעת שלוש ה, בכלה. בסך 2015הייתה גבוהה בהשוואה לשנת 

המאופיין בסיכון, בהתחשב בכך שמדובר במוצר בפרט  ,זאת .ואינה חריגה של רשתות השיווק דומה לרווחיות הכללית

, דבר אשר לכאורה גורם לנו לצפות לתוחלת תשואה גבוהה יותר שכן הפירות והירקות הם בעלי שיעורי פחת גבוהים

יצוין כי קיים פער משמעותי בין הפירות, שהרווח התפעולי משיווקם גבוה יחסית, לבין הירקות, אשר . יווק מוצרים אלובש

עוד יצוין כי חלק מהירקות הם כאמור מוצרי "לוס לידר", מה שיכול להסביר את הרווחיות  .נעים בין הפסד לרווח נמוך

 הגבוהה בחלק מהפירות.

בעבודה שערך מרכז המחקר יצוין כי ואה בינלאומית של מרווחי השיווק בפירות וירקות אך בעבודה זו לא נערכה השו

(, נמצא כי קישור) פער התיווך הקמעונאי ופער השיווק במחירי הפירות והירקותבנושא  2014בשנת והמידע של הכנסת 

במדינות מרווחי השיווק בפירות וירקות בישראל אינם גבוהים בהשוואה בינלאומית, ועל פי רוב אף נמוכים יותר מאשר 

 כי במדינות בהן המרווח גבוה יותר מאשר בישראל לא הוטל פיקוח מחירים.נמצא זו  בעבודהכמו כן,  שנבחנו.

 התחרות בשוק קמעונאות המזון

את רמת התחרות בשוק קמעונאות המזון. בין היתר, ערכה הוועדה התייעצות עם גם במסגרת עבודתה בחנה הוועדה 

עמדת רשות התחרות, לה שותפה ועדת המחירים, היא כי שוק קמעונאות המזון תחרות. הגורמים הרלוונטיים ברשות ה

. , בפרט ביחס למקטע הספקים בענף המזון שמאופיין ברמת ריכוזיות גבוהההמתאפיין ברמת תחרות סבירההוא שוק 

בשנים האחרונות בפרט ו ניכרים שינויים תדירים בנתחי השוק, המזון נמוכים יחסית,קמעונאות חסמי ההתרחבות בשוק 

ניכרת מגמת גידול בנתח השוק של הרשתות הבינוניות על חשבון הרשתות הגדולות. כפי שניתן לראות להלן, נתח השוק 

 . 2016בשנת  45%-, ל2011בשנת  51%-הרשתות הגדולות ירד מ 2של 

 

 .2017זיו האפט, מגמות בענף המזון -BDOהמקור: 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a5506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_a5506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a5506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_a5506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9040.pdf
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בהשוואה  חריגאינו  הקמעונאי בישראל לכלל הפעילותכמו כן, מנתונים שאסף משרד האוצר עולה כי מרווח השיווק 

שיעור הרווחיות הכולל של לפיהם רואה החשבון שייעץ לוועדה, שאסף תמונה דומה עלתה גם מנתונים  בינלאומית.

 ובארה"ב.אירופה רשתות בלדומה הרשתות בישראל 

 2018, קמעונאיות מזון גדולות בישראל ובעולם, EBITDAהתפעולי ומרווח שיעור הרווח 

 

 .דוחות כספיים של הרשתותהמקור: 

עונאיות )שווקים, מחוץ לרשתות הקמהמוצרים עומדת גם האפשרות לרכוש את צרכני הפירות והירקות בפני  בנוסף,

 .ברשתות השיווקנמכרים הפירות והירקות כמחצית מ וכיום רק (,, מכולותירקנים פרטיים

 2017לפי סוג חנות,  *התפלגות צריכת ירקות טריים

 

 .14%, שוק 8.5%, מכולת 3%, אחר 20.5%, חנות ירקות/פירות 54%רשות שיווק  –פירות * 

 המקור: הלמ"ס.
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 פיקוח מחירים

משאלת ההצדקה , וזאת במנותק הוועדה דנה גם במשמעות של הטלת פיקוח מחירים על מרווח השיווק של פירות וירקות

אשר נסקרה , רמת התחרותיות בשוק קמעונאות המזון בכלל ושיווק ירקות ופירות בפרטהכלכלית להטלת פיקוח מחירים )

. ראשית, בין המפקח לבין , הרלוונטיים גם למקרה זהחסרונותמספר . ככלל, הוועדה סבורה כי לפיקוח מחירים (לעיל

באופן מובנה פערי אינפורמציה, אשר עלולים להביא לקביעת מחירים שגויים וכתוצאה לפגוע  הגורמים המפוקחים קיימים

ברווח הצרכן או היצרן. בנוסף, קביעת מחיר מרבי עשויה לדחוף את היצרנים השונים להתיישר לפי המחיר המרבי. כמו 

על עלויות (, המחיר המפוקח נקבע על בסיס קישור למתודולוגיהבהתאם למתודולוגיה החדשה לפיקוח מחירים )כן, 

ביצרנים קטנים המתאפיינים בעלויות גבוהות יותר, ועלול להוביל לדחיקתם מהשוק. ממוצעות. דבר זה עשוי לפגוע 

 וח ישנן עלויות רגולטוריות אשר עשויות להוות חסם כניסה לשוק ולהרחיק ממנו מתחרים חדשים. לבסוף, לפיק

חשש נוסף שעלה בדיוני הוועדה הוא כי פיקוח על מרווח השיווק יפגע ביכולת של השוק להגיע לשיווי משקל. כדי לעמוד 

באופן שייצור עיוות בביקוש והסטות במרווח השיווק המרבי, יידרשו הרשתות להוריד לעתים את המחיר לצרכן, 

הנחות, וכתוצאה לדרוש פגע בתמריץ של הקמעונאים תמלאכותיות של הצריכה. לצד זאת עלה החשש כי הטלת פיקוח 

 הצרכנים. תתיפגע רווחמכך 

מאשר המחיר בו  יותר זול מחיר מבטיחה אינהוהטלת פיקוח על המרווח סבסוד, מחירים אינו יש להדגיש כי פיקוח 

של ועדת המחירים תוביל, לפחות החדשה קביעת מחיר בהתאם למתודולוגיה אף שנמכרים פירות וירקות כיום. ייתכן 

רגולטורית שתוריד את ייתכן שהתערבות  יתרה מזו,בחלק מהמוצרים, למרווחים גבוהים יותר מאשר במצב הנוכחי. 

כך שבסך , רווחיות בענף אחר על מנת לשמור על רמת הרווחיות הכלליתהרווחיות בענף הפירות והירקות תוביל לעליית 

כמו כן, יש לציין כי רמת הרווחיות הכללית של הקמעונאים, קרי בכל  א תשתנה.כל הפחות להכל רווחת הצרכן ל

 המחלקות, איננה חריגה. 

פירות וירקות, הן מבחינת קביעת  לצד זאת דנה הוועדה במידת הישימות של הטלת פיקוח מחירים על מרווחי השיווק על

המחיר והן מבחינת אכיפת המחיר שנקבע. בין מוצרי הפירות והירקות השונים קיימת הטרוגניות רבה, הן בין מוצר אחד 

, הן בין זנים שונים של אותו מוצר והן עבור מוצר מסוים לאורך זמן )יתכן כי רשת תרצה לגבות מחיר גבוה יותר לאחר

, אפילו בקרב אותו פרי ואותו זמן קיימת שונות של הגודל ויתרה מז. חיר נמוך יותר על מוצר טרי פחות(על מוצר טרי ומ

בשיעורי פחת שונים, המשתנים לעתים גם על  ניםבין היתר, מוצרים וזנים שונים מתאפייוהצורה המשפיעים על המחיר. 

פני זמן, וכן בעלויות הובלה, סידור וקירור שונות. לאור זאת, הוועדה תידרש לקבוע מרווח שיווק ייחודי לכל מוצר ואף 

. תשואה, קרי מרווח שיווק, שונהתידרש קביעת זאת משום שלמוצרים בעלי סיכון שונה  ,לזנים שונים של אותו המוצר

  .אשר צפוי להתבטא, בסופו של דבר, במחיר לצרכןזה יטיל עלויות רגולטוריות כבדות על הרשתות הקמעונאיות דבר 

אשר לאכיפת המחיר המפוקח, קיימת תנודתיות רבה, יומית ולעתים שעתית, במחירי הפירות והירקות )הן במחיר שבו 

כרים יחד באותה ערימה מוצרים שנרכשו ע"י הקמעונאי רוכש הקמעונאי והן במחיר המכירה לצרכן(. יתרה מזו, לעתים נמ

יגרור קביעת מחיר מפוקח ש מה ,במחירים שונים. בנוסף לכך, כל קמעונאי רוכש ומוכר את הפירות והירקות במחיר שונה

שונה לאותו מוצר אצל הקמעונאים השונים ואף באותה רשת ובאותה חנות, דבר אשר לו חסרונות רבים ובעיקרם חוסר 

לאכוף את המחיר המפוקח נמוכה גורמי הפיקוח . לאור זאת, היכולת של אות לגבי המחיר המפוקח מבחינת הצרכןוד

 מאוד, וזו של הצרכן קרובה לאפסית.

מהנתונים שאספה הוועדה בשלוש השנים האחרונות עולה כי שיעורי הרווחיות של רשתות קמעונאות המזון לסיכום, 

ואף  חריגים ביחס לרווחיות הנובעת מכלל הפעילותאינם  ם מאוד. ככלל, שיעורי הרווחיותתנודתיי משיווק פירות וירקות

 , בפרט נוכח העובדה כי מדובר במקטע המתאפיין בסיכון )פחת(. נמוכים בהשוואה לעולם

רווחיות גבוהים משיווק פירות וירקות ביחס לשנים הקודמות וביחס לרווחיות מכלל  ינרשמו אמנם שיעור 2017בשנת 

הפעילות. עם זאת, הממצאים שאספה הוועדה אינם מאפשרים לקבוע כי קיימת מגמה מובהקת של עליה בשיעורי 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
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ברה כי בשל כל . ככל שקיימת מגמה כזו, הוועדה ספירות וירקות שיווקפעילות ב הרווחיות של הרשתות הקמעונאיות

קיים קושי מהותי והעובדה ש פיקוח מחירים;הטלת , לרבות רמת התחרות בענף; החסרונות של הטעמים שפורטו לעיל

 פיקוח מחירים על מרווח השיווק של פירות וירקות, אין מקום להמליץ על הטלת פיקוח מחירים.לאכוף 

 לת פיקוח מחירים על מרווח השיווק בפירות וירקות. להטמספקים לאור כל זאת, הוועדה סברה כי לא נמצאו טעמים 

 .יות במקטע הקמעונאיתלהמשיך במעקב אחר רמת התחרולצד זאת, הוועדה מצאה לנכון 

בהקשר זה יצוין כי לאחרונה פרסמו משרד האוצר, משרד החקלאות ורשות החדשנות קול קורא להקמת זירות מסחר 

מלש"ח בעידוד חברות טכנולוגיה להקים  20-הקול הקורא, המדינה תשקיע כ . במסגרתדיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

לטפורמות למסחר דיגיטלי, אשר תסייע בייעול שרשרת האספקה וחיתוך בעלויות העסקה. זאת, במטרה להוזיל את פ

חקלאית. המועד האחרון להגשת בקשות היה תחילת ספטמבר,  מידע פומבי עדכני על המסחר בתוצרתהמחירים ולספק 

 שפט בקרוב.יוהן צפויות להתחיל ולה

  החלטה

בחינת המשמעויות השונות של לאחר בחינת הנתונים, ניתוח של רמת התחרות בענף וכן ובתום שלוש שנות בדיקה, 

  מחירים על מרווח השיווק של פירות וירקות.פיקוח מחירים, הוועדה מחליטה שלא להמליץ לשרים להטיל פיקוח הטלת 

  .בענף הפירות והירקות מגמותהלעקוב אחר מחליטה להמשיך והוועדה לצד זאת, 
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 נספח א'
 2017-2015בשנים  לסוגי משווקים ובחלוקהשיעור הרווח תפעולי לפי מוצר 

 מוצר
ם ללא קמעונאי סיטונאים גדולים

 ג"מרלו
 המפעיליםקמעונאים 

 מרלו"ג
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

             ירקות  

 (56%) (56%) (51%) (40%) (45%) (48%) (1%) 5% 8% עגבניות

 3% (5%) (7%) (10%) (4%) (6%) (7%) (4%) (4%) תפוחי אדמה

 2% (4%) (3%) (11%) (3%) (10%) 9% 11% 10% פלפל

 (18%) (27%) (33%) (33%) (29%) (30%) (6%) 4% 9% מלפפון

 (2%) (21%) (17%) (14%) (14%) (19%) (7%) (6%) (1%) בצל

 20% 19% 14% 12% (1%) 9% 0% (5%) (7%) פטריות

 22% 18% 20% 10% 10% 7% 21% 21% 11% בטטה

 2% (3%) (10%) (13%) (3%) (10%) (1%) 4% 9% חצילים

 18% 20% 13% 7% 6% 1% 2% 6% 9% קישוא

 0% (2%) (9%) (15%) (13%) (24%) (1%) (1%) 4% כרוב

 (2%) 19% 10% 18% 28% (6%) (10%) (17%) 5% שום

 3% 3% 4% (18%) (12%) (8%) (4%) 2% 12% גזר

 25% 21% 19% 14% 9% 2% 2% (4%) (1%) ירקות אחרים

 4% (1%) (8%) (7%) (6%) (12%) (0%) 1% 4% סה"כ ירקות

             פירות  

 13% 7% 10% 2% 10% 2% 9% 9% 9% תפוחי עץ

 16% 13% 14% 5% 2% 2% 10% 12% 7% בננה

 18% 11% 13% 7% 4% 3% 18% 17% 11% ענבים

 (12%) (22%) (27%) (23%) (25%) (32%) (6%) (1%) 0% אבטיח

 19% 20% 11% 10% 9% 5% 12% 15% 9% אבוקדו

 21% 16% 14% 14% 8% 6% 10% 12% 7% לימון

 21% 20% 21% 3% 3% 5% 10% 12% 11% אפרסק

 4% (3%) 0% (4%) (4%) (6%) (0%) 3% 0% תפוז

 16% 6% 13% 4% 6% 2% 3% 7% 10% אגסים

 25% 16% 18% (0%) (1%) (3%) 15% 14% 8% נקטרינה

 25% 20% 20% 8% 7% 4% 17% 15% 9% שזיף

 15% 17% 22% 8% 9% 8% 12% 16% 12% מנגו

 22% 17% 18% 13% 9% (1%) 5% 9% 18% פירות אחרים

 16% 11% 11% 5% 4% (1%) 8% 10% 9% סה"כ פירות

 9% 4% 0% (2%) (2%) (7%) 2% 4% 6% סה"כ ירקות ופירות

 


