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הרשת במחיר מוצרי מזון בריאים, בין הפער משרד הכלכלה והתעשייה: 
; ₪ 254שהם  40%-כ ומד ברבעון השני של השנה, עלעלזולה ביותר, היקרה 

במחיר הממוצע  נרשמה עליה – הציגו עלייה במחיר הסלמרבית הרשתות 
 !מוצרים שנבדקו 64מוצרים מתוך  41של 

 
 :2021, 2? נתוני "סל המוצרים הבריא" לרבעון בריא איפה הכי משתלם לקנות

לעומת  3% -עליה של כ, ₪ 769על  2021לשנת עמד ברבעון השני המחירים ממוצע 
 הרבעון הראשון

 חשיבות "אנו רואיםשרת הכלכלה והתעשייה, האלופה )במיל'( אורנה ברביבאי : 
משרד הכלכלה והתעשייה בהנגשת מזון בריא לכל שכבות האוכלוסייה.  רבה

מתוך רצון להרחיב את המודעות הצרכנית , פרסם לציבור את סל המוצרים הבריאמ
חלק מפעילותו של משרד הזול ביותר. מהלך זה הוא הבריא ולייצר תחרות על הסל 

הכלכלה והתעשייה להפחתת רמת המחירים תוך דגש על שקיפות, הגברת 
 "התחרות, הפחתת הריכוזיות ועידוד צרכנות נבונה

  ומתבסס על נתוני המועצה משרד הכלכלה והתעשייה של ממוצע סל המוצרים הבריא
ביחס ₪  20עליה של ,  ₪ 769על  2021עמד ברבעון השני של , לצרכנות מתוך אתר פרייסז

 .2021, לרבעון הראשון
  מתוך רשימת הרשתות שנבדקו, הרשת שמכרה את סל המוצרים הבריא במחיר היקר

ממוצע עלות הסל הנבדק ברבעון זה  –היא "מיני סופר אלונית"  שניהביותר ברבעון 
 ₪ . 912 עומדת על

  מתוך רשימת הרשתות שנבדקו, הרשת שמכרה את סל המוצרים הבריא במחיר הזול
ממוצע עלות הסל הנבדק ברבעון זה  –"רמי לוי באינטרנט"  אהי שניברבעון הביותר 

 ₪ . 26רבעון הקודם שהם לבמחיר הסל ביחס  4%עליה של , ₪  658עומדת על 
 254שהם  39%י עמד על  הפער בין הרשת היקרה לרשת הזולה ביותר ברבעון השנ .₪ 
  סל המוצרים הבריא עמד של  ממוצע המחיר ה רשתות ה"דיסקאונט"בבדיקה של

 13%פער המחירים בין הרשת היקרה לזולה עמד על . ₪ 715 על 2021ברבעון השני של 
 ₪. 87שהם 

  ,הסל מבוסס על מזונות מומלצים לסמל הירוק וכולל ברובו מוצרים מהצומח
ת וירקות, שמן זית אגוזים וזרעים, קטניות ודגנים מלאים וקטגוריות מהקטגוריות פירו

 מוצרים מן החי כגון חלב ומוצריו ותחליפיו, ביצים עוף ודגים
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 השוואת עלות סל המוצרים הבריא
תבסס על נתוני המועצה לצרכנות מתוך בהמשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף משרד הבריאות 

מוצרי צריכה  64מפרסמים מדי רבעון את מחירי "סל נבחר בריא" הכולל  ,אתר פרייסז
מומלצים תזונתית. הסל מהווה כלי להשוואת מחירים בין רשתות המזון ומאפשר תחרות על 
מחיר הסל הבריא הנמוך ביותר. כן, הסל מאפשר לצרכנים אינפורמציה נגישה ופשוטה לגבי 

 מחירי צריכה בריאים נבחרים.  

. הסל מהווה המלצה תזונתית 1המוצרים הבריא מהווה נדבך נוסף ל"סל מוצרים נבחר"סל 
בהיבט של חוסן בריאותי, אשר מתחדד על רקע העלייה בתחלואה בעקבות השמנה ובהתאם 
להמלצות ועדת האסדרה להנגשת מזון בריא. הסל מבוסס על מזונות מומלצים לסמל הירוק 

טגוריות פירות וירקות, שמן זית אגוזים וזרעים, קטניות וכולל ברובו מוצרים מהצומח, מהק
 ודגנים מלאים וקטגוריות מוצרים מן החי כגון חלב ומוצריו ותחליפיו, ביצים עוף ודגים.

"משרד הכלכלה פועל על מנת לאפשר רכישת  מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות:
פערים משמעותיים במחיר הסל בין הרשתות  אנו רואיםמוצרים בריאים במחיר שווה לכל נפש, 

וקוראים לצרכנים להשוות מחירים. מאז השקתו מציג הסל הבריא ירידה בעלות הכוללת של 
המוצרים, על אף שברבעון זה חלה עליה במחיר הסל ביחס לרבעון הקודם. אנו נמשיך ונעקוב 

 מדי רבעון אחר מחירי הסל". 

 2021, 2רבעון  –עלות הסל הנבחר בכלל הרשתות  
 

  769על  2021לשנת ממוצע סל המוצרים הבריא עמד ברבעון השני ₪.  
  רשת מיני סופר אלונית מציגה את המחיר ₪ .  658רשת רמי לוי באינטרנט מציגה את המחיר הנמוך ביותר בסך

 ₪.  254שהם  39%ר והזולה ביותר עומד על פערי המחירים בין הרשת היקרה ביות₪,  912הגבוה ביותר בסך 

 

 2עלות סל בריא ברשתות נבחרות

 2021, 2רבעון 

                                                           

 הכלכלה משרד ידי-על חודשית בתדירות המפורסם(, בישראל הבית משקי בקרב ביותר ולארייםהפופ שנמצאו מוצרים 68 הכולל סל) 1
 .לצרכנות המועצה בשיתוף והתעשייה

  - 2020מתודולוגיית סל מוצרים נבחר שמפרסם משרד הכלכלה: רשתות אשר עומדות בארבעה תנאים מצטברים בשנת  נקבע לפי 2
של כל הרשתות, אחוז החודשים בהם עלות הסל "סל מוצרים נבחר" השנתית הממוצעת נמוכה מעלות  מוצרים נבחר" סל"עלות 

  , לרשת לפחות עשרה סניפים ופריסה על פני שני מחוזות.80%-הנבחר של הרשת נמצע זול מהממוצע גדול מ
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  ממוצע
₪  715ברשתות נבחרות, המייצגות רשתות המאופיינות ברמת מחירים נמוכה יחסית, עומד על הבריא עלות הסל 

 .2021לרבעון השני בשנת 

  87המהווים  13%  -ביותר ברשתות הנבחרות עומד על כהפער בין הרשת הזולה ביותר לרשת היקרה ₪ 

 

 רבעון נוכחי לעומת רבעון קודם –שינוי ברמת המחירים ברשתות השונות 
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  2021מרבית הרשתות, הציגו עליית מחירים מחירים בעלות הממוצעת של הסל ביחס לרבעון הראשון בשנת ,
מנגד, הרשת ₪ (.   62) 9%ה ביותר ברמה של ביתן מרקט הציגה את עליית המחירים הגבוההרשת כאשר 

AM:PM  (. 38) 4%הציגה את ירידת המחירים הגבוהה ביותר בשיעור של₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 רבעון נוכחי לעומת רבעון קודם –עלות קטגוריות צריכה 
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 המשמעותית (. העלייה "שונות"השוואה לרבעון הקודם נרשמו עליות בכלל קטגוריות הצריכה )למעט קטגורית ב
₪(.   7שהם  6%ולאחריה בקטגורית ביצים עוף ודגים )₪ (  8(  נרשמה בקטגורית הקטניות )10%ביותר )

 ₪(. 3) 4%ית השונות, הכוללת בעיקרה תבלינים הציגה ירידה של יקטגור

 השינויים המשמעותיים במוצרים )רבעון נוכחי לעומת רבעון קודם(:

 : 2021, בשנת 1רים ביחס לרבעון מוצרים נבחרים בהם חלה עליית מחי

 מוצרים בהם נרשמה עלייה

Q1,2021 Q2,2021 שינוי 
שינוי 

 בשקלים

 3.01 19% 18.47 15.46 גרם 800גרגירי חומוס מבושלים בד"צ סנפרוסט 

 1.49 17% 10.29 8.79 בטטה טרי במשקל

 0.85 13% 7.24 6.40 גרם 500עדשים ירוקות סוגת 

 1.08 11% 11.26 10.18 גרם 500סוגת שעועית לבנה יבשה 

 1.98 9% 23.59 21.61 גרם 800פול ירוק סנפרוסט 

 0.71 8% 9.11 8.40 פלפל אדום במשקל

 4.54 8% 59.90 55.36 דג במשקל 100%פילה סלמון קפוא 

 1.01 6% 17.03 16.03 עוף שלם טרי )כשרות רגילה( במשקל

 0.80 6% 14.28 13.48 ליטר 1משקה סויה לא ממותק אלפרו 

 0.74 6% 13.46 12.72 גרם 750לחם פשוט מלא אנג'ל 

 

 : 2021, בשנת 1מוצרים נבחרים בהם חלה ירידת מחירים ביחס לרבעון 

 מוצרים בהם נרשמה ירידה
Q1,2021 Q2,2021 שינוי 

שינוי 
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 בשקלים

 0.40- 9%- 3.92 4.32 גרם 80כמון טחון בשקית מיה 

 0.42- 9%- 4.40 4.82 בצל יבש במשקל

 1.18- 8%- 13.78 14.96 גרם 125תה ירוק ויסוצקי 

 0.68- 7%- 8.40 9.07 גרם 100*  4יכין  22°רסק עגבניות 

 0.27- 7%- 3.82 4.09 כרוב לבן במשקל

 0.50- 5%- 9.99 10.50 גרם 80פלפל שחור טחון בשקית טעם וריח 

 0.38- 4%- 8.63 9.02 קילו 1אורז מלא ארוך סוגת 

 0.48- 4%- 12.88 13.36 גרם 500פסטה ספגטי חיטה מלאה ברילה 

 0.15- 3%- 4.55 4.70 גרם 250סקי שטראוס  5%גבינה לבנה 

 0.49- 3%- 16.43 16.92 פטריות שמפניון למילוי סלסלה

 

 2020, 4ביחס לרבעון  2021, 2רבעון  –ניתוח השפעת פרסום הסל 

  במחיר הסל הממוצע ₪  10נרשמה ירידה של  2020, בשנת 4ביחס לרבעון  3כלל הרשתותבבחינת ממוצע
₪  769לעומת עלות ממוצעת של ₪,  779 עמדה על  2020, 4עלות הסל הממוצעת ברבעון  .(1% -כ)

 .2021, 2ברבעון 
  2ברבעון ₪  715-, לעומת עלות של כ2020, 4ברבעון ₪  719-עמדה על כ  ברשתות הנבחרותעלות הסל ,

 בעלות הממוצעת של הסל.  0.5%-כ המהווים₪  4 מדובר בירידה של .2021
 

  :2020, 4רבעון לעומת  2021, 2רבעון  - עלות הסל ברשתות הנבחרותהשינוי ב

                                                           

הבדיקה. ייתכן כי בחודשים מסוימים  רבעוניואשר היו להם נתונים זמינים בחושב על בסיס הרשתות העומדות בתנאי המתודולוגיה  3
 נלקחו בחשבון רשתות שונות.
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 2020, 4לעומת לרבעון  2021, 2רבעון  - 4עלות הסל בכל הרשתותהשינוי 

                                                           

 הבדיקה. כל רבעוני חושב על בסיס הרשתות העומדות בתנאי המתודולוגיה ואשר היו להן נתונים זמינים ב 4
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