
סקר מחירים במוצרי טואלטיקה  
 נבחרים

 
 קטנים ופארמיםשיווק מזון רשתות , רשתות הפארם



 מתודולוגיה –סקר מחירים במוצרי טואלטיקה נבחרים 

 .קטנים ופארמיםרשתות שיווק מזון , סניפים שונים של רשתות הפארם 56הניתוח מבוסס על סקר שבוצע ב  -גודל המדגם•

 .שרון ושפלה, דרום, צפון, ירושלים, הבחינה נעשתה בפריסה ארצית רחבה במרכז -פריסה גיאוגרפית•

רשתות שיווק מזון גדולות ורשתות שיווק  , פארם קטן, הפארםרשתות : ערוצי הפצה קמעוניים  4נבחנו  -סוגי החנויות והרשתות •

 .  מזון קטנות

 .ערוצי ההפצה השונים ובכלל סניפי רשתות הפארם הגדולות 4נמצאו בכל  28, מבין המוצרים השונים שנסקרו -סל ההשוואה•

במקרה זה במידה וניתנה הנחת מוצר )הראשון פערי מחירים בהינתן רכישת מוצר בודד , העבודה כללה שני רבדי ניתוח – מבצעים•

הרובד השני לוקח בחשבון מבצעים משולבים בהם הצרכן נדרש לרכישת מספר מוצרים בכדי  , (המחיר הנו מחיר לאחר המבצע

 .לזכות בהנחה

 

 

  בבחינת הינם  הנתונים ,כן כמו .עונתיות ניכוי כוללים ואינה הנדגמות ובחנויות ברשתות פעמי חד ביקור כללה הדגימה כי יודגש

   .הקמעונאי בערוץ במחירים לשונות בלבד אינדיקציה אלא מייצג סטטיסטי מדגם להוות בכדי בו אינו אשר "מצב צילום"

 



 מוצרים נבחרים –סל ההשוואה 

 משחות שיניים דיאודורנט מרכך וסבון רחצה/שמפו

•Pantene Pro V 

o ל"מ 600קונדישנר נוסחה קלאסית 

 פינוק•

o גרם 700שמפו לשיעור רגיל 

o גרם 700מרכך לשיער רגיל 

•Head & Shoulders 

o ל"מ 600קונדישנר נוסחה קלאסית 

•Dove 

oIndulging  500תחליב רחצה עם לחות 

•Palmolive 

o ל"מ 500סבון נוזלי חלב ודבש 

•Axe 
oAxe Gold 
oAxe Anarchy 
oAxe Dark 

•Speed Stick 
oSpeed Stick Brush 
o  Speed Stick Power 
oLady Speed Stick Gel 

•Gillette 
oGillette Cool Wave 
oGillette Arctic Ice 

•Rexona 
oRexona Men 
oRexona Dry Women 

•Adidas 
oאדידס דאודורנט לגבר 

•Dove 
o לגבר' גר 150דאב 
oDove Original Spark 

•Garnier 
oGarnier Cotton Fresh 

•Colgate 

oColgate Family 

oColgate Total Clean Mint 

oColgate Total Whitening 

oColgate MaxWhite 

oColgate MaxFresh 

 מרידול•

oל"מ 100 מרידול 

 

 

•SkinGard 

o ל"מ 300 - 50%-30%ספריי שקוף 

 

 *שיזוףקרם 

 .הוחלט שלא להתמקד בסקירה הפרטנית בקטגוריה זו, היות ובסל ההשוואה נמצא רק קרם שיזוף אחד במדגם הזהה בכל ערוצי הרכישה וכן מדובר בנתח שוק קטן יחסית. דאודורנט ומשחות שיניים, סקירת הקטגוריות בהמשך המצגת תתמקד בשמפו* 



 הקטנים והפארמיםרשתות הפארם נמצאו יקרות ביחס לרשתות השיווק הגדולות 

-וב הקטנים בפארמים הסל למחיר ביחס 19.8% -בכ הפארם ברשתות גבוה נמצא ההשוואה סל מחיר

 .*הגדולות השיווק לרשתות ביחס 19.3%

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*

599.8 
591.9 

502.8 500.7 

 פארם קטן רשתות שיווק מזון גדולות   רשתות שיווק מזון קטנות רשתות הפארם

 מחיר סל ההשוואה על פי ערוץ רכישה קמעונאי



 פערי המחירים בין ערוצי הרכישה המשמעותיים של מוצרי טואלטיקה בישראל

 ורשתות שיווק המזון הגדולות הפארםערוצי הרכישה העיקריים של מוצרי טואלטיקה בישראל הנם רשתות. 

 בהינתן המחיר המוצג לרכישת מוצר בודד 19.3%לרשתות השיווק הגדולות עומד על  הפארםפער המחירים בין רשתות. 

בהם הצרכן נדרש להגדיל את הרכישה מעבר למוצר בודד בכדי לזכות בהנחה, בהינתן תחשיב הכולל מבצעים משולבים  ,

 .לעומת רשתות שיווק המזון הגדולות 7.8% -בכנותרות יקרות  הפארםאולם רשתות , אמנם מצטמצם הפער

  מהנתונים בפועל עולה כי אכן הצרכן מחליט לממש במרבית המקרים את המבצעים המשולבים ולרכוש מספר מוצרים

 .הקנייהעולה ספק האם הצרכן אכן נדרש לרכישת המוצרים במועד , ברכישה מסוג זה, בכדי לזכות בהנחה

 

7.9% 

1.0% 

6.2% 

12.8% 

19.3% 

14.4% 

22.5% 

13.5% 

 משחות שיניים דאורדורנט מרכך וסבון  / שמפו  מחיר סל משוקלל

 פער מחירים בין רשתות הפארם לרשתות שיווק המזון הגדולות לפני ואחרי מבצעים 
 לא כולל מבצעים כולל מבצעים



 *עיקריותפערי המחירים על פי קטגוריות 

נמצאו הדאודורנטים בקטגוריית 

  ביותר היקרות הפארם רשתות

  של פערים עם הערוצים יתר לעומת

  הפארמים לעומת 22%מ למעלה

   .השיווק ורשתות הקטנים

הקטגוריות ביתר גם ניכרים הפערים  

  .14%ל 10% בין הנעים בשיעורים

  ₪ 254.4  
  ₪ 239.6  

  ₪ 310.3    ₪ 307.6  

  ₪ 116.4    ₪ 118.9  
  ₪ 133.1    ₪ 125.5  

  ₪ 93.9    ₪ 97.3  
  ₪ 106.6    ₪ 108.9  

 רשת שיווק מזון קטנה רשתות פארם פארם קטן רשת שיווק מזון גדולה  

 סל ההשוואה על פי קטגוריות טואלטיקה

 משחות שיניים מרכך וסבון  / שמפו  דאורדורנט

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*



  סופר פארם הינה רשת הפארם הגדולה

להלן תוצאות השוואת מחירים ביחס  , בישראל

 :  לרשת

  חנויות הפארם הקטנות נמצאו זולות מסופר

 .18% -מ בלמעלהפארם 

18%רשתות השיווק זולות מסופר פארם ב. 

 בכיקרות ניו פארם והמשביר לצרכן נמצאו-

   .לסופר פארםביחס  8%

 *הגדולה בישראל הפארםהרכישה בערוצים השונים ביחס לרשת סל השוואת מחיר 

-18.5% -18.0% 

-0.2% 

8.0% 

 יתר רשתות הפארם רשת שיווק מזון קטנה רשת שיווק מזון גדולה   פארם קטן

 פערי המחירים של סל ההשוואה ביחס לסופר פארם

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*



הגדולה בישראל   הפארםרשת , סופר פארם

  הפארםנמצאה יקרה מחנויות , (כשליש מהשוק)

 .15.6%-הקטנות ב

 הקטנות נמצאו   הפארםוחנויות רשתות השיווק

עם רמת מחירים דומה וזולות מהסופר פארם  

 .18%-בכ

 המחזיקות יחדיו )ניו פארם והמשביר לצרכן

נמצאו  ( משוק הטואלטיקה5%-בנתח שוק של כ

 .  היקרות ביותר במדגם

 *הקטנות הפארםלחנויות הרכישה בערוצים השונים ביחס סל השוואת מחיר 

15.6% 

0.4% 

15.4% 

22.3% 

 יתר רשתות הפארם רשת שיווק מזון קטנה רשת שיווק מזון גדולה   סופר פארם

 הקטנות הפארםפערי המחירים של סל ההשוואה ביחס לחנויות 

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*



   *הפארםרשתות שיווק המזון הגדולות נמצאו זולות במחירי מוצרי 

Aquafresh Triple 
Mint 

רשתות שיווק המזון הגדולות נמצאו בין ערוצי הרכישה  •

המחיר של סל ממוצע ברשתות אלו זול . הזולים במדגם

 .   הגדולות הפארםלעומת רשתות  16%-מ בלמעלה

Rexona DRY Women Rexona DRY Women Pantene Classic Clean Conditioner 600Ml 

Head & Shoulders 
Classic  

-40% 

Gillette Arctic 
Ice 

-53% 

Garnier Cotton 

Fresh 

-25% -23% 

Col. Total 
Whitening 

Total Clean 
Mint 

-25% 

פערי מחירים במוצרים נבחרים בין רשתות השיווק  
 הפארםהגדולות לרשתות 

19.3% 

14.4% 

22.5% 

13.5% 

 משחות שיניים מרכך וסבון  / שמפו  דאורדורנט כלל המוצרים  

פער מחירים בקטגוריות שונות בין רשתות הפארם לרשתות  
 שיווק המזון הגדולות  

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*



 *הגדולות הפארםהקטנות נמצאו זולות יחסית לרשתות  הפארםחנויות 

Aquafresh Triple 
Mint 

  הפארםביחס לרשתות  16.5% -הקטנות נמצאו זולות ב הפארםחנויות , בדומה לרשתות השיווק הגדולות•

 .הגדולות

 .הקטנים הפארמיםהמחיר הממוצע של קטגוריית הדאודורנטים נמצא הנמוך ביותר בערוץ •

כוח  בעלות העובדה כי הן נעדרות יתרון לגודל והנן בשל בולטים בייחוד  הפארםפערי המחירים של חנויות •

בשל גודלן מתאפשר להן ערוץ רכישה משמעותי  , יחד עם זאת. הספקים הגדוליםקנייה קטן יחסית מול 

 .באמצעות היבוא המקביל

Rexona DRY Women Rexona DRY Women Pantene Classic Clean Conditioner 600Ml 

19.8% 

30.0% 

12.0% 
9.5% 

 משחות שיניים מרכך וסבון  / שמפו  דאורדורנט כלל המוצרים  

 לחנויות פארם קטנות לפי קטגוריות   הפארםפערים בין רשתות 

 .משולבים מבצעים כולל לא אולם המוצר פר מבצעים כולל ,בודד מוצר על המוצג המחיר פי על תחשיב בהינתן*



 מדיניות ברורה של מבצעים משולבים אשר מצמצמים משמעותית את   לפארמיםמממצאי המדגם עולה כי

 .הפערים אל מול הערוצים האחרים

 למקסם את הפדיון שלהן באמצעות משיכת הצרכנים   לפארמיםמדיניות המבצעים המשולבים מאפשרת

 .הצרכן נדרש להגדיל את סך הרכישה, על אף שהמחיר ליחידה יורד, לרכישת מוצרים נוספים

לאחר שקלול המבצעים השוניםגם . מרבית המבצעים הינם בקטגוריית הדאודורנטים ותכשירי השיער  ,

המחיר של סל המוצרים הכולל ברשתות הפארם גבוה מהמחיר המוצע בחנויות הפארם הקטנות וברשתות  

 .שיווק המזון הגדולות

 בישראל בפארמיםמדיניות מבצעים משולבים 



 כיווני פעולה מרכזיים

מוצרי הטואלטיקה נכנסו אף הם לחובת  -הפארםנכנס לתוקף חוק שקיפות המחירים גם ברשתות  1.7 -ב

 .ומפורסמים באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, דיווח מחירים החל מתחיל החודש

 משרד הכלכלה בשיתוף פעולה עם הרשות   -באפליקציות להשוואת מחירים לטובת צרכנות נבונהתמיכה

 .להגנת הצרכן ולסחר הוגן יתמכו באפליקציות שיעודדו השוואת מחירים בין הרשתות השונות

 בחינת קיומם של הסדרי בלעדיות והגבלתם   -הסדרי בלעדיות של רשתות גדולות במרכזים מסחרייםהגבלת

 .  במקרה של פגיעה בתחרות ובכניסת שחקנים נוספים

 הרשות להגבלים עסקיים   -גופים עסקיים גדולים כבעלי כוח שוק גם במקרים בהם הם אינם מונופולהגדרת

 .מקדמת תיקון לפיו תגביל גופים בעלי נתח שוק גדול אשר מנצלים את מעמדם

 חובת הצגת השוואה בינלאומית ברשתות הקמעונאיות -תזכיר חוק לשקיפות מחיריםקידום. 

 

 


