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 תקציר

בין יישובי המרכז ברשתות קמעונאות המזון קיומם של פערי מחירי מוצרי מזון  שאלת

מעת לעת )ואף שיח הציבורי. בעולה מדי פעם  ,של ישראלוהפריפריה הגיאוגרפיים 

  רמת המחירים בפריפריה גבוהה יותר מן המרכז. ןלפיהנשמעות טענות  לאחרונה(

 – היצעל ידי גורמים מצד העככלל, ניתן  להסביר שונות מחירים בין הפריפריה למרכז הן 

והן על ידי גורמים  - האזוריםבין תפעוליות העלויות ובגובה התחרות הת ורמשונות בלמשל 

 . בין האזוריםביקוש הגמישות באו הצרכנים לשלם נכונות שונות ב –צד הביקוש מ

המחירים בממוצע, העלתה כי , לאחרונה ברשות התחרותבנושא שנערכה  דיקהב

 םא גםהעלתה כי אף ה דיקהב .אחוזים ביחס למחירים במרכז 2.5 -בפריפריה נמוכים ב

 היה האמורהמחירים  , פערלא היו הבדלים בהרכבם של סלי הקנייה במרכז ובפריפריה

זהות הקמעונאים הפועלים בכל אזור, הבדלים בבהעדר גם כי  נמצאבאותו אופן, . נשמר

בפריפריה נמוכים שהמחירים  רקלא היה נשמר פער המחירים. לבסוף, הבדיקה העלתה כי 

 מהמרכז, המחירים נמוכים יותר.ככל שמתרחקים אלא שמהמרכז, 

של תושבי המרכז  כלכלית-החברתיתפערים ברמה אינו שזוהו המחירים  לפערי המקור

 יןבלמחירי הפריפריה ין אחוזים ב 2.5הפער של נמצא כי  ,למעשה הפריפריה.תושבי ו

בחנויות שלקוחותיהם  מחירי המרכז, מוסבר בעיקר על ידי מחירים נמוכים בפריפריה

  מגיעים מיישובים ברמה כלכלית בינונית.

בפריפריה בין הסניפים שעשוי להסביר את פערי המחירים בין הסניפים במרכז ו נוסףגורם 

רמת התחרות באזור המרכז גבוהה יותר, וכי ש ממצאי הרשות מלמדים,הוא רמת התחרות. 

העזה אילולא התחרות לים אחרות, היא מצמצמת את פערי המחירים בין האזורים. במי

 .גבוהים יותרצפויים להיות פערי המחירים היו  ,יותר במרכז
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 מבוא

הטענה שמא מחירי המזון בפריפריה שיח ציבורי ער סביב  התקייםבתקופה האחרונה 

 גבוהים יותר ממחירי המזון במרכז.( הפריפריהרפית )להלן גהגיאו

בחינת קיומם של , שמטרתה (הרשותהתחרות )להלן  ציג בחינה שנערכה ברשותמ הנייר ז

לפריפריה. הארץ מרכז בין ובפרט פערי מחיר , פערי מחירי מזון בין אזורים שונים בארץ

בעוד שהבחינה אינה עוסקת באפיון מקורה של שונות מחירים בין הפריפריה למרכז, ככל 

 .לקיומהן להעלות גורמים אפשריים ניסיו ייעשהכן , היא קיימתש

 ציפיות לשונות מחירים בין המרכז לפריפריה

ניתן שונות מחירי מזון בין אזורים גיאוגרפיים שונים בארץ מושפעת מגורמים רבים. ככלל, 

גורמים הקשורים לצד הביקוש. בצד להקשורים לצד ההיצע ו כאלולחלק גורמים אלו ל

ל הקמעונאים ש התפעוליותעלויות ב ושונות התחרות רמותההיצע ניתן למנות שונות ב

. בצד הביקוש וכד', שינוע סחורות, הנובעת בין היתר מעלויות נדל"ןבאזורים שונים בארץ, 

  .("willingness to pay") לשלם הצרכנים נכונותהגורם המרכזי הוא שונות ב

הכלכלית, במקומות בהם העלויות התפעוליות של הקמעונאי נמוכות, רמת התיאוריה לפי 

במקומות בהם הנכונות של הצרכנים לשלם נמוכה המחירים צפויה להיות נמוכה גם כן; 

יחסית )בין היתר על רקע רמת הכנסה ממוצעת נמוכה יותר(, צפויה רמת המחירים להיות 

  . הה יותר, רמת המחירים צפויה לרדתבמקומות בהם רמת התחרות גבו ; ולבסוף,נמוכה

 הםמחירי הנדל"ן בפריפריה נמוכים ביחס למחיריידוע כי בנוגע לעלויות התפעוליות, 

ממוקמים לרוב המרכזים הלוגיסטיים של בו ריחוק גיאוגרפי מאזור המרכז,  מנגד, במרכז. 

לסניפי רשתות הקמעונאים וספקי המזון, גורר עלויות שינוע גבוהות יותר של סחורות 

על אם כך, יות השינוע לסניפי המרכז. וקמעונאות המזון הממוקמים בפריפריה, ביחס לעל

תרומתן של העלויות התפעוליות  מהי מראשלא ניתן לדעת רקע השפעות מנוגדות אלו, 

 .למרכז פריפריהבין הלשונות המחירים 
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יחוק גיאוגרפי מהמרכז, קיים מתאם גבוה בין רבנוגע לרגישות הצרכנים למחיר, בישראל 

במילים אחרות, הפריפריה  2.נמוכה (רמה כלכלית)להלן  כלכלית-חברתיתלרמה 

ברמת הכנסה נמוכה ביחס למרכז הגיאוגרפי הגיאוגרפית בישראל מאופיינת בממוצע 

הרגישות של צרכני גם כאן אם כן,  ובהתאם, בנכונות נמוכה יותר לשלם עבור מוצרי מזון.

  , ביחס למרכז הארץ.מחירים נמוכים יותר בפריפריהצפויה לגרום ל הפריפריה למחיר

בתחום קמעונאות המזון על המחיר שאלת השפעתה של רמת התחרות  עומדת כמובןלבסוף 

כפי שיורחב בהמשך, מסתמן כי רמת התחרות במרכז גבוהה . בישראל בין הפריפריה למרכז

מחירים תוביל ל רמת התחרות כיהיה מצופה יותר מאשר רמת התחרות בפריפריה. לכן, 

 . מרכזביחס לבפריפריה גבוהים 

בדבר מחיר גבוה בפריפריה ביחס למרכז נכונות, אלו האמורות , ככל שהטענות למעשה

רמת התחרות השונה בין האזורים השונים או על ידי נטל  עשויות להיות מוסברות על ידי

  .המרוחקים מהמרכזעלויות שינוע של סחורות לסניפים 

 .בחלקים הבאים נדון על עמידתן של השערות אלו בציפיות

 מהי הפריפריה הגיאוגרפית?
 

ישנן מספר דרכים להגדיר מהי פריפריה ובהתאם גם את "רמת הפריפריאליות". לצורך ניתוח 

( המבוססת על מדד הלמ"ס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן זה נעשה שימוש בהגדרת

וכן את מידת  תושל יישוב מגבול מחוז תל אביב, גודל אוכלוסיימרחקו הלוקח בחשבון את 

מדד זה מגדיר לכל יישוב בישראל את אשכול  3.שלו הנגישות התחבורתית הפוטנציאלית

ומאפשר איחודם של הישובים ברמות פריפריאליות  (10עד  1)בסולם של  הפריפריאליות שלו

 -חלוקה להאופן הראשון הוא . בשני אופנים ,לכדי "קבוצות אשכולות פריפריאליים"דומות 

קבוצות  5 -חלוקה להאופן השני הוא  .קבוצות אשכולות הנעות בין פריפריאלי למרכזי 3

 כמפורט להלן: ,אשכולות הנעות בין פריפריאלי מאד למרכזי מאד

                                                           
"דוח פני החברה בישראל" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כאן: בלמשל  ורא 2

https://old.cbs.gov.il/publications19/rep_11/pdf/h_print.pdf 
להרחבה על רמת הפריפריאליות של הלמ"ס, ראו  3

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/יישובים-של-הפריפריאליות-מדד-

 aspx.2015-ומיותמק-רשויות-ושל

https://old.cbs.gov.il/publications19/rep_11/pdf/h_print.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/מדד-הפריפריאליות-של-יישובים-ושל-רשויות-מקומיות-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/מדד-הפריפריאליות-של-יישובים-ושל-רשויות-מקומיות-2015.aspx
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 : קבוצות אשכולות פריפריאליים1טבלה 

 אשכולות 5 אשכולות 3

 פריפריאלי
 פריפריאלי מאוד

 פריפריאלי

 בינוני )בין פריפריאלי למרכזי(

 מרכזי
 מרכזי

 מרכזי מאוד

 2015: רשויות מקומיות לפי רמת פריפריאליות; 1איור 

 

 מקור: הלמ"ס
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 ומתודולוגיה בסיס הנתונים
 

 9ונאיות שנרשמו בקופות המכירה של נעשה שימוש בנתוני מכירות קמעבדיקת הרשות ב

. שונה ובפריסה גיאוגרפיתשונה קמעונאים המתאפיינים במגוון של גדלים, באופי לקוחות 

 נתונים על רמת ;StoreNextנתוני המכירה של הקמעונאים במדגם התקבלו מחברת 

נתונים על ו ;מהלמ"סנלקחו יישובים ורשויות מקומיות של  כלכליתהרמה הפריפריאליות וה

על בסיס המידע הקיים ברשות על ידי הרשות חושבו רמת התחרות לחנויות אזורי ביקוש ו

 4(.חוק המזון)להלן  2014-חוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"דמכוח 

יחדיו  מהוויםהסניפים ברחבי הארץ,  580 -כנתוני מכירות של מתבססת על הבדיקה 

על מנת להימנע מהטיה בתוצאות בשל  5.מסך הפדיון של קמעונאי המזון בישראל מחציתכ

 6הושמטו מהניתוח.עיר זו הפטור משיעור מע"מ שחל על אילת, הסניפים הממוקמים ב

אחוזים מסך פדיון  53-מכסים כמוצרים שונים, ה אלף 20-מקיפים כהנתונים המצרפיים 

אחוזים מסך המכירות בענף  25 -בסך הכל, מכסה בסיס נתוני המדגם כ. סניפי הרשתות

, 2018ליולי  2016בין ינואר  -חודשים 31המזון בישראל. התקופה הנבחנת כוללת קמעונאות 

מסוים  סניףמסוים ב חודששנמכר ב פריטכאשר תצפית בבסיס הנתונים מאופיינת על ידי 

 .של אחד מהקמעונאים במדגם

המחירים לצרכן של מוצרי מזון בין הפריפריה למרכז הארץ נבחנה באמצעות בחינת פער 

את מחירי המוצרים ביחס לרמת הפריפריאליות של היישוב  מסבירמודל רגרסיה לינארית ש

מתחשב בדפוסי עונתיות שונים בין קטגוריות המוצרים השונות, המודל  בו ממוקם הסניף.

רים שונים, הנובעים בין היתר ממאפייני המוצר. עובדה שלמוצרים השונים ישנם מחיבוכן 

                                                           
זירות אלקטרוניות המקשרות ספקים ולקוחותיהם, באמצעות הנגשת המידע, עיבודו  StoreNextלחברת  4

וניתוחו. לחברה חיבור ישיר למערכות הקופות של נקודות מכירה בשוק מוצרי צריכה בישראל, הכולל נתוני 

 מכר האמת בשוק.
"גדולים" על פי הגדרות חוק המזון. למרות -המוגדרים כבשל מגבלת נתונים נכללו בניתוח רק סניפים  5

המגבלה האמורה, במסגרת חלק מהבחינה ניתן היה להרחיב את המדגם כך שיכלול את כלל הסניפים של 

רשתות המזון, כלומר לא להתמקד רק בסניפים הגדולים. במקרים אלו התוצאות שהתקבלו דומות לאלו 

 וני הסניפים הגדולים בלבד.שהתקבלו בבחינה באמצעות שימוש בנת
השוואת המחירים לצרכן באילת )שאינם כוללים מע"מ( למחירים לצרכן ביתר הארץ )הכוללים מע"מ(,  6

אינה השוואה על בסיס אחיד ועל כן עלולה להטות את תוצאות הבחינה. ניסיון לייצר בסיס השוואה אחיד, 

שהפטור ממע"מ כיוון למשל על ידי העמסת המע"מ על מחירי המוצרים לצרכן באילת, בעייתית גם היא, 

אינו בהכרח "מתגלגל" באופן מלא למחיר לצרכן. בהיעדר מידע קודם בדבר שיעור הגלגול של הפטור 

 ממע"מ על מחירי המזון לצרכן, הוחלט להשמיט תצפיות אלו מהמדגם.
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שסך מכירותיהם כמו כן, ניתן משקל לכל מוצר בהתאם לסך המכירות שלו, כך שמוצרים 

מוצגים נייר זה ב .ךנמושסך מכירותיהם מוצרים גדולה יותר ממקבלים "חשיבות" גבוה 

ות האמידה מופיע פירוט מלא של תוצא. המודל האמפיריהממצאים העיקריים שעלו מאמידת 

 .מפורסם באתר הרשות לצד נייר זהבנספח ה

 תוצאות 

 מחירי המזון בפריפריה נמוכים יותר ביחס למרכז .1

אחוזים בממוצע ביחס  2.5 -מחירי המזון בפריפריה נמוכים בתוצאות הבחינה העלו כי 

הבדלים בהרכבם של סלי הקנייה במרכז עדר יבהגם נשמרת תוצאה זו  .למחירים במרכז

  .הבדלים בזהות הקמעונאים הפועלים בכל אזוראין ובפריפריה, וכן אם 

 הקנייה סל הרכב

 והרכבשונות במבמידה מסוימת נובע מרכז לבין הפריפריה האמור המחירים פער כי תכן י

קניה של הצרכנים. ההרגלי בעדפות והבכל אזור, כלומר שונות בהממוצע סל הקנייה של 

המחיר הממוצע הנמוך יותר שנמצא בפריפריה יכול להיות מוסבר באמצעות נטייה לדוגמה, 

של  לצד נטייה הפוכהשל מוצרים יקרים, יחסית הצרכנים במרכז לקנות כמות גדולה  של

 יותר מוצרים זולים.יחסית הצרכנים בפריפריה לקנות 

תמהיל ב)קרי התבוננות בהרכבו של סל הקנייה הממוצע של הצרכנים במרכז ופריפריה 

מעלה כי הוא אינו שונה משמעותית בין הצרכנים  את הסל( ותהמוצרים שמרכיבקטגוריות 

. ממצא זה מהווה עדות לכך שהסבירות שפער המחירים , במרבית הקטגוריותבשני האזורים

 מהשונות בהרגלי הקנייה של הצרכנים, ככל הנראה נמוכה.בין המרכז והפריפריה נובע 
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 גיאוגרפי אזורו מוצרים קטגוריית לפי, הממוצעהקניות  סלשל  הרכבו: 1תרשים 

 

 עיבודי חטיבת המחקרוהלמ"ס,  StoreNextנתוני מקור: 

 אחוז. 100 -לכל אזור גיאוגרפי, שיעורי קטגוריות המוצרים מתוך סל הקניה מסתכמות ל* 

 שני האזורים, נאמדשל הצרכנים ב יםהקנייה הממוצע ישל סל םהרכבבדמיון הרב הלמרות 

משקולות מתן  ללוכהערי המחירים בין הפריפריה למרכז, לבחינת פנוסף מודל אמפירי 

לסל הקניות  זההכך שהרכבו של סל הקנייה הממוצע בכל האזור יהיה  ,שונים למוצרים

גם כאשר "כופים" על המרכז תוצאות האמידה המתקבלת הן ש הממוצע שנרכש באזור השני.

כלומר, כאשר מדמים מצב בו אין הבדל בין סלי לרכוש סל קנייה זהה לפריפריה )ולהפך(, 

, מחירי המזון בסניפים הממוקמים בפריפריה נמוכים ביחס למחירי הסניפים במרכזהקנייה, 

  7.בסדרי גודל דומים

 הקמעונאים זהות

המחיר לדוגמה, הרשתות. סניפי קשור לפיזור עשוי להיות נוסף לפער המחירים אפשרי  מקור

הממוצע הנמוך יותר שנמצא בפריפריה יכול להיות מוסבר באמצעות נוכחות גבוהה יותר 

בעוד , המאופיינות במחירים נמוכיםרשתות קמעונאות השייכים לסניפים  שלבפריפריה 

פער המחירים שנמצא אם כך,  , גבוהה יותר במרכז.היקרות יותרנוכחותן של הרשתות ש

                                                           
בחנויות מחירים ה נמצא כי, משקולות שונים לפי סלי הקניה של המרכז והפריפריהת והכולל ותבבחינ 7

אחוזים )סל  2.7 -)משקולות סל מרכז( וב אחוזים 3.3 -ב מרכזהחנויות מחירים בנמוכים ביחס ליה הפריפר

 .פריפריה(
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במרכז ביחס תוצאה של פיזור סניפים לא "מאוזן" בין הרשתות השונות עלול להיות 

אמידה נוספת של המודל האמפירי לבחינת פערי המחירים בין הפריפריה למרכז, . לפריפריה

ומדמה תרחיש בו אין הבדל בין זהות ופיזור ההבדלים בין הרשתות השונות,  ניטרלה את

מצביעות גם הן על מחירים נמוכים של אמידה זו תוצאותיה הרשתות בכל אחד מהאזורים. 

אליו משתייכים כל אחד  "פורמטנלקח בחשבון "ה. יתר על כך, גם כאשר יותר בפריפריה

ר", "בשכונה", "בעי עבור הרשתות המפעילות חנויות בפורמטים שונים דוגמת)מהסניפים 

במילים  8.התוצאות מוסיפות להצביע על מחיר ממוצע נמוך בפריפריה(, דומהוכ"דיל", 

 הנקראת לצורך הדוגמהכלשהי ) תהמחירים בחנות כלשהי בפורמט העירוני של רש – אחרות

( בפריפריה, נמוכים בממוצע מהמחירים בחנות "פלוני בסיטי" במרכז, וכך "בסיטי-"פלוני

 . הפריפריה למרכז, בהשוואה בין פרוורי" של אותה הרשת-בחנות "פלונינכון גם 

החנויות של אותו קמעונאי  בקרבבחינה פרטנית של פערי המחירים בין הפריפריה למרכז 

 העלתה כי הפערים גבוהים במיוחד בקרב הקמעונאים הגדולים.

 מחירי המזון נמוכים יותר ככל שמתרחקים מהמרכז .2

לפי רמת הפריפריאליות שלהם  האופנים בהם חילק הלמ"ס את הישובים בארץכאמור, אחד 

העמיק את ההבנה אודות הקשר בניסיון ללהשתמש בסולם זה ניתן רמות.  5הוא סולם בן 

שונות מחירי מוצרי  של בחינה נוספת נערכה . לצורך כך,בין המרחק מהמרכז למחירי מזון

העלתה זו . בחינה של רמת פריפריאליותזו  פורטתמלפי חלוקה המזון בין האזורים השונים 

ככל שמתרחקים אלא לא זאת בלבד שהמחירים בפריפריה נמוכים מהמרכז, כי 

 להלן. 2תוצאות בחינה זאת מוצגות בתרשים מהמרכז, המחירים נמוכים יותר. 

  

                                                           
פריפריה נמוכים החנויות מתחשבות בהבדלים בין הרשתות והפורמטים השונים, המחירים בבבחינות ה 8

 .)כששולטים על פורמט( אחוזים 1.4 -וב )כששולטים על רשת( אחוזים 1.2 -ביחס לחנויות במרכז ב
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 אזור "מרכזי מאד" ליתר אזורי הארץ*הפער מחירי המזון הממוצע בין : 2תרשים 

 

 עיבודי חטיבת המחקרהלמ"ס, ו StoreNextנתוני מקור: 

מחירי המזון בכל אזור בארץ ביחס למחיר הממוצע  בין* הערכים המוצגים בתרשים מתארים את הפער הממוצע 

תוצאה של מודל רגרסיה הוא . פער זה )בעיקר, ירושלים ותל אביב רבתי( "מרכזי מאדמוגדר כ"באזור ה

שאומד את הגורמים המשפיעים על שונות מחירי המזון בין האזורים השונים ולוקח בחשבון משתני בקרה כמו 

מחירים בפריפריה הרחוקה נמוכים . כך למשל, התרשים מלמד כי ההשוניםומאפייני המוצרים  דפוסי עונתיות

ביניהם  םפעריוהשונים אומדי המחירים של האזורים  .ביותר במדינהאחוזים ביחס לאזור המרכזי  3.4 -ב

 .99%מובהקים סטטיסטית ברמה של 

 נות המחירים בין המרכז והפריפריהשול הסברים אפשריים .3
 

 נמוך בפריפריה כוח הקנייה .א

של יותר בפריפריה ביחס למרכז הוא פער בכוח הקניה  רמת מחירים נמוכהאחד ההסברים ל

יותר, גדול שכוח הקנייה של הצרכנים באופן תיאורטי, ככל אזורים. הצרכנים בין שני ה

מחירים גבוהים  גביית מה שמאפשר ,)קרי הביקוש קשיח יותר( נכונותם לשלם גבוהה יותר

 .מהם יותר

נעשה שימוש על פערי המחירים בין הפריפריה למרכז הקניה לצורך בחינת השפעתו של כוח 

של התושבים הממוצע המעמד הכלכלי משקף את . מדד זה של הלמ"ס כלכלי-חברתיבמדד ה

מזהה "אזור ביקוש", אשר הוגדר  במדגםלכל חנות כמו כן,  9יחידות גיאוגרפיות שונות.ב

                                                           
 כלכלי של הלמ"ס, ראו-להרחבה על המדד החברתי 9

.gov.il/he/mediarelease/pages/2019https://www.cbs/סטטיסטיים-אזורים-של-וסיווג-אפיון-

 aspx.2015-האוכלוסייה-של-כלכלית-החברתית-הרמה-לפי-מקומיות-ומועצות-עיריות-בתוך

-0.3%

-1.6%

-2.9%

-3.4%

פריפריאלי מאדפריפריאליבינונימרכזי

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/אפיון-וסיווג-של-אזורים-סטטיסטיים-בתוך-עיריות-ומועצות-מקומיות-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/אפיון-וסיווג-של-אזורים-סטטיסטיים-בתוך-עיריות-ומועצות-מקומיות-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-2015.aspx
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בניה של משתנה מאפשר אלו, נתונים שני שילוב  10.לחנותלקוחות מרבית המגיעים  מהיכן

 11.המזוןעבור מוצרי לשלם בכל חנות  הלקוחות הנכונות שלרמת שקף את מה

"אשכולות  4 -החנויות במדגם ל סווגו משתנה הרמה הכלכלית עבור כל חנות,לאחר חישוב 

, יםהתרשים הבא מציג את רמת המחירים בקרב כל אחד מהאשכולות הכלכלי 12.ים"כלכלי

 .הגבוהה ביותרכלכלית ה, שהוא האשכול הכלכלי עם הרמה "הכלכלי "גבוהביחס לאשכול 

 האשכולות" ליתר הממוצע בין האשכול הכלכלי "גבוה המזוןפער מחירי : 3תרשים 

 *יםהכלכלי

 

 עיבודי חטיבת המחקרהלמ"ס, ו StoreNextנתוני מקור: 

ביחס למחיר  אשכול כלכלי* הערכים המוצגים בתרשים מתארים את הפער הממוצע של מחירי המזון בכל 

רגרסיה שאומד את הגורמים המשפיעים על תוצאה של מודל  הואזה  פער". גבוההמוגדר כ"אשכול הממוצע ב

שונות מחירי המזון בין האזורים השונים ולוקח בחשבון משתני בקרה כמו דפוסי עונתיות ומאפייני המוצרים 

 3.6 -נמוכים ב אשכול עם הרמה הכלכלית הנמוכה ביותרכך למשל, התרשים מלמד כי המחירים ב .השונים

אומדי המחירים של האזורים השונים  ביותר במדינה. הגבוהה אשכול עם הרמה הכלכליתאחוזים ביחס ל

 .99%ופערים ביניהם מובהקים סטטיסטית ברמה של 

יותר,  ותגבוה מוכנות הצרכנים לשלםהרמה הכלכלית והשערה לפיה ככל שתומך בהתרשים 

הבדלים להתחשב בגם הם. הבנה זו מחדדת את הצורך יותר גבוהים  בממוצע, מחירי המזון

 מחירי מזון בין הפריפריה למרכז.בפער כמקור אפשרי לשל הלקוחות  כלכליתהרמה הבין 

                                                           
 ועל מתודולוגית הגדרת אזורי הביקוש של חנויות קמעונאות המזון, ראלהרחבה  10

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/foodlawmethodology 
ליתר דיוק, לכל חנות חושב את המעמד הכלכלי הממוצע של האזורים הסטטיסטיים הנמצאים מתוך אזור  11

 אזור סטטיסטי.הביקוש שלה, בשקלול גודל האוכלוסייה של כל 
 cluster) גודל( בוצעה בשיטת ניתוח אשכולותקבוצות הומוגניות )שאינן שוות  4 -ל החנויותחלוקת  12

analysis ,כך ששונות ערכי המדד (, בדומה לשיטה בה עושה שימוש הלמ"ס לסיווג אשכולות פריפריאליות

 .האשכולות תהיה מקסימליתבתוך האשכולות תהיה מינימלית ככל האפשר, ושונות ערכי המדד בין 

-0.4%
-0.7%

-3.6%

נמוךנמוך-בינוניגבוה-בינוני

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/foodlawmethodology
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במסגרתו נאמד מודל אמפירי נוסף לבחינת פערי המחירים בין הפריפריה למרכז, לפיכך, 

אין  ,בממוצע ובאמידה זו, מדמה תרחיש . הרמה הכלכלית של הלקוחות נלקחת בחשבון

זו מוסיפות להצביע תוצאות אמידה  .הבדלים ברמה הכלכלית בין הלקוחות באזורים השונים

גם אם הרמה הכלכלית של תושבי  ,כלומר בפריפריה ביחס למרכז.נמוכים מחירים  על

בפריפריה  ם נמוכים מחיריצופים בהמרכז והפריפריה הייתה דומה, היינו ככל הנראה 

  אחוזים בממוצע. 2פער של ב זה במקרה, ביחס למחירים במרכז

לקוחות האזור לבין פערי המחירים בין ניתוח מפורט יותר של הקשר בין הרמה הכלכלית של 

ניכר כי המחירים בחנויות עלה שני ממצאים מרכזיים. ראשית, בתוך אזור המרכז ההאזורים 

, נמוכים )לדוגמא ירושלים ואלעד( שלקוחותיהם מגיעים מישובים ברמה כלכלית נמוכה מאד

ביחס ליתר אזורי המרכז. במילים אחרות, המחירים הגבוהים יחסית במרכז שזוהו בממצא 

הממצא השני שעלה מהניתוח המפורט המרכזי, מקורם בישובים האמידים יחסית באזור זה. 

 ביחס למחירי המרכז, מוסבר בעיקר הפריפריהאחוזים במחירי  2.5של המוזכר הפער כי  הוא

האשכולות יישובים מתוך מחירים נמוכים בפריפריה בחנויות שלקוחותיהם מגיעים מ על ידי

; נמוך(-בינוני)אשכול כלכלי  דוגמת טבריה, בית שאן, עכו ושדרות, לבינונייםהכלכליים ה

 .(גבוה-בינוניאשכול כלכלי ) קריית שמונה ונהרייהו

ם את חשיבותה של הרמה הכלכלית ב"קביעת" רמת מחירי המזון ממצאים אלו מחדדי

היכולת לגבות מחירים גבוהים יותר  –הממוצעת על ידי רשתות השיווק באזורים השונים

ברמה כלכלית נמוכה של מלקוחות המרכז נחלשת כאשר מדובר בישובים המאופיינים 

ממוצע בין הישובים האמידים מאד בפריפריה לבין המחירים התושביהם. באופן דומה, פער 

    יישובי המרכז, כמעט ולא קיים. 

 במרכזיותר גבוהה  תחרותרמת  .ב

 

להסביר את השונות במחירים בין הסניפים במרכז ובפריפריה הוא רמת שעשוי נוסף  גורם

, המחירים צפויים על פי התיאוריה הכלכלית, באזורים בהם רמת התחרות גבוההתחרות. ה

יותר  תתחרותימצויות בסביבה בפריפריה החנויות אם , לפי הגיון זה. יותר נמוכיםלהיות 

פער המחירים שנמצא בין האזורים. למרכז, אזי רמת התחרות מהווה הסבר מסוים לביחס 

, ועל רמת התחרות בפריפריה נמוכה ביחס למרכזכי  עולה, להלן 4תרשים עם זאת, מ

 .כשלעצמה אינה מסבירה את המחירים הנמוכים בפריפריהתחרות הרמת כן 
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באזור מרכזי גבוה משמעותית מנורמל לגודל האוכלוסייה ה ניתן לראות שמספר החנויות

תושב שמתגורר ביישוב מרכזי . באופן גס, (כחולות)עמודות  שאר האזוריםביחס למאוד 

מאזורים  תושבל , ביחסרשתות שיווקסניפי של )או יותר(  כמות כפולה רואה בקרבתו מאוד

לכל הפחות, אינה לוקחת בחשבון את ופשטנית זו התבוננות כי חשוב לסייג  .פחות מרכזיים

 השונות בגודלם של הסניפים השונים.

בנוסף, ככל שהאזור מרכזי יותר, נתח השוק הממוצע של החנויות הממוקמות בו, בתוך אזור 

לדוגמה, חנויות באזור פריפריאלי מאוד . (ורודות)עמודות  יותר קטןהביקוש של החנות, 

בקרב  אחוזים 22 -, בעוד שמספר זה יורד לאחוזים 51נתח שוק של בבממוצע מחזיקות 

 חנויות באזור מרכזי מאוד.

לכל  ונתח שוק ממוצע לחנות תושבים 100,000 -לבמדגם מספר חנויות : 4 תרשים

 האזוררמת פריפריאליות של , לפי אזור

 
 עיבודי חטיבת המחקרוהלמ"ס,  StoreNextנתוני מקור: 

 ,פערי המחירים בין הפריפריה למרכז באמידת התחרותבעוצמת כאשר מתחשבים , בנוסף

המחירים בחנויות  כאשר מדמים תרחיש בו רמת התחרות דומה בשני האזורים, כלומר

 כי  ממצא חשוב זה מאותת 13.בפער גדול יותר בפריפריה נמוכים מהמחירים בחנויות במרכז

בפריפריה,  גבוהים יותרהמחירים היו  ,רמת התחרותבהיחיד בין האזורים היה אם ההבדל 

 .מרסנת את פערי המחירים בין הפריפריה למרכזמרכז בקרי התחרות העזה יותר 

                                                           
אחוזים ביחס  2.4 -, לחנויות בפריפריה מחירים נמוכים באינדיקציה לרמת התחרותבבחינה הכוללת  13

עם משתנה לרמת התחרות של החנות וגם עם משתנה לרמה הכלכלית של אזור בבחינה  לחנויות במרכז.

 .כיוון(אחוזים )באותו  3.8פער המחירים הנאמד הוא , הביקוש שלה
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 סיכום

 

 הגיאוגרפיתעל רמת מחירים גבוהה לכאורה בפריפריה לאחרונה טענות הנשמעות בניגוד ל

אחוזים  2.5 -מחירי המזון בפריפריה נמוכים ב כיהעלתה בדיקת הרשות בנושא  –

  .בממוצע ביחס למחירים במרכז

ככל שמתרחקים מהמרכז, אלא שלא זאת בלבד שהמחירים בפריפריה נמוכים מהמרכז, 

בסל הקניות בין  אין הבדליםכאשר גם נשמר  האמור פער המחירים המחירים נמוכים יותר.

"פורמט" של ב ; וגם כאשר אין הבדליםזהות הקמעונאיגם כאשר אין הבדלים ב ;האזורים

  .  הסניף

נמצא כי אם לא היו פערים ברמה הכלכלית בין אזורי המרכז והפריפריה, גם בנוסף לכך, 

התבוננות מעמיקה יותר אל למעשה,  .מרכזלביחס בפריפריה יותר נמוכים היו מזון המחירי 

הפער במחירי כי תוך החלוקה של הישובים באזורים השונים לרמות כלכליות שונות מעלה 

הפריפריה ביחס למחירי המרכז מוסבר בעיקר על ידי מחירים נמוכים בפריפריה בחנויות 

תוך אזור המרכז בכמו כן,  .ייםונהבינמהאשכולות הכלכליים דווקא שלקוחותיהם מגיעים 

נמצא כי המחירים בישובים ברמה הכלכלית הנמוכה ביותר, נמוכים ביחס לשאר יישובי 

ממצאים אלו מחדדים את חשיבותה של הרמה הכלכלית ב"קביעת" רמת מחירי  המרכז.

 .על ידי רשתות השיווק המזון האזורית הממוצעת

נמצא  פריה.כאמור, רמת התחרות עשויה להשפיע אף היא על פער המחירים בין המרכז לפרי

, אילו רמת התחרות הייתה מה שאמור לגרורכי רמת התחרות בפריפריה נמוכה ביחס למרכז, 

עובדת קיומם של  דווקא מחירים גבוהים יותר בפריפריה. ההבדל היחיד בין האזורים,

מחירים נמוכים בפריפריה, למרות רמת התחרות הנמוכה יחסית למרכז, מאותת על 

רמת תחרות כלומר, בהיעדר  לצמצום פער המחירים בין האזורים.רות תרומתה של התח

  .גבוה יותרהמחירים היה אף פער גבוהה יותר במרכז, 

וצע כבעל השפעה פוטנציאלית על פערי המחירים בין הפריפריה למרכז הוא גורם נוסף שה

כונות התוצאות שהוצגו מצביעות על כך שמידת הנבין האזורים.  תפעוליותשונות בעלויות ה

אינן מסבירות במלואן את פער המחירים , באזורים ורמת התחרותהצרכנים לשלם של 

 נובעהפער חלקו של כי ייתכן בהחלט כן,  עלהממוצע שזוהה בין הפריפריה למרכז. 



15 

 

נמוכות יותר בפריפריה לעומת במרכז בפרט מעלויות ו ,עלויות התפעוליותהשונות במ

על שונות בדיקת ההשפעה של הבדלים בעלויות התפעוליות . )בעיקר עלויות נדל"ן(

 .הנוכחית דיקההב של למסגרתהנמצאת מחוץ המחירים בין הפריפריה למרכז 


