
 

 של השחקנים הגדולים הפועלים בשוק המזון בישראל  נתוני הכנסות ורווחיות

ריכזנו נתונים הנוגעים  במטרה להבין את התהליכים ארוכי הטווח ואת מאפייניו של שוק המזון,  

המזון   בענף  המרכזיים  השחקנים  של  ולרווחיות  בין    – להכנסות  וקמעונאים,  יבואנים  יצרנים, 

 .  2011-2021השנים 

נתונים אלה יכולים לשמש על מנת לבחון מגמות רוחביות ארוכות טווח בענף זה, וכמו כן  

עבור החברות   .ואת יציבותם  לבחון את גודלם ונתח השוק היחסי של השחקנים השונים לאורך זמן

של בורסת    מאי"המתוך הדו"חות השנתיים שלהן כפי שדווחו באתר    נלקחוהציבוריות, הנתונים  

בעוד שעבור החברות הפרטיות, הנתונים מבוססים ברובם    –תל אביב, ועל כן הם מלאים ומדויקים  

 העמוד.  . מאגר הנתונים מצורף בתחתיתduns100באתר  Dun & Bradstreetעל הערכות של חברת 

 . 2011-2021במיליוני ₪ של הקמעונאים הגדולים בענף המזון,  שנתיות הכנסות –( 1תרשים )

 

הגדולות בעשור האחרון.    המזון  קמעונאות  חברות( מתאר את הכנסותיהם של  1תרשים )

  –   ניתן לראות בו מגמות ארוכות טווח, כמו נתח השוק האדיר של "שופרסל" בהשוואה למתחרות

 , . כמו כן, בולטים גם השינויים בשוק זה לאורך השניםמיליארד ₪  12-15הכנסות שנתיות בטווח של  

של המתחרים    יותרם המשמעותית ב כמו ירידתה של חברת "מגה" מנתח השוק שהיה לה, ועליית

 "ויקטורי". -"רמי לוי", "יוחננוף" ו ראשם הרשתות:הבינוניים, וב

 

 

 

 

 

 

 

https://maya.tase.co.il/
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  .2011-2021הקמעונאים הגדולים,   5מכירות )במיליון ₪( של  –( 2תרשים )

 

 

מראה את העלייה לאורך השנים במכירות של חמשת השחקנים הגדולים כיום   (2תרשים )
 בתחום הקמעונאות. 

 

 . 2011-2021באחוזים של הקמעונאים הגדולים בענף המזון,  נקי רווח –( 3תרשים )

 

( ניתן  3תרשים  ( מתאר את רווחיותן של חברות הקמעונאות הציבוריות בעשור האחרון. 

הכנסותיהן, נמצא בטווח  מסך    הנקי  הרווחשלהן, כפי שנמדד ביחס בין    שאחוז הרווחיותלראות  

אלה  .3%-1.5%שבין   נמוכים  רווחיות  )שיפורטו  אחוזי  היצרנים  של  הרווחיות  לשיעורי  ביחס   ,

ונובעים    בהמשך( המזון,  בשוק  הקמעונאי  הסקטור  את  ובראשם:  מאפיינים  גורמים,  מכמה 

  וגם מרמת התחרות ביניהן   העלויות הגבוהות של הפעילות שלהן  ,חברותה התרחבותן המתמדת של  

)שגם אם אינה תחרות משוכללת היא עדיין גבוהה משמעותית מרמת התחרות בין יצרני וספקי  

   .המזון(



 

  חמש הציבוריות, כך שתרשים זה מתאר    יהקמעונא השיווק  רווחיות נגישים רק עבור חברות  ה נתוני  

גולמי(, המספרים נתונים למניפולציות    חברות בלבד. )ולא רווח  בנוסף, היות שמדובר ברווח נקי 

פוטנציאליות של החברות: למשל, שכירת נדל"ן מחברות שנמצאות בבעלות של בעלי המניות, על  

 באופן מלאכותי את שיעורי הרווח המדווחים. מנת להפחית

 . 2011-2021באחוזים של הקמעונאים הגדולים בענף המזון,  רווח גולמי –( 4תרשים )

 

(, מאפשרים לנו  4נתוני הרווח הגולמי של הקמעונאים הציבוריים, כפי שמופיעים בתרשים )

כיוון שנתונים אלה עוברים פחות    –להבין את מידת הרווחיות של חברות אלה באופן מהימן יותר  

 .20-30%שחברות אלה מתאפיינות ברווח גולמי שנתי של בין מניפולציות. ניתן לראות  

נעבור לבחינת רמת ההכנסות לאורך שנים של היצרנים והיבואנים הגדולים בענף המזון  

) והטואלטיקה תרשימים  הרווח6)-ו  (5.  ואחוזי  להכנסותיהם  מתייחסים  הי  הנקי   (  צרנים  של 

ב המזון.  בשוק  הגדולים  עבור  6)  םתרשיוהיבואנים  רק  הזמן  פרק  לכל  נגישים  הרווחיות  נתוני   )

"שטראוס", כאשר בחלק מהשנים קיימים נתונים עבור תנובה ואסם, כתוצאה -"טמפו", "נטו" ו

 משינויים בהיותן נסחרות בבורסה בתל אביב. 

 

 . 2011-2021היצרנים והיבואנים הגדולים בענף המזון, הכנסות במיליוני ₪ של  –( 5תרשים )

 



 

כי רמת ההכנסות של חלק מקבוצות יצרני המזון פחתה לאורך שנים: מלמדים  נתונים אלה  

כך למשל הכנסותיהן של תנובה )קונצרן המזון הישראלי הגדול ביותר( ושל שטראוס פחתו בחלק  

 סות רשתות הסופרמרקטים הגדולות בישראל. מהשנים וככלל לא גדלו בדומה לשיעור הגידול בהכנ

עם זאת, מבט בנתוני הרווחיות של הקבוצות מראה כי שיעור הרווחיות גדל באופן משמעותי, לפחות  

 בחלק מהמקרים, לאורך זמן:

 . 2011-2021באחוזים של היצרנים והיבואנים הגדולים בענף המזון,  נקי רווח –( 6תרשים )

 

הרווחיות בשוק המזון הם גבוהים יותר משמעותית ביחס לאלו של ניתן לראות שאחוזי  

 .  10%-3.5%( נמצאים, ברובם, בין 6הקמעונאים: אחוזי הרווחיות בתרשים )

 

 מסקנות 

  מבחינת רמות ההכנסה ואחוזי הרווחיות   קיימים הבדליםשנתונים אלה מלמדים אותנו  

את   המזו  בין שתי קבוצות המייצגים  בשוק  .  הקמעונאיםלעומת  יבואנים  /היצרנים  –ן  השלבים 

 . 3.5-10%בפרט, היצרנים/יבואנים נהנים מאחוזי רווחיות גבוהים במיוחד, הנעים בין 

מ למדים  אנו  הקמעונאים  עוד  של  ההכנסות  הקמעונאים  נתוני  בין  התחרות  חוסר  על 

י שאר הקמעונאים ביחס למחיר  וקביעת המחיר על יד  של "שופרסל" בשוק זה  תהשליטמ  תהנובע 

 על הגידול בהכנסות הרוחבי המאפיין את כלל השוק.  וכן 1הגבוה שנקבע ע"י שופרסל 

 

 
 . "2020-2018"בחינת שוק הקמעונאות, ראו את מחקר המכון הנוגע לשוק הקמעונאות:  1

https://www.dropbox.com/s/6dnotj7oqkenzhw/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA%202018-2020.pdf?dl=1

