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  תמצית הדברים

מצביעה על מספר נתונים עיקריים.  2000- ושנות ה 90- הצריכה של משקי הבית בישראל בשנות הבחינת הרכב סל 

ראשית, סעיף הדיור, בכל חתכי האוכלוסייה, גדל בצורה משמעותית, והוא מהווה בממוצע כרבע מהוצאות משקי 

  הבית. כמו כן, נכרת עליה משמעותית בהוצאה על בריאות, חינוך, חשמל ודלק.

המשמעותית  הקפיצהביצע את  , אשרעיף הבולט ביותר בסל הצריכה של משקי הבית, הוא סעיף הדיורהסכאמור, 

(הנמוכים) אשר הכפילו את אחוז  2-ו 1, ובייחוד ניכרת ההשפעה על החמישונים 1997 -ל 1992ביותר בתקופה שבין 

  .בהתאמה 1.66 -ופי 2ההוצאה על הסעיף בתקופה זו פי 

  

, בתקופה זו 1987-1997ביצעו את הקפיצה המשמעותית ביותר בין השנים  והדירות בבעלותהשכירות מחירי 

ממדד המחירים לצרכן), מה שמסביר את השינוי  2בהתאמה (פי  7-ו 6התייקרו השכירות ומחירי הדירות בבעלות פי 

 הדרסטי באחוז ההוצאה על סעיף זה בעשור המדובר.

ה הפוכה, לפיה החמישונים ובראשם החמישונים הנמוכים, הקטינו משמעותית בתחום המזון, לעומת זאת, נצפית מגמ

  .את אחוז ההוצאה שלהם על צריכת מזון

  

בירידה במחירים  המקור על מזון נועדה בכדי לבדוק האם הירידה באחוז ההוצאה בעבודה שלהלן בחינת סעיף זה

להקטנה ממשית של צריכת המזון בכדי לפנות היחסיים של המזון, או לחילופין, בהקצאה שונה של המשאבים, ו

  .משאבים לסעיפים תובעניים יותר, כדוגמת הדיור
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  ניתוח החמישונים

  מה שעלה ומה שירד: – 2חמישון 

. מדד המחירים לצרכן הכפיל 35%- את הוצאתו הריאלית על צריכה ב 2010- ל 1987הגדיל בין השנים  2חמישון 

ים שלהלן, נועדה לבדוק, בין השאר, האם מקור הגדילה בהוצאה על צריכה הוא בתקופה זו. בחינת הסעיפ 5 -עצמו פי

  או בהרחבת ההוצאה על מוצרים כמו דיור, תחבורה, וחינוך.\במוצרים חדשים (כדוגמת התקשורת), ו

  

(מסך ההוצאה על צריכה). בחינת מרכיבי ההוצאה  27.22% - ל 15.26% - זה צמח מ אחוז ההוצאה על דיור בחמישון

). שנית, נראה 5(בעוד מדד המחירים עלה בתקופה זו פי  8.5מצביעה על מספר נקודות; ראשית, מחירי הדיור עלו פי 

שחלק נכבד בר היא משמעות הד –) 2.65כי חמישון זה הגדיל משמעותית את מרכיב השכירות בסעיף הדיור שלו (פי 

). הסבר אפשרי לעובדה זו הוא בהפרש בין 1987(לעומת  יותר ממשקי הבית בחמישון זה מתגוררים היום בשכירות

אשר "דחק" את חמישון זה מרכישת דירה  –) 7.77) לעלויות מחירי השכירות (פי 8.77עליות מחירי הדיור (פי 

  לשכירתה.

מאז  2.2-!! כמות הכסף שמוציא חמישון זה על חשמל עלתה פי2.92% - ל 1.8% -אחוז ההוצאה על חשמל עלה מ

לערך (בדומה למדד  5 - ). מחירי החשמל עלו בתקופה זו פי2010-(הוצאה ריאלית במונחי מחירי חשמל ב 1987

המחירים לצרכן), ועל כן נראה כי מקורה של העליה בהוצאה על סעיף זה והן הגדילה באחוז ההוצאה על סעיף זה 

  מקורם בצריכה גדולה יותר (ולא בעליות מחירים), וכפי הנראה בשינוי בטעמים. –ל ההוצאה על צריכה מכל

). עם זאת, בחינת ההוצאה הכספית 1.23% - ל 1.1% -(מ 0.13%- אחוז ההוצאה על מים לעומת זאת, עלה רק ב

(בעוד מדד  10פי  1987מאז הריאלית על מים בחמישון זה מצביעה על מספר נקודות, ראשית, מחירי המים קפצו 

. 19%-בכ ירדה 2010-), ואילו ההוצאה הריאלית במונחי מחירי המים ל5המחירים לצרכן עלה באותה תקופה פי 

משמעות הדבר היא שבעוד שנראה כי החמישון הגדיל את אחוז ההוצאה על מים, מקור גדילת הסעיף הוא בעליית 

 ליהל העאת צריכת המים שלו בכדי לכפר ע הקטיןמעליית המחירים ומחירי המים ובפועל נראה כי החמישון נפגע 

  .במחיר

. תחת סעיף "שרותי החינוך" נכללים תתי סעיפים כגון מעונות 5.9% - ל 3.15%- אחוז ההוצאה על שרותי חינוך עלה מ

י הנראה מקור וגני ילדים, בתי ספר, לימודי השכלה גבוהה, וקורסי העשרה. בחינת תתי הסעיפים הנ"ל מראה כי כפ

העליה באחוז ההוצאה על סעיף זה מכלל ההוצאה על צריכה הוא בגדילת תתי הסעיפים; "מעון יום, פעוטון 

), לימודים "על 2- פי  0.54% - ל 0.28% - !), "גן ילדים פרטי" (שגדל מ3פי  - 0.97% -ל 0.32% -ומשפחתון" (שגדל מ
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!). הסבר אפשרי לעליות אלה יכול להיות במגמת 3.23 - פי 0.87% -ל 0.26% - מוסדות אקדמיים (שעלו מ-תיכוניים", ו

"יציאה לעבודה" של אמהות אשר יתכן ובעבר נשארו בבית בשנים הראשונות להולדת הילדים, ובמקביל מגמה חזקה 

  יותר של יציאה ללימודי השכלה גבוהה.

בתקופה המדוברת.  10ף הם עלו פי . מחירי הדלק א2.74% -ל 1.17% - אחוז ההוצאה על דלק ושמנים לרכב עלה מ

. נראה כי לעליית אחוז 69% - ) עלתה ב2010-ההוצאה הריאלית של חמישון זה על דלק (במונחי מחיר הדלק ל

ההוצאה על סעיף זה תרמו הן עליות המחירים הגבוהות והן השינוי בהרגלי הצריכה ומעבר משימוש בתחבורה 

  ימוש ברכבים פרטיים. ), לש1.15% -ל 2.62% -ציבורית (ירידה מ

  

  בתחום המזון:

 -ל 20.51% - (מ 25%- בחינת סעיף המזון מראה כי אחוז ההוצאה על סעיף המזון מתוך סך ההוצאה ירד בכ

(ע"פ מדדים ספציפיים); ההוצאה הכספית הריאלית על מזון (ללא  2010). בחינת ההוצאה במונחי מחירי 15.43%

, וההוצאה על 35%- , ההוצאה על ביצים ירדה ב22% -ל חלב ומוצריו ירדה ב, ההוצאה ע3%- פירות וירקות) ירדה ב

. מחירי המזון ומחירי הביצים עלו בשיעור דומה לעלית מדד המחירים לצרכן, ואילו מחירי 12%-ירקות ופירות ירדה ב

הפירות וירקות  בערך). מחירי 5,לעומת מדד המחירים לצרכן שעלה פי 6.21מוצרי החלב עלו בשעור גבוה יותר (פי 

). מנתונים אלה עולה כי משקי הבית צמצמו משמעותית את צריכת מוצרי המזון 3.5עלו בשיעור נמוך יחסית (פי 

  בכלל, ואת צריכת מוצרי החלב והביצים בפרט, כפי הנראה בכדי להפנות משאבים כלכליים לסעיפים תובעניים יותר.

החמישון הגדיל את הוצאתו על דיור, תחבורה (פרטית), וחינוך,  בחינת "התמונה הכוללת" של חמישון זה מראה כי

והקטין את הוצאתו על מזון. נשאלת השאלה האם מזון הוא בבחינת "מוצר מותרות" שניתן לקצץ בו לטובת מוצרים 

בסולם אחרים, או שעל אף היותו מוצר בסיסי, עלית מחירי הדיור, הצורך בחינוך טוב יותר (אולי בכדי להתנייד מעלה 

 -יותר, הביאו חמישון זה "לחתוך בבשר החי" (אחוז צריכת הבשר ירד אף הוא מ יעילההחמישונים) ובתחבורה 

  ) ולהפחית בצריכת המוצרים הבסיסיים. 3.63% - ל 6.44%
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  :3חמישון 

  . 39%-את הוצאתו הריאלית על צריכה ב 2010- ל 1987הגדיל בין השנים  3חמישון 

  

  (מסך ההוצאה על צריכה). 26.14% - ל 16.32% -דיור צמח מאחוז ההוצאה על 

 2.11!! כמות הכסף שמוציא חמישון זה על חשמל עלתה פי 2.38% - ל 1.59% - אחוז ההוצאה על חשמל עלתה מ

בהוצאה על  , גם כאן מקורה של העליה2). בדומה לחמישון 2010-ב חשמל(הוצאה ריאלית במונחי מחירי  1987מאז 

מקורם בצריכה גדולה יותר (ולא בעליות  –סעיף זה והן הגדילה באחוז ההוצאה על סעיף זה מכלל ההוצאה על צריכה 

  מחירים), וכפי הנראה בשינוי בטעמים.

). עם זאת, כמו שציינתי קודם, מחירי 1.04% -ל 0.93% - (מ 0.11%-אחוז ההוצאה על מים לעומת זאת, עלה רק ב

), ואילו ההוצאה הריאלית במונחי 5(בעוד מדד המחירים לצרכן עלה באותה תקופה פי  10פי  1987מאז המים קפצו 

. גם כאן, כפי הנראה, משמעות הדבר היא שבעוד שנראה כי החמישון הגדיל את 16%-בכ ירדה 2010- מחירי המים ל

אה כי החמישון נפגע מעליית המחירים אחוז ההוצאה על מים, מקור גדילת הסעיף הוא בעליית מחירי המים ובפועל נר

  את צריכת המים שלו בכדי לכפר עליה. הקטיןו

נצפות מגמות דומות לאלה שנצפו בחמישון  3. גם בחמישון 5.76% - ל 3.52%- אחוז ההוצאה על שרותי חינוך עלה מ

י הסעיפים; "מעון ; כפי הנראה מקור העליה באחוז ההוצאה על סעיף זה מכלל ההוצאה על צריכה הוא בגדילת תת2

יותר מפי  0.51% - ל 0.23% -!), "גן ילדים פרטי" (שגדל מ2פי  -  0.91% -ל 0.5% -יום, פעוטון ומשפחתון" (שגדל מ

!). גם כאן, הסבר אפשרי לעליות 2 - פי 0.94% - ל 0.44% - מוסדות אקדמיים (שעלו מ-), לימודים "על תיכוניים", ו2-

ודה" של אמהות אשר יתכן ובעבר נשארו בבית בשנים הראשונות להולדת אלה יכול להיות במגמת "יציאה לעב

  הילדים, והן מגמה חזקה יותר של יציאה ללימודי השכלה גבוהה.

בתקופה  10. כאמור, מחירי הדלק אף הם עלו פי 3.42% -ל 1.64% -אחוז ההוצאה על דלק ושמנים לרכב עלה מ

נראה כי לעליית  .56% -) עלתה ב2010- ק (במונחי מחיר הדלק להמדוברת. ההוצאה הריאלית של חמישון זה על דל

אחוז ההוצאה על סעיף זה תרמו הן עליות המחירים הגבוהות והן השינוי בהרגלי הצריכה ומעבר משימוש בתחבורה 

  ), לשימוש ברכבים פרטיים.0.5% -ל 1.89% -ציבורית (ירידה מ
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  בתחום המזון:

, 7%- (ע"פ מדדים ספציפיים); ההוצאה על מזון (ללא פירות וירקות) עלתה ב 2010בבחינת ההוצאה במונחי מחירי 

  . 8%-, וההוצאה על ירקות ופירות ירדה ב27%- , ההוצאה על ביצים ירדה ב17% -ההוצאה על חלב ומוצריו ירדה ב

). 13.58% -ל 16.8%-(מ 20%- בחינת סעיף המזון מראה כי אחוז ההוצאה על סעיף המזון מתוך סך ההוצאה ירד בכ

(ע"פ מדדים ספציפיים); ההוצאה הכספית הריאלית על מזון (ללא פירות וירקות)  2010בחינת ההוצאה במונחי מחירי 

, וההוצאה על ירקות 28%-, ההוצאה על ביצים ירדה בכ18% - , ההוצאה על חלב ומוצריו ירדה בכ7.4%- עלתה ב

בשיעור דומה לעלית מדד המחירים לצרכן, ואילו מחירי מוצרי . מחירי המזון ומחירי הביצים עלו 8.5%- ופירות ירדה ב

בערך). מחירי הפירות וירקות עלו  5,לעומת מדד המחירים לצרכן שעלה פי 6.21החלב עלו בשעור גבוה יותר (פי 

). מנתונים אלה עולה כי משקי הבית בחמישון זה אמנם הגדילו במעט את צריכת מוצרי 3.5בשיעור נמוך יחסית (פי 

מזון, אך צמצמו משמעותית את צריכת מוצרי החלב והביצים בפרט, כפי הנראה בשל עליית המחירים הדראסטית ה

  בתתי הסעיפים הנ"ל.

  

בחינת "התמונה הכוללת" של חמישון זה מראה כי החמישון הגדיל את כלל הוצאתו על צריכה, ובפרט הגדיל את 

מנגד, בחינה פרטנית יותר מראה צמצום בתתי סעיפים שונים כגון:  הוצאתו על דיור, תחבורה (פרטית), חינוך ומזון. 

  בשר (ירד לכמחצית), דגים (ירד בכשליש), חלב ומוצריו (ירד בכשליש), פירות וירקות (ירד לכמחצית).

  

  :4חמישון 

  (מסך ההוצאה על צריכה) 25.67% - ל 17.04% -אחוז ההוצאה על דיור צמחה מ

 140%- !! כמות הכסף שמוציא חמישון זה על חשמל עלתה ב2.2% -ל 1.34% - אחוז ההוצאה על חשמל עלתה מ

  ).2010- ב חשמל(הוצאה ריאלית במונחי מחירי  1987מאז 

). עם זאת, כמו שציינתי קודם, מחירי 0.88% -ל 0.74% - (מ 0.14%-אחוז ההוצאה על מים לעומת זאת, עלה רק ב

), ואילו ההוצאה הריאלית במונחי 5לצרכן עלה באותה תקופה פי (בעוד מדד המחירים  10פי  1987המים קפצו מאז 

  .7%-בכ ירדה 2010-מחירי המים ל

  . 5.96% -ל 3.58%- אחוז ההוצאה על שרותי חינוך עלה מ

בתקופה  10. כאמור, מחירי הדלק אף הם עלו פי 3.23% -ל  2% - אחוז ההוצאה על דלק ושמנים לרכב עלה מ

  .25% -) עלתה ב2010-חמישון זה על דלק (במונחי מחיר הדלק ל המדוברת. ההוצאה הריאלית של

  בתחום המזון:

, 15%- (ע"פ מדדים ספציפיים); ההוצאה על מזון (ללא פירות וירקות) עלתה ב 2010בבחינת ההוצאה במונחי מחירי 

  . 1%-, וההוצאה על ירקות ופירות ירדה ב14%- , ההוצאה על ביצים ירדה ב10% -ההוצאה על חלב ומוצריו ירדה ב
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  :2וחמישון  4מהשוואה בין תוצאות חמישון 

 2עליית מחירי הדיור פוגעת בכל שכבות האוכלוסיה, אך ניכר כי היא פוגעת יותר בשכבות החלשות. בעוד חמישון 

הגדילו את ההוצאה  4), חמישון 12%כמעט והכפילו את אחוז ההוצאה על דיור מכלל ההוצאה על צריכה, (עליה של 

  "בלבד"). 8.5%- (עליה של כ 1.49פי 

פחות,  19%עה על החמישון השני בצורה משמעותית יחסית והוא צורך היום פחות מים, גם עליית מחירי המים השפי

  בלבד. 7%- הוריד את הצריכה ב 4בזמן שחמישון 

בתחום הדלקים והשמנים לרכב (גם שם חלה עליה דרמטית במחירים) ישנה השפעה חזקה מאוד על החמישון 

רק פי  –ההשפעה היתה מעט חלשה יותר  4בחמישון (בזמן ש 2.35התחתון אחוז ההוצאה על סעיף זה גדל פי 

). טענה שמשקלו של הוצאה זו בסל עלה בשל צריכה גדולה יותר, לא תספיק בכדי להסביר את כל העליה, שכן 1.61

  ).  4(בחמישון  1.25 - ), וב2(בחמישון  1.69- ההוצאה הריאלית על צריכה עלתה רק ב

  

, 3%-את סך ההוצאה הריאלית  על מזון בכ הוריד 2בזמן שחמישון  בתחום המזון ניתן להבחין במגמה הפוכה.

ממש הפחית את  2. משמעות הדבר היא שחמישון 15%- את ההוצאה הריאלית על סעיף זה בהגדיל  4חמישון 

 צריכת המזון שלו בכדי "לכסות" את העליה בסעיפים אחרים. 

 

  :5מול חמישון  1חמישון  –השוואת הקיצון 

(העשיר ביותר) ביחס  5(העני ביותר) וחמישון  1קבוצות הקיצון; חמישון  2איך השתנתה הצריכה של ניסיתי לבחון 

  לעצמן והן אחת ביחס לשניה.

עליית מחירי הדיור פוגעת בכל שכבות האוכלוסיה, אך כאמור ניכר כי היא פוגעת יותר בשכבות החלשות. בעוד 

הגדיל את  5), חמישון 13.1%, (עליה של 2.1הוצאה על צריכה פי הכפיל את אחוז ההוצאה על דיור מכלל ה 1חמישון 

הגדיל את  1בלבד). למעשה בבחינת ההוצאה הריאלית על דיור נמצא כי חמישון  4.7%-(עליה של כ 1.26ההוצאה פי 

  בלבד.  8%- הגדיל את ההוצאה הריאלית על דיור ב 5, בעוד חמישון 61% - ההוצאה הריאלית על דיור ב

, אך שכירותצאה הריאלית על דיור העלתה כי כל החמישונים הגדילו משמעותית את ההוצאה הריאלית על בחינת ההו

את ההוצאה  5, הגדיל חמישון 3הכפיל את ההוצאה הריאלית על שכירות כמעט פי  1עם זאת, בעוד שחמישון 

ות בבעלות ובין מדד מחירי "בלבד". נראה כי הפער בין העליה במדד מחירי הדיר 2.38הריאלית על סעיף זה פי 

  השכירות, הפך את השכירות למוצר המועדף והזול בצורה יחסית.

הגדיל את ההוצאה הריאלית על סעיף זה  1מצד שני, גם בתחום הדיור בדירות בבעלות עושה רושם שחמישון 

החמישונים הגדילו פי ) (שאר 0.98(פי  5בהוצאה הריאלית בקרב חמישון  ירידה) לעומת 1.37בשיעור הגבוה ביותר (

  לערך). 1.1-1.15

בתחום ההוצאה על אחזקת הדירה, השפיעה עליית מחירי המים על החמישון הראשון בצורה משמעותית יחסית והוא 

הוריד את  5), בזמן שחמישון 16%- (ההוצאה הריאלית ירדה ב 13%הקטין את ההוצאה על מים מסך ההוצאה ב 

  ).6% - (ההוצאה הריאלית ירדה ב בלבד 1%- ההוצאה על הסעיף הנ"ל ב

 50%-ב 5ובקרב חמישון  24%לגדול ב  1עליית מחירי החשמל הביאה את סעיף ההוצאה על חשמל בקרב החמישון 

 5-ו 1בחמישונים  2.34ופי  2.13!). ההוצאה הריאלית על חשמל עלתה בקרב החמישונים בשעור דומה, פי 2(פי 

  בהתאמה.
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(גם שם חלה עליה דרמטית במחירים) ישנה השפעה חזקה מאוד על החמישון בתחום הדלקים והשמנים לרכב 

! וההוצאה הריאלית על סעיף זה גדל פי 3.4התחתון כאשר אחוז ההוצאה על הסעיף מתוך כלל ההוצאה עלה פי 

ההשפעה היתה מעט חלשה יותר, אחוז ההוצאה על הסעיף מתוך כלל ההוצאה עלה פי  5(בזמן שבחמישון  1.69

  ).1.21וההוצאה הריאלית פי  ,1.5

(ירידה  6%- את סך ההוצאה הריאלית  על מזון בכ הוריד 1בתחום המזון ניתן להבחין במגמה הפוכה. בזמן שחמישון 

את ההוצאה הריאלית על הגדיל  5בהוצאה על ביצים) חמישון  40%-בהוצאה הריאלית על מוצרי חלב, ו 28%של 

ממש הפחית את צריכת המזון שלו בכדי "לכסות" את העליה  1מישון . משמעות הדבר היא שח27%- סעיף זה ב

 בסעיפים אחרים. 
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כך מתקבלת תמונה מאוזנת יותר של השינוי שחל בהוצאת  מן הגרף שלהלן ניתן להבחין כי ככל שעולים בחמישונים

החמישון על סעיף הדיור. כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, מחירי הדיור, על סעיפיו השונים, עלו משמעותית בתקופה 

, בתקופה זו התייקרו 1987-1997הנבחנת. מחירי מוצרים אלה ביצעו את הקפיצה המשמעותית ביותר בין השנים 

ממדד המחירים לצרכן), מה שמסביר את השינוי הדרסטי  2בהתאמה (פי  7-ו 6ומחירי הדירות בבעלות פי השכירות 

  באחוז ההוצאה על סעיף זה בעשור המדובר.

  

  גרף אחוז ההוצאה על דיור מסך ההוצאה על צריכה של משקי הבית בחלוקה לחמישונים

  

סעיף הדיור בסל ההוצאות של משקי הבית כולל בתוכו שכר דירה חודשי, תשלום בעבור דירה בבעלות, מיסים 

  ממשלתיים והוצאות עו"ד, מתווך וביטוח דירה. 
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  סעיף הדיור

הסעיף הבולט ביותר בסל הצריכה של משקי הבית, הוא סעיף 

תקופה . סעיף זה ביצע את קפיצתו המשמעותית ביותר בהדיור

 1, ובייחוד ניכרת ההשפעה על החמישונים 1997 - ל 1992בין ש

 ההוצאה על הסעיףאחוז (הנמוכים) אשר הכפילו את  2- ו

  .בהתאמה 1.66 -ופי 2פי  בתקופה זו
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לשם בחינת הסעיף והבנת התנהגותו הן ביחס לכלל סל הצריכה והן בחלוקה הפנימית שלו, בחנתי את התנהגות מדדי 

הסעיפים המרכיבים את סעיף זה.המחירים של תתי   

  

בגרף הוא ההבדל המשמעותי בין מדד מן הגרף שלהלן עולות מספר נקודות; ראשית, אחד הדברים הבולטים ביותר 

בתקופה שבין  5.27הדיור. בעוד מדד המחירים לצרכן הכפיל את עצמו פי מחירי המחירים לצרכן ובין אגודת מדדי 

! שנית, מדד מחירי הדירות בבעלות עלה ביותר מסה"כ 10עד פי  7מדדי הדיור פי , הכפילו עצמם 2012- ל 1987

 .מדד עלויות הדיור, וזאת בשל השינוי בהרכב הסעיף –הסעיף 

מסך הוצאות משקי הבית על צריכה. בנוסף לכך, מוציאים משקי  25% -כאמור, ההוצאה על דיור מהווה בממוצע כ

הדירה ומשק הבית" הכולל תשלומים עירוניים, תשלומי מים וחשמל, תשלומי  נוספים על סעיף "אחזקת 10%-הבית כ

  סביב סעיפי הדיור ואחזקת הדירה. 35%- אחזקה ושיפור הדירה, וצרכי משק בית. סה"כ מוציאים משקי הבית כ

  

עיף בממוצע), בחינת הס 80%-70%על אף שההוצאה על דירות בבעלות תופסת חלק נכבד ביותר בסעיף הדיור (בין 

  על פני השנים מעידה כי התייקרות הדירות הובילה רבים ממשקי הבית לעבור לדיור בשכירות.

  את הוצאתם על דירה בבעלות, כאחוז מסך ההוצאה על דיור: 5- ו 3, 1בגרף הבא ניתן לראות כיצד שינו חמישונים 
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עטה מאוד בקרב החמישון החמישי) מן הגרף ניתן להבחין במספר דברים; ראשית, כל החמישונים (אף אם במידה מו

ספג מכה בתחילת שנות  1. שנית, בעוד חמישון 1הקטינו את משקלו של סעיף הדירה בבעלות, מסך ההוצאה לדיור

המייצג לכאורה את מעמד הביניים  3ומאז הוא משפר את מצבו (למעט בשלוש השנים האחרונות), חמישון  90-ה

  בתקופה שלהלן.  6.5% - יד את משקלו של תת סעיף זה בנמצא במגמת ירידה קבועה ומתמדת והור

  הוצאה על דיור בקרב החמישונים שלהלן:על שכ"ד כאחוז מההגרף הבא מציג את ההוצאה 

  

(הנתונים הממוצעים של סך האוכלוסיה מצביעים על קורלאציה  הקודם לגרףכצפוי, גרף זה מהווה מעין תמונת מראה 

. ראשית, כל )כאחוז מההוצאה על דיור –בין ההוצאה על שכ"ד וההוצאה על דירה בבעלות  0.89של  שלילית

החל בהיפוך המגמה בשנים  5(אם כי חמישון  1987החמישונים העלו את ההוצאה היחסית על תת סעיף זה מאז 

  . 1.75תה פי הגדיל או 1את ההוצאה היחסית על תת סעיף זה, וחמישון  הכפיל 3). שנית, חמישון 2006-2007

  

   

                                                           
1
לשם ההבהרה, כל משקי הבית העלו משמעותית את הוצאתם הן על סעיף הדיור בכלל, והן על דירה בבעלות בפרט. הגרף שלהלן מדבר על חלקה של   

  מסך ההוצאה על דיור.ההוצאה על דירה בבעלות 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45% ד כאחוז מההוצאה על דיור"ההוצאה על שכ
ד כאחוז "שכ

מהוצאה על 
דיור חמישון  

1

ד כאחוז "שכ
מהוצאה על 
דיור חמישון  

3

ד כאחוז "שכ
מהוצאה על 
דיור חמישון  

5
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  גרף אחוז ההוצאה על מזון מסך ההוצאה על צריכה של משקי הבית בחלוקה לחמישונים

  

הירידה באחוז ההוצאה מקורו בירידה במחירים היחסיים של המזון, או בחינת סעיף זה נועדה בכדי לבדוק האם 

לחילופין, בהקצאה שונה של המשאבים, ולהקטנה ממשית של צריכת המזון בכדי לפנות משאבים לסעיפים תובעניים 

  כפי שנראה להלן אין תשובה גורפת לשאלה זו והדיון הוא בכל משפחת מוצרים לגופה. יותר, כדוגמת הדיור.

תתי פרקים, כאשר הגדולים שביניהם הם: לחם ומוצרי בצק, בשר  10-עיף המזון (ללא פירות וירקות) מורכב מס

  ועופות, חלב ומוצריו וביצים, וכן פרק הפירות וירקות.

  

  

  

  

  

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

1מזון חמישון 

2מזון חמישון 

3מזון חמישון 

4מזון חמישון 

5מזון חמישון 

  תחום המזון

, לעומת זאת, נצפית מגמה הפוכה, לפיה המזוןבתחום 

החמישונים ובראשם החמישונים הנמוכים, הקטינו משמעותית 

  .את אחוז ההוצאה שלהם על צריכת מזון

המזון ומדד המחירים מדד מחירי היחס שבין בחינת הקשר בין 

מסך ההוצאה מצביעה על  מזוןובין אחוז ההוצאה על  לצרכן,

משמעות הדבר . בקירוב בקירוב 0.44של  שליליתקורלאציה 

היא שלעליית מחירי המזון השפעה חלקית על הירידה במשקל 

 סעיף זה בסל הכולל.
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 היו בישראל המזון מחירי )2008שנה ( באותה"...
  .OECD  במדינות מהממוצע אחוזים -15 בכ גבוהים
 המזון שמחירי מעלה ליניארית רגרסייה פי על אומדן

 אחוזים  20-ל בקרוב גבוהים היו 2008 בשנת בישראל
 דומה לנפש ההכנסה רמת שבו במשק המצופה מן

 שער ,המחירים התפתחות פי על .בישראל לרמתה
 לנפש התוצר והתפתחות לאירו ביחס השקל של החליפין
 ניתן ,2011- ו  2008 השנים בין ובאירופה בישראל
 המזון מחירי הוסיפו האחרונות השנים בשלוש כי להעריך
 10 - למדינות גוש האירו בכ בהשוואה והתייקרו בישראל
 נוספים." אחוזים

 הכלכליות ההתפתחויות" סקירת מתוך קטעמתוך "

בינואר,  18, פרסומי בנק ישראל, "האחרונים בחודשים

2012 

בכדי לנסות ולהבין מה הביא לירידה משמעותית כל כך בהוצאה על מזון מסך ההוצאה על צריכה, בחנתי את מדדי 

  תתי הסעיפים הנבחרים, בהשוואה למדד המחירים לצרכן.מחירי 

   

, וחלב 2.78סעיפי המזון העיקריים מתחלקים לשלוש קבוצות; אלה שהתייקרו הרבה יותר מהמדד (לחם ומוצרי בצק 

ובשר עופות   2.16שהתייקרו מעט יותר מהמדד (ירקות ופירות ה ), אל2.47ומזון ללא פירות וירקות  2.51ומוצריו 

 ).1.7ביצים ), ואלה שהתייקרו הרבה פחות מהמדד (2.27ודגים 

(לשנת מתוך סך ההוצאה על צריכה להלן משקלם של סעיף המזון וסעיף הפירות וירקות, ומשקל תתי הסעיפים  

2010:(  
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330

1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

דגנים ומוצרי בצק , לחם

חלב ומוצרי חלב

מזון ללא ירקות ופירות  

ביצים  

דגים  , עופות, בשר
ומוצריהם  

ירקות ופירות  

מדד המחירים לצרכן  
ללא דיור

 13.3% מזון (ללא ירקות ופירות)

 2.36% חלב ומוצריו, ביצים

 0.26% ביצים

 2.7% בשר ועופות

 0.6% דגים

 2.3% לחם, דגנים ומוצרי בצק

 2.3% ארוחות מחוץ לבית

 1.2% מוצרי מזון שונים

 0.7% משקאות קלים

 0.5% סוכר ומוצריו

 0.3% משקאות אלכוהוליים

 0.4% שמנים צמחיים ומוצריהם

 0.2% בעבודה 

 3.1% ירקות ופירות
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ש"ח במונחי מחירי  1,789 - ל 1,880-בהוצאה זו (מ 5% -כ שלירידה על  העידהבחינת ההוצאה הריאלית על הסעיף 

, כפי 13.3%-ל 14.3% -ה הממוצע, ירד מכאמור, אחוז ההוצאה על מזון (ללא ירקות ופירות) מתוך סל הצריכ). 2010

בשל עליה חדה וחזקה יותר בסעיפים אחרים בסל הצריכה (סעיפים  והןהריאלית הן בשל הירידה בהוצאה  הנראה

  בעלי משקל גדל יותר כדוגמת סעיפי הדיור, התחבורה, התקשורת והחינוך).

היחס של מדד המחירים הספציפי בין  הקורלציהלשם בחינה נוספת של הסעיפים המרכזיים במזון, בחנתי את 

  , וקיבלתי את הממצאים הבאים:על הסעיף המתאים למדד המחירים לצרכן, ובין ההוצאה הריאלית

 הקורלציה הסעיף

 0.88- לחם, דגנים ומוצרי בצק 

 0.72- חלב ומוצרי חלב

 0.84- ירקות ופירות 

 0.37- מדד מחירי המזון

 0.12 ביצים 

 0.47- בשר, עופות, דגים ומוצריהם 

  

, בביצים ובסל מוצרי המזון קיימות בינוניתשלילית  קורלציהמן הממצאים ניתן לראות כי במוצרי הבשר קיימת 

 קורלציהב ומוצריו ולחם ומוצרי בצק קיימת ופירות, חלחיובית ושלילית נמוכה, בהתאמה, ואילו בירקות  קורלציות

  שלילית בינונית.

בכמות. נועדה לבדוק עד כמה קיים קשר לאורך השנים בין השינוי במחיר לשינוי  הקורלציהלשם הבהרה, בחינת 

בינוניות או נמוכות מצביעות על כושר הסבר נמוך  וקורלציותגבוהה מצביעה על קשר חזק בין המחיר לכמות,  קורלציה

  .ינוי בכמות גורמים משפיעים אחריםועל כך שלש
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עבודה שנעשתה ע"י 

יחידת המחקר של 

הכנסת בעניין עליית 

מחירי מוצרי המזון 

הצביעה בין השאר על 

של מגמה ברורה 

התחזקות המקטע 

הקמעונאי מאז שנת 

ועליה חדה במדד  2005

המחירים לצרכן, לעומת 

מדד המחירים של 

תפוקת תעשיית המזון 

ומדד מחירי התשומות 

  לחקלאי.
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נועדו בעיקר בכדי "לצמצם  2005עם זאת, בחינת התמונה הכוללת מראה כי עליות מחירי המזון לצרכן מאז שנת 

  מול עליות מחירי תפוקת תעשיית המזון ומחירי התשומות לחקלאי, כפי שניתן לראות בגרף הבא: פערים"

  

  

  

החברות  שארבעתבטבלה שלהלן ניתן לראות את נתחי השוק של החברות המובילות בתעשיית המזון. ניתן לראות 

  מעונאי.מכלל ענף המזון, ובכוח שוק משמעותי מול המקטע הק 40.1%הגדולות מחזיקות יחד 

החלשה ביותר, עליה ניתן "לגלגל" את ההתייקרויות של  החוליהבין היצרנים והקמעונאים, הצרכן הוא  ,בסופו של יום

  החוליות השונות.

  

  

עליית מחירי *

מוצרי המזון 

בישראל, מרכז 

המחקר והמידע 

של הכנסת, יולי 

2011  
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מדד מחירי הקמח

עולמי -מדד מחירי החיטה 

מדד מחירי הלחם

 ירידהביחס למדד המחירים לצרכן),  24.5%חלה עלייה ריאלית במחירי המוצרים (של  ,במוצרי הלחם והבצקים

 - ל 2.6% -באחוז ההוצאה על סעיף זה (מוירידה שהוציאו משקי הבית על הסעיף,  בסכום 15.5%ריאלית של 

2.3% .(  

  

  

. )0.88- ( תא שלילילחם היכן ובין ההוצאה הריאלית על בין יחס מחירי הלחם למדד המחירים לצר הקורלציהכאמור, 

עולה, ההוצאה הריאלית על  ימשמעות הדבר היא שככל שמחירי הלחם ומוצרי הבצק, ביחס למדד המחירים הכלל

 מוסבר ע"י השינוי במחיר.יכול להיות , וכי אחוז מהותי מן השינוי בכמויות הסעיף יורדת

השוואה בין מחירי 

הקמח ומחירי הלחם 

בארץ, ובין מחירי 

החיטה הבינלאומיים, 

מצביעים על "פתיחת 

פער" מול המחירים 

הבינלאומיים כבר 

. למעשה, 97בינואר 

נראה שבכל פעם 

שמחירי החיטה 

 –הבינלאומיים עולים 

עולים מחירי החיטה 

אבל,  –והלחם בארץ 

כאשר מחירי החיטה 

רץ בא –בעולם יורדים 

 78%-מדד מחירי הקמח בארץ גבוה בכ 2007המחירים נשארים באותה רמה, ואפילו עולים. כך יוצא שבפברואר 

. הנתונים הנ"ל מצביעים על כוח שוק הן 226%- הגיעו הפערים הנ"ל ל 2010יותר ממדד מחירי החיטה בעולם, וביוני 

ת מחירי החיטה העולמית כהסבר לעליות ובזמן שיצרני הלחם משתמשים בעליו –בשוק הלחם והן בשוק הקמח 

המאפשר להם מרווחי רווחים גבוהים, גם  90-הם נהנים מפער גדול שנפתח עוד בסוף שנות ה בפועל –המחירים 

  מרי הגלם.ובתקופות של עליות מחירי ח
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הגרף שלהלן נלקח מתוך פרסומי בנק 

ישראל, ולפיו מתוך השוואה שנערכה 

עולה כי רמת  OECD-בין מדינות ה

-מחירי הלחם גבוה משמעותית  (כ

) ביחס למדינות בעלות אותה 20%

(נתוני pppהכנסה לנפש מתוקנן 

2008.(  

  

  

  

משקי  הפחיתוברמה הכלל משקית בסה"כ 

כפי , זה סעיףהכמות הנרכשת בהבית את 

בחינת מחירי עליות המחירים. הנראה בשל 

 2010-ל 1997המוצרים העלתה כי בין השנים 

אילו ו 38.7% - עלה מדד המחירים לצרכן ב

 - מדד מחירי הלחם עלה באותה תקופה ב

מבחינה של תתי הסעיפים עולה . 127%

בקבוצת מוצרים עיקרה זו בהוצאה, שירידה 

תפס כ"מותרות" (עוגות, עוגיות, יעשויים להה

סביר להניח כי אשר , וופלים וכו') וביסקוויטים

ועל כן עליה  גמיש,יחסית הביקוש אליהם 

בכמות  משמעותית במחירם הביאה לירידה

  . המבוקשת

גם במוצרי הבסיס (לחמים) ניתן עם זאת, 

ירידה בכמויות הנרכשות במקביל  לראות 

צביע על העשוי לה, דבר עליות המחיריםל

או לחילופין לצמצום ביקוש מת בגמישות מסוי

. בחינה מדוקדקת של משמעותי בהיצע

התנהגות הצרכנים ברכישת סוגי הלחמים 

  נקודה מעניינת;השונים מעלה 

ירידה ב לוומחד, כצפוי, עליות המחירים 

בכמות הנרכשת בייחוד במוצרים בעלי ביקוש 

יחסית גמיש כגון חלות, לחמניות ופיתות. 

לבן לחם  –מאידך, במוצר הבסיסי ביותר 

בכמות אחיד, נצפית ירידה דרסטית ולחם 

ובמקביל עליה קלה בכמות , הנרכשת מהמוצר

רוסים היקרים יותר, לחמים פהנרכשת של 

  .גם בקרב החמישונים הנמוכיםוזאת 

  העסקיים  ההגבלים רשות הודיעה 2011 בדצמבר -11 ב
 למנהליהן ,מרחבית דוידוביץ', ,ברמן אנגל, למאפיות
 כתב להגיש כוונתה על נוספים בכירים משרה ולנושאי

 בנסיבות כובלים הסדרים של בעבירות אישום נגדם
 את להעלות האפשרות בפניהם עומדת וכי ,מחמירות

  אישום. כתב הגשת טרם שימוע הליך טיעוניהם במסגרת
  

 שניהלה חקירה בעקבות באה השימוע בדבר ההודעה
 על לעבירות לחשדות בנוגע העסקיים ההגבלים רשות

 ידי על ,לכאורה ,שבוצעו העסקים ההגבלים חוק
  .בהן המשרה המאפיות ונושאי

 
 2010 פברואר  חודש בשלהי ,השימוע מכתבי פי-על

 ,מרחבית-דוידוביץ מקבוצות המאפיות ביניהן תיאמו
 מוצריהן אספקת על מתחרות יימנעו כי וברמן ל'אנג

 סיפקה אחרת מקבוצה מאפייה מועד שבאותו ללקוחות
 האחיד הלחם מחירי את להעלות יפעלו וכי ,מוצרים להם

 במהלך גובשו המתוארים לצרכן. התיאומים והחלות
 קפה בבתי ,היתר בין ,הצדדים בין משותפות פגישות

  .הארץ ברחבי דלק ובתחנות

 לתיאומים בסמוך ,השימוע מכתבי פי-על ,ועוד זאת
 וברמן דגנית ,מרחבית המאפיות לעיל המפורטים

 על מתחרות תימנע ברמן מאפיית כי ביניהן תיאמו
 ולהפך; מאפיית ומרחבית דגנית מאפיות של לקוחות

 פעולותיהן את ביניהן תיאמו ברמן ומאפיית ל'אנג
 מקבוצת ומאפיות ל'אנג מקבוצת מאפיות ;העסקיות
 הלחם מחירי להעלות יפעלו כי ביניהן תיאמו 'דוידוביץ
את אספקת  ביניהן וחילקו ירושלים באזור והחלות האחיד

 ללקוחות מסוימים.המוצרים 

מתוך "דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש 

"2011המידע לשנת   
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ד יביחס לשלושת קטגוריות הלחם הבסיסיות: לחם אח התנהגותםואת  4-ו 2לשם השוואה בחנתי את חמישונים 

 הכמות הנרכשת שלאת  75%-הקטין בכ 2(שחור ולבן), לחם פרוס ולחמים מיוחדים. הממצאים מראים כי חמישון 

סה"כ הקטין על לחמים מיוחדים. ב 1.5% -לחמים פרוסים ובמ כמות הנרכשתאת ה 23%-דיל בכלחמים אחידים, הג

את  78%-הקטין ב 4. לעומתו, חמישון (סה"כ הכמות הנרכשת) לחמים אלהכלל על  תוהוצאאת  21%- חמישון זה בכ

את הלחמים הפרוסים והלחמים המיוחדים בהתאמה. בסה"כ גם  5.7%- ו 27.5% -ההוצאה על לחם אחיד, והגדיל ב

  .10%-לחמים אלה, בככלל חמישון זה הקטין את ההוצאה על 

את צריכת הלחמים ממצאים אלה מצביעים על כמה נקודות; ראשית, כל החמישונים הקטינו בצורה דראסטית 

), בקרב החמישון הרביעי היה 1997, אך בעוד בקרב החמישון השני היה מדובר במוצר הדומיננטי (בשנת האחידים

נובעת בין השאר  4הירידה בכמויות של מוצר זה בקרב חמישון בזהירות כי  המוצר שני בגודלו בקטגוריה וניתן להניח

 משמעותיתדה ירבי לווו, עליות המחירים הגבוהות בסיסייות הלחם מוצר בשל שינוי טעמים. שנית, על אף ה ,ובעיקר

 –. שלישית, ניתן להניח שאם הכמות הנרכשת היתה נמדדת ביחידות של כיכרות לחם ים אלהבכמות הנצרכת ממוצר

פחות כסף, הפערים היו גבוהים אף יותר, שכן בעבר היו קונים ביותר כסף, יותר כיכרות לחם זולות, וכיום, מוציאים 

הרבה פחות כיכרות  –בפועל  –משמע  –כשכל כיכר לחם יקרה יותר  – לחםוקונים בסכום הזה הרבה פחות כיכרות 

  לחם.

רשימת המוצרים הנמצאים תחת פקוח מחירים את המוצרים: לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס, במשרד התמ"ת הכיל 

 –שאירו את ההוצאה הריאלית על לחמים אלה י. טרם בחינת הנתונים, ציפיתי למצוא כי החמישונים הנמוכים וחלה

את ההוצאה על לחמים "מיוחדים". בפועל כאמור,  גדילוימנגד וורידו הוצאה זו בועה, ואילו החמישונים הגבוהים, יק

  .סעיף זהנצפית ירידה חדה מאוד בקרב כל החמישונים בהוצאה הריאלית על 

נשאלת השאלה האם שינוי זה בהוצאה על צריכה נובע משינוי בטעמים? מעליות המחירים, או מדחיקה מכוונת של 

  היקרים יותר? –מהלחמים המפוקחים לכיוון הלחמים המיוחדים  –ייצרני הלחמים 

תן המתמדת. כך, כאשר תאום הכמויות המשווקות והפחת –ייתכן ועל רשות ההגבלים לבחון פן נוסף בקרטל לכאורה 

, נדחק הצרכן למוצר הקרוב ביותר של היום מדפי הלחמים מתרוקנים מהמוצר הבסיסי ביותר כבר בשעות המוקדמות

  מן המוצר הבסיסי. 50%-לחמים פרוסים, היקרים בכ –
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חלה עליה ריאלית קטנה  ,בביצים

ירידה של בקירוב),  4.5%במחירים (של 

משקי הבית על בסכום שהוציאו  4.5%-כ

) 0.26%-ל 0.31%-ביצים, וירידה (מ

באחוז ההוצאה על סעיף זה. משמעות 

הדבר היא כי על אף שמדובר בעליית 

 מדדגבוהה רק במעט מעליית מחירים 

, משקי הבית קיצצו המחירים לצרכן

 2002שנת עד  בהוצאה על סעיף זה

(בתקופה בה הייתה ירידה במחירים 

-ל 2002שנת , ובתקופה שבין היחסיים)

(בה חלה עליה יחסית במחירים)  2010

   .הגדילו במעט את ההוצאה על הסעיף

  

מפרסומי בנק ישראל עולה כי 
בחינת המחירים היחסיים של 
מוצרי החלב והביצים ביחס 

מעלה  OECD-למדינות ה
תמונה קשה לפיה מחירי 
מוצרי הלב והביצים בישראל 
ביחס למדינות בעלות אותו 

ppp  גבוהה משמעותית (יותר
  ).40%-מ

  

  

  

ביצים הם מוצר בסיסי, 

קשיח, שכן הם מהווים מקור לחלבונים, ובסיס להרבה מוצרי מזון. בין השאר  ידתי עדאשר הביקוש אליו צפוי להיות יח

שינוי , מקורה ב2002ביצים מהווים חלופה בעבור צמחוניים. להערכתי,  הירידה בכמות הנצרכת הנצפית בנתונים, עד 

  ביצים הם מקור לכולסטרול.אכילה מרובה של ביצים אינה בריאה וכי בטעמים, ייתכן בשל התפיסה כי 

שלושת התנהגות דומה עד לכדי זהה ו 1-3ם לחמישוניבחינת התנהגות החמישונים מעלה את התמונה הבאה; 

, במגמת 4חמישון אחוזים בממוצע. לעומתם, הצרכנים  12.5%- החמישונים הורידו את כמות הביצים הנצרכת בכ

הצריכה הכללית, הותירו את הכמות הנצרכת בעינה (אם כי, ניכרת בחמישון זה תנודתיות גדולה משנה לשנה). 

הגדיל את צריכת הביצים  2010- ל 1997השנים  , אשר בין5החמישון היחידי שהגדיל את צריכת הביצים הוא חמישון 

  .14%-שלו ביותר מ

הן מבחינת הקורלאציות בין מחירי הביצים והכמות הנצרכת, והן מבחינת גמישויות הביקוש לאורך השנים עולה כי בין 

ים מחירי הביצים והכמות הנצרכת קשר חלש יחסית וכי השינוי בכמויות הנצרכות כפי הנראה מושפע מגורמים רב

  נוספים (כגון שינוי טעמים, מגמות בריאותיות וכו), מלבד עליות המחירים.
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 ההגנה מבחינת ייחודיי� ה� החלב מוצרי כי "נראה
במדינות  שוני� במשקי� לו זוכי� שה� והסבסוד

,OECD הרגרסיה של הנמו� ההסבר כושר כאשר 
 וכ� ,החלב מוצרי מחיר הוא המוסבר המשתנה שבה

 .זו בהערכה תומכי� הרגרסייה קו של הנמו� השיפוע
 150 כ ה� חמאה ועל חלב על המכס שיעורי בישראל
 .הוא ג� גבוה גבינות על המכס ושיעור ,אחוזי�
 ומחיר ,סגור הוא בישראל החלב משק זו מבחינה

 אינו שהוא ,זה משק ממבנה מושפע מוצרי החלב
 שוק .מצומצ� לצרכ� מחיריו על והפיקוח ,תחרותי
 ובתחרות גבוה במכס הוא א! הדגי� לוקה מוצרי
 ."נמוכה

 הכלכליות ההתפתחויות" סקירת מתוך קטעמתוך "

בינואר,  18, פרסומי בנק ישראל, "האחרונים בחודשים

2012 

  

(ביחס למדד המחירים לצרכן),  ירידה של  22.2% -חלה עליה משמעותית במחירים של כ בתת סעיף חלב ומוצריו

) במשקלו של סעיף זה בסל הכולל. בסעיף זה ניתן 2.36%-ל 2.8%- (מסעיף זה, וירידה מ בכמות הנצרכת 10.3%

לראות בבירור כי עליית מחירי המוצרים, הן ביחס לעצמם והן ביחס למדד המוצרים הכללי, הביאה להורדת הכמות 

(קורלאציה שלילית מול מדד מחירי  בסעיף זה נמצא קשר חזק בין השינוי במחירים לשינוי בכמויותהנרכשת מהם. 

עם זאת,  ), ולמצב שבוא עליית המחירים המתמדת, מביאה עימה קיצוץ מתמיד בהוצאה על המוצר.0.88החלב של 

בחינת הגמישויות לאורך השנים מצביעה על גמישות ממוצעת נמוכה מאוד, ועל שינוי נמוך בכמות הנצרכת, ביחס 

  לשינוי במחיר.

 

), לבן למעט "חלב אחר"חלב (: בחינה פנימית של תתי הסעיפים מראה כי מקור הירידה בהוצאה הריאלית הוא ב

. בסעיפים אלה נמצאת קורלאציה שלילית בינונית (גבינה לבנה) עד גבוהה וגבינה לבנהשמנת חמוצה ומעדני חלב, 

עם זאת, בחינת תתי הסעיפים  ם ובין ההוצאה הריאלית עליהם.מאוד (חלב, לבן ומעדני חלב) בין מדד מחירי המוצרי

לחלב אחר, משמנת  –השונים מצביעה על שינוי בטעמים ומעבר אפשרי בין מוצרים "קרובים"; מחלב וחלב עמיד 

  חמוצה לשמנת מתוקה, מגבינה לבנה לגבינות מלוחות וצהובות.

וניתן כרת עליה בהוצאה הריאלית, חרף עליות המחירים וגבינות צהובות, ני מתוקה במוצרי החמאה, שמנתכאמור, 

  .להניח שמדובר בשינוי בטעמים

 בחינת התנהגויות החמישונים מראה כי

במוצרים כמו חמאה ושמנת מתוקה הגדילו 

כמעט כל החמישונים בצורה ניכרת את 

ההוצאה, והן כיום קונים הרבה יותר ממוצרים 

 160%בחמאה, ובין  185%-ל 115%אלה (בין 

בשמנת מתוקה). השינויים  384%-ל

המשמעותיים ביותר בסעיפים אלה נעשו בקרב 

  . 3-ו 2חמישונים 

החמישונים הפחיתו את  עוד ניתן לראות, כי כל

בחמישון  2%צריכת החלב המפוסטר (בין 

), והחלב העמיד 3בחמישון  28%- התחתון ו

ירידה  84%-ל 1בחמישון  35%(בין ירידה של 

), ואילו 70%-30%את הצריכה בצורה משמעותית ( 2- ו 1, ואילו בגזרת ה"חלב אחר" הורידו חמישונים )5בחמישון 

). בחינה דינאמית של ההוצאה על תת 80%-30%הצריכה בצורה משמעותית (בין שאר החמישונים הגדילו את 
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היתה ההוצאה על סעיף זה גבוהה משמעותית  2000-ותחילת שנות ה 90- הסעיף "חלב אחר" מראה כי בסוף שנות ה

  .2000- בקרב כל החמישונים, והיא ירדה לקראת סוף שנות ה

החלו מחירי מוצרי החלב לעלות בשיעור גבוהה מעליית מדד  2004בחינת מדדי המחירים מעלה, כי כבר בשנת 

  אנו חוזים בעליה משמעותית ביחס לעליית מדד המחירים לצרכן. 2007-2008המחירים לצרכן, ובשנים 

, המייצג את מעמד הביניים הוא שהקטין 3כאמור, כל משקי הבית הקטינו את הוצאתם על סעיף זה, אך דווקא חמישון 

-), וזאת בעוד החמישונים הנמוכים הורידו את צריכתם בכ14.7%חלב ומוצריו בשעור הגבוה ביותר (את ההוצאה על 

  .7%-, והגבוהים בכ12%

  

יחד עם עליות המחירים המשמעותיות, הביאו לירידה הנחזית להערכתי, השינויים שחלו בהרכב סל החלב ומוצריו, 

בהוצאה על סעיף זה. מחד, עושה רושם שבעשור וחצי האחרונים התחולל שינוי טעמים משמעותי בקרב צרכני מוצרי 

המעדנים והגבינות השמנת החמוצה, , המפוסטר והעמידהחלב; יותר ויותר צרכנים הפחיתו את צריכת החלב 

", לגבינות צהובות ומלוחות, לשמנות מתוקות ולחמאה. כמו כן, כפי שצוין בתחילת הפרק, אחרו לחלב "ת, ועברהלבנו

הירידה בהוצאה על הסעיף ובסיכום הכללי, סך ההפחתה משמעותי בהסבר יחסית לעליות המחירים היחסיות חלק 

  תה.ממוצרים מסוימים גברה על העליה בהוצאה על מוצרים אחרים, ובסה"כ ההוצאה פח
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 אינו הטרי הבשר מוצרי שוק ג� ,החלב לשוק "בדומה
 ועו!) טרי (בקר בשר על המכס  .ל"מחו פתוח לתחרות

 בתחו� תחרות מאפשר נואי מאוד, ולמעשה גבוה
 למוצרי� הביקוש נוס! כ� על .היבוא מצד הבשר הטרי

 מוצרי� יצרני של הקושי ועמו ,ייחודיי� שה� ,כשרי�
 אלו חסמי� . בשוק חופשי באופ� להתחרות כשרי� לא

 של הגבוה יחסית במחיר ותומכי� התחרות על מקשי�
 .".בישראל המזו� ממוצרי חלק

 הכלכליות ההתפתחויות" סקירת מתוך קטעמתוך "

בינואר,  18, פרסומי בנק ישראל, "האחרונים בחודשים

2012 

 

 

עם  תר מאשר עליית מדד המחירים לצרכן.מוצרי הבשר עופות והדגים חלה עלית מחירים נמוכה יו – במוצרי הבשר

גרף ההוצאה מדד מחירי הבשר נע לקראת "סגירת הפער" מול מדד המחירים לצרכן.  2005זאת, נראה כי מאז 

במחירים היחסיים של מוצרי  השינויהריאלית על מוצרי הבשר מצביע על תנודתיות רבה בצריכה. עושה רושם שעם 

 הכלליתהבשר במשך השנים, נעשה שינוי קטן בהוצאה הריאלית (למעט קפיצות לא מוסברות מידי פעם), והמגמה 

  ).trendlineהיא של הפחתת הכמות הנצרכת ממוצרים אלה (

בחינה פנימית של תתי הסעיפים תחת מוצרי הבשר, מצביעה על תנודתיות העשויה להיות מוסברת ע"י גורמים 

כתוצאה מחשש להתפרצות מגיפת "הפרה המשוגעת"  2003-נקודתיים שונים, כגון; ירידה חדה בצריכת בשר בקר ב

דה משמעותית במחירים בשנה זו (מנגד, כפי הנראה בשל ירי – 2002גידול יוצא דופן בצריכת עופות בשנת בישראל, 

  , לא השפיעה כמעט ובכלל על צריכת העופות בשנה זו).2006עושה רושם שהחשש משפעת העופות, בשנת 

) באחוז ההוצאה על סעיף 2.7%- ל 2.9%-(מבהוצאה הראלית על הסעיף וירידה  3.2%של ירידה מן הנתונים נצפית 

   זה.

בשל עליה חזקה יותר בסעיפים אחרים (וגדולים בהרבה) בסל  הןמשקלו הכולל של תת הסעיף ירד, כפי הנראה 

  . הצריכה
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עור נמוך יותר משעור עליית מדד המחירים יבתמונה הכללית עלה מדד מחירי הפירות וירקות בש  בפירות וירקות

מדד מחירי , שהתחזקותן של רשתות השיווק "נושאת פרי" ו2006לצרכן. עם זאת, כפי שניתן לראות בגרף הבא, מאז 

  . בשעורים גבוהים מעליית מדד המחירים לצרכן עולה הפירות וירקות

  

  

) במשקלו של 3.1%-ל 6.6%-(מ 53%- בסכום שהוציאו משקי הבית על סעיף זה, וירידה של כ 4.4%-ירידה של כ 

הראשונה , נמצא כי בתקופה 2006-2010 - ו 1987-2005אם מחלקים את התקופה לשתיים; סעיף זה בסל הכולל. 

, ואילו בתקופה )0.56שלילית של  קורלציה( חלו ירידות מחירים משמעותיות, ובמקביל עליה בהוצאה על הסעיף

. )0.98שלילית של  קורלציה( ה, עם עליות המחירים היחסיים, החלה ירידה בהוצאה הריאלית על פירות וירקותיהשני

עליות בכמות הנצרכת הוסברו ע"י ירידות המחירים, ואילו משמעות נתון זה היא כי בתקופה הראשונה, רק חלק מן ה

  יה, חלק נכבד מן הירידה בכמות הנצרכת הוסברה ע"י עליות המחירים.יבתקופה השנ

החלו המחירים  2005"הסתגלות" לרמת מחירים; אמנם בשנת כמו כן, מן הנתונים נדמה כאילו לצרכנים מידת מה של 

ועדיין, הכמות הנצרכת (ההוצאה  – 90-נמוכים יותר ביחס לתחילת שנות ההיחסיים לעלות, אך הם עדיין היו 
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של סעיף  משקלו. כצפוי, 90-והן ביחס לתחילת שנות ה 2000- הריאלית) ירדה משמעותית, הן ביחס לתחילת שנות ה

  בסל הכולל ירד משמעותית. זה

  

  

  

(הוצאה למזון (ללא ארוחות מחוץ לבית), לפי סוג חנות), מצביעה בברור על התחזקות רשתות  בחינת נתוני הלמ"ס

מה שיכול להסביר את  – 2006השיווק בתחום הפירות והירקות, בייחוד על חשבון השווקים וחנויות הירקות, מאז 

  .2006ה החדה במחירים וביחס ומדד המחירים לצרכן, הנצפית מאז יהעלי
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  ניתן לראות את הוצאות החמישונים השונים על כלי רכב פרטיים:בטבלה שלפנינו 

  
1986- 
1987 

1992- 
1993 1997 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

הוצאות על כלי 
  רכב

 6.2% 6.1% 5.6% 5.9% 5.3% 5.7% 4.3% 3.5% 2.6% 1חמישון 

הוצאות על כלי 
  רכב

 8.18% 8.49% 8.45% 8.58% 9.19% 7.82% 7.65% 6.56% 5.71% 2חמישון 

הוצאות על כלי 
  רכב

 10.49% 10.58% 10.78% 11.22% 10.75% 9.81% 9.59% 8.09% 8.33% 3חמישון 

הוצאות על כלי 
  רכב

 9.82% 11.12% 4חמישון 
11.40
% 11.35% 13.36% 12.30% 13.21% 11.94% 12.17% 

הוצאות על כלי 
  רכב

 14.7% 14.2% 14.5% 14.2% 15.4% 14.3% 13.3% 11.6% 12.0% 5חמישון 

  

כלי רכב מתוך סך הוצאתו על אחוז , שהגדיל את 1כפי שניתן לראות, את השינוי הדרסטי ביותר עשה חמישון 

  בלבד).  1.43, הגדיל את ההוצאה פי 2(בעוד החמישון שלאחריו, חמישון  2.4פי  ההוצאה על צריכה

   

  כב ותחבורה ציבוריתכלי ר

ותחבורה בחינת הוצאות משקי הבית על תחבורה ציבורים 

עלו  2010-ל 1987בתקופה שבין  פרטית מעלה שאלה מעניינת;

, וזאת בזמן שמדד המחירים לצרכן עלה 10מחירי הדלק פי 

, עם 7.5, ומחירי הנסיעה באוטובוסים עלו פי 5בתקופה זו פי 

ם על כלי רכב פרטיים זאת, כל משקי הבית הגדילו את הוצאת

ו משמעותית את הוצאת על תחבורה ציבורית ודלק, והפחית

  פרט.בכלל ואוטובוסים ב
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הוצאת הריאלית על תחבורה ציבורית בכלל ועל אוטובוסים בפרט, בצורה דרסטית.  במקביל, הפחיתו החמישונים את

 ) על נסיעה באוטובוסים:2010בטבלה הבאה ניתן לראות את נתוני ההוצאה הריאלית (במונחי מחירי 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

ממה שהוציא בשנת  18%, שמוציא כיום 5- ניתן לראות שאת השינוי הדרסטי ביותר עשה החמישון ה מן הטבלה

  על נסיעה באוטובוסים. 1987

מהם היה צפוי כי עם עליית מחירי  2- ו 1היא בצמצום ההוצאה הנ"ל בקרב חמישונים  האמתיתעם זאת, ההפתעה 

   יפחיתו בשימוש ברכב פרטי ויגדילו את השימוש בתחבורה ציבורית. יה ביוקר המחייהיהדלק ואחזקת הרכב, ועם העל

  הגרף הבא ממחיש את הירידה הדרסטית בשימוש באוטובוסים בשני העשורים אחרונים.
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1986- 
1987 

1992- 
1993 1997 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

  הוצאה על נסיעה באוטובוס
  2010במונחי מחירי 

 1חמישון 

214.7 175.5 116.4 66.3 76.4 98.5 71.8 88.0 82.3 

  הוצאה על נסיעה באוטובוס
  2010במונחי מחירי 

 2חמישון 

227.4 221.9 117.8 86.9 71.7 69.7 62.3 77.7 67.4 

  הוצאה על נסיעה באוטובוס
  2010במונחי מחירי 

 3חמישון 

250.0 217.5 114.9 76.2 70.6 63.1 68.3 66.8 62.1 

  הוצאה על נסיעה באוטובוס
  2010במונחי מחירי 

 4חמישון 

208.1 187.8 106.4 61.05 56.35 48.86 48.24 57.7 47.12 

  הוצאה על נסיעה באוטובוס
  2010במונחי מחירי 

 5חמישון 

163.3 140.2 76.6 38.3 42.8 32.6 37.8 26.3 29.7 
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שתחבורה  ,הוא ’הסבר אפשרי לתופעה שלהלן

היה פרטי היא לא מותרות, כפי שניתן  ברכב

להניח ממבט ראשון, וכי התחבורה הציבורית 

בארץ לא מהווה חלופה הולמת לתחבורה 

פרטית ולא נותנת מענה ראוי, אף לא לחמישונים 

הנמוכים. כך, בבחינת החלופות השונות, יש 

להניח כי משקי הבית בוחנים לא רק את עלות 

ן המושקע הנסיעה, אלא אף את עלות הזמ

בנסיעה. מן הנתונים שבפנינו ניתן להבין כי 

בשורה התחתונה, העלות המצרפית (מחיר 

הנסיעה + מחיר זמן הנסיעה) של הנסיעה 

  בתחבורה הציבורית עולה על העלות ברכב פרטי, גם בעבור החמישונים הנמוכים.

  

ורה ברפורמה לשינוי מבני של החל משרד התחב 1997בשנת ", 2011-2012"הצעת תקציב משרד התחבורה ע"פ 

-2002ענף התחבורה הציבורית, ופתיחת ענף התחבורה הציבורית לתחרות. במסגרת הרפורמה, הוצאו בין השנים 

מקווי אגד לתחרות. ע"פ נתוני משרד התחבורה, התחרות הביאה לירידת מחירים של עד  28%- מקווי דן ו 25% 2010

  נוספים מפעילותה למפעילים אחרים.  17%להוצאת  2010-עם אגד ב . בשלב השני למהלך נחתם הסכם נוסף45%

הכפיל משרד התחבורה את תקציב  2012- ל 2005עוד מנתוני הצעת התקציב, ניתן לראות בגרף הבא כי בין השנים 

הסובסידיות לתחבורה ציבורית. עם זאת, מן הנתונים שהוצגו קודם, השקעות אלה לא הביאו עד כה את השינוי 

חל, ומשקי הבית "מצביעים ברגליים" ומעדיפים, גם במחיר עלות נסיעה גבוהה יותר, את רכבם הפרטי ע"פ המיו

  האוטובוסים. –המוצר הציבורי 

  

  

 בפחות נאמד הציבורית בתחבורה הנסיעות שיעור "
 �ה שנות בתחילת במשק. הנסיעות מכלל 25% �מ
 �בכ הציבורית בתחבורה הנסיעות שיעור נאמד 70

 הנסיעות בשיעור הירידה הנסיעות. מכלל 55%
 בתחבורה בשימוש היחסי על הצמצו� מלמדת

 החיי� ברמת מעלייה בעיקרו שנובע ,הציבורית
  לנפש" המינוע בעליית רמת המתבטאת

מתוך, "הצעת תקציב משרד התחבורה לשנים 

2011-2012"  
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  :סיכום

  בחינת סל הצריכה של משקי בית בחמישונים השונים הצביעה בבירור על בעייתיות במספר תחומים.

מן הנתונים עולה כי העליות במחירי הדיור הן דרסטיות ועל כן ניכרת עליה משמעותית במשקלו של סעיף זה מכלל 

מן אוכלוסיית ישראל הכפילו את הוצאתם הכספית על סעיף זה, ובכדי לפצות על כך  הפחיתו את  40%- ההוצאה. כ

  ההוצאה על סעיפים אחרים. 

נוספים על  10%- כ , על כך מתווספיםמסך הוצאות משקי הבית 25% - ע ככאמור, ההוצאה על דיור מהווה בממוצ

סעיף "אחזקת הדירה ומשק הבית" הכולל תשלומים עירוניים, תשלומי מים וחשמל, תשלומי אחזקה ושיפור הדירה, 

  .סביב סעיפי הדיור ואחזקת הדירה 35%- וצרכי משק בית. סה"כ מוציאים משקי הבית כ

, ניכרת עליה משמעותית בסעיפי הבריאות, חינוך, תקשורת ודלק. סעיפים אלה, (מלבד לצד העליה בסעיף הדיור

סעיף התחבורה הציבורית) לא נדונו כאן בהרחבה ויש לתת עליהם את הדעת. לדידי יש מקום למחקר נוסף אשר יבחן 

  מה מקורם של העליות בסעיפים אלה, והשוני (אם וכאשר קיים) בהרכבם הפנימי.

ם הבולט ביותר בגודלו ובתמורות שחלו בו הוא סעיף המזון. בתקופה שנבחנת נצפתה ירידה במשקלו אחד הסעיפי

  של סעיף משמעותי זה, והמטרה שהוצבה בפנינו בעבודה זו היא לבחון מהן הסיבות לירידה זו.

וצאה על מזון מסך בחינת תוצאות בדיקת  הקורלציה שבין היחס בין מחירי המזון ומדד המחירים לצרכן ובין אחוז הה

ההוצאה, הראתה כי לשינוי במחירי המזון היחסיים יש הסבר חלקי בלבד לירידה בהוצאה על המזון, ועל כן נדרשו 

  לבחינה מעמיקה יותר של סעיפי מזון מהותיים, סעיף סעיף, בפני עצמו.

עיקריים מתחלקים לשלוש סעיפי המזון ה העלתה את התמונה הבאה: 2010עד  92בחינת מדדי מחירי המזון בשנים 

ומזון ללא פירות וירקות  2.51, וחלב ומוצריו 2.78קבוצות; אלה שהתייקרו הרבה יותר מהמדד (לחם ומוצרי בצק 

), ואלה שהתייקרו הרבה 2.27ובשר עופות ודגים   2.16), אלה שהתייקרו מעט יותר מהמדד (ירקות ופירות 2.47

   ).1.7פחות מהמדד (ביצים 

הלחם הצביעה על מספר נקודות; ראשית, בניגוד לטענות בעלי המאפיות, בחינת מחירי החיטה  בחינת מוצרי

מראה כי מדד מחירי הלחם עלה משמעותית יותר מעליית מחירי  2012עד  92העולמיים ומחירי הלחם בארץ, בשנים 

חירי הלחם בארץ, אך החיטה בעולם. לא רק זאת, ניכר כי בכל פעם שנצפתה עליה במחירי החיטה בעולם עלו מ

כאשר מחיר החיטה העולמיים ביצעו תיקון כלפי מטה, לא ניכר תיקון שכזה במחירי הלחם בישראל. שנית, נראה כי 

בקרב החמישונים השונים חל שינוי בטעמים. צרכני הלחם רוכשים פחות לחמים "בסיסיים" במחיר מפוקח, ומנגד 

וח התנהגות החמישונים עשוי להצביע כי במקביל לשינוי טעמים מעלים את צריכת הלחמים המיוחדים שלהם. נית

ומתרחשת דחיקה של החמישונים הנמוכים לרכוש לחמים יקרים  יתכןמכוון בקרב החמישונים הבינוניים והגבוהים, 

  יותר, ללא פיקוח. עם זאת, השערה זו דורשת בירור נוסף ומידע שאינו מצוי בשלב זה בידינו.

עליית מחירי המוצרים, הן ביחס לעצמם והן ביחס למדד המוצרים הכללי, בחינת סעיף החלב ומוצריו מעידה בבירור כי 

תתי  תבחינ. קשר חזק בין השינוי במחירים לשינוי בכמויות מצאנובסעיף זה . הביאה להורדת הכמות הנרכשת מהם

, לבן ומעדני חלב, שמנת חמוצה וגבינה לבנה. עם הסעיפים מראה כי מקור הירידה בהוצאה הריאלית הוא ב: חלב

לחלב  –על שינוי בטעמים ומעבר אפשרי בין מוצרים "קרובים"; מחלב וחלב עמיד  ה נוספת עשויה להצביעזאת, בחינ

בסיכום הכללי, סך ההפחתה ממוצרים . אחר, משמנת חמוצה לשמנת מתוקה, מגבינה לבנה לגבינות מלוחות וצהובות

  .על העליה בהוצאה על מוצרים אחרים, ובסה"כ ההוצאה פחתה מסוימים גברה

מוצרי הבשר עופות והדגים חלה עלית מחירים נמוכה יותר מאשר עליית מדד המחירים לצרכן. עם זאת, נראה כי מאז 

מדד מחירי הבשר נע לקראת "סגירת הפער" מול מדד המחירים לצרכן. גרף ההוצאה הריאלית על מוצרי  2005

יע על תנודתיות רבה בצריכה. עושה רושם שעם השינוי במחירים היחסיים של מוצרי הבשר במשך הבשר מצב

היא של הפחתת  הכלליתהשנים, נעשה שינוי קטן בהוצאה הריאלית (למעט קפיצות לא מוסברות מידי פעם), והמגמה 

  .הכמות הנצרכת ממוצרים אלה
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עור נמוך יותר משעור עליית מדד המחירים לצרכן. עם זאת, כפי יבתמונה הכללית עלה מדד מחירי הפירות וירקות בש

, התחזקותן של רשתות השיווק "נושאת פרי" ומדד מחירי הפירות וירקות עולה 2006, מאז שעולה מן הנתונים

צביעה בברור על התחזקות רשתות השיווק הבחינת נתוני הלמ"ס,  בשעורים גבוהים מעליית מדד המחירים לצרכן.

ה ילהסביר את העלי העשויפרט  – 2006פירות והירקות, בייחוד על חשבון השווקים וחנויות הירקות, מאז בתחום ה

  .2006החדה במחירים וביחס ומדד המחירים לצרכן, הנצפית מאז 

 


