
 

 2020-2018,  במזון וטואלטיקה שוק הקמעונאות

ים.  מרקטבחנו את שוק המזון הישראלי מנקודת המבט של מחירי המוצרים הסופיים במדפי הסופר

ניסינו  לאורך זמן,  רחבי מדינת ישראל,  סניפי הסופרמרקטים בבאמצעות ניתוח נתוני המחירים ב

 המחיה בשוק המזון: לענות על שלוש שאלות מרכזיות בדיון סביב יוקר  

 האם פריפריאליות גאוגרפית משפיעה על המחירים בסופר? .א

 על המחירים בסופר?  ה האם רמת ההכנסה הממוצעת בישוב משפיע .ב

 תחרות בין סניפים של רשתות שונות על המחירים? ה משפיעה וכמה איך  .ג

אתר   ידי  על  נאסף  נעזרנו  שבו  הנתונים  רשתות    ןחובת   .MySupermarketמאגר  של 

מחירי  הסופרמרקטים   את  לפרסם  ההשונות  של  בההם  מוצריהמכירה  למכירה  היא  מוצעים  ן 

 .  , שמחייב אותן לעשות כך1תוצאה של סעיף בחוק המזון

של   מחיריהם  לגבי  נתונים  מכיל  יסוד  15המאגר  במוצרי  רשתות    689-,  של  שונים  סניפים 

מאי  בחודשים  בתדירות חודשית למשך שנתיים,    –בישראל    יישובים  121על פני  הסופרים הגדולות,  

, השתמשנו גם בנתוני הלמ"ס אודות רמות ההכנסה ביישובים השונים,  בנוסף.  2020מאי    –  2018

 והפריפריאליות הגאוגרפית שלהם.

 מדד המחירים מול מדד הפריפריאליות הגאוגרפית  –( 1תרשים ) 

( הפריפריאלי1תרשים  בין  שמצאנו  הקשר  את  ממחיש  המחירים  (  לבין  ישוב  של  הגאוגרפית  ות 

בסופרים באותו ישוב. כל נקודה בתרשים מתארת ישוב, כאשר המיקום על גבי הציר האופקי הוא  

 אותו ישוב. במדד הפריפריאליות של הלמ"ס עבור אותו ישוב, ובציר האנכי הוא מדד המחירים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יפו ואת צפיפות  -לל את מרחק היישוב מתל אביבקמש  הפריפריאליותמדד  הציון שניתן ליישוב ב

ציון גבוה יותר במדד מתאר ישוב מרכזי יותר וציון נמוך מתאר ישוב  .  היישובים סביב אותו ישוב

 
 .  30, סעיף 2014-חוק קידום התחרות בענף המזון , תשע"ד 1

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_017.htm#Seif26


 

הפריפריאליות  פריפריאלי מדד  ציוני  טווח  רמון)  - 1.5מציון    נע במדגם  .  ציון    (מצפה    4.7ועד 

   .(גבעתיים)

: עבור כל חודש, מחושב המחיר הארצי הממוצע לכל מוצר. כל סניף  המחירים נבנה באופן הבאמדד  

לבסוף,   הממוצעים.  מהמחירים  מוצריו  מחירי  של  באחוזים  ההפרש  סכום  שהוא  "ציון"  מקבל 

- למרחקו מה  במדד, והציון של כל סניף מנורמל בהתאם 100לציון כויילים המחירים הממוצעים מ

ם זה מאפשר לנו להתעלם משינויי מחירים לאורך זמן שמשפיעים על כלל הסניפים  . מדד מחירי100

 כד'(.  במידה זהה, הן בטווח הארוך )אינפלציה( והן בטווח הקצר )חגים ו

לראות   חיובי(  1)בתרשים  ניתן  כלומר    קשר  בו,  המחירים  לבין  היישוב  מרכזיות    –בין 

תוצאה  בדקנו אם  בלבד,    מדובר במתאםשיות  . הים בפריפריה, בממוצע, זולים יותרמרקטהסופר

ותוצאות    ולאו דווקא ממרכזיות היישוב בלבד,  פערי ההכנסה בין הפריפריה למרכז,מגם    נובעתזו  

    (.2בתרשים )בדיקה זו מתוארות 

  מדד המחירים מול הכנסה ממוצעת ביישוב –( 2תרשים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( באותו   (2תרשים  בסופרים  לבין המחירים  ביישוב  רמת ההכנסה  בין  הקשר  מתאר את 

ההכנסה   הוא  האופקי  הציר  כאשר  השונים,  הישובים  את  מתארות  בתרשים  הנקודות  ישוב. 

הממוצעת באותו ישוב על פי נתוני הלמ"ס, והציר האנכי הוא מדד המחירים של הסופרים באותו  

( תרשים  לגבי  שתואר  כפי  ניתן1ישוב,  רמת    (.  לבין  בישוב  ההכנסה  רמת  בין  חיובי  קשר  לראות 

יותר, הם אלה שהסופרים  גבוהה  התושבים  הכנסת  בממוצע, ישובים בהם    –בסופרים בו  המחירים  

ברגרסיה המבודדת את השפעת ההכנסה ביישוב ואת השפעת הפריפריאליות שלו,    בהם יקרים יותר.

גובה  כלומר,    .בממוצע, על רמת המחירים ביישוב   ,יש השפעה חזקה יותר  הגבוה  שלהכנסהנמצא  

ההכנסה הממוצעת בישוב משפיע באופן משמעותי יותר מאשר מידת המרכזיות הגאוגרפית שלו על  



 

כך ביישובים שהם יוצאי דופן מבחינת הקשר  ניתן לראות ביטוי ל.  הספציפיהמחירים בסופר  רמת  

אבל ההכנסה הממוצעת בהם נמוכה )למשל  כאלה שממוקמים במרכז,  –בין הכנסה ופריפריאליות 

גבוהה   בהם  הממוצעת  ההכנסה  בפריפריה, אבל  כאלה שממוקמים  או  ולוד(,  ירושלים  ברק,  בני 

המחירים   את  רבה  במידה  שקובע  מה  האלה,  המקרים  בכל  ורדים(.  וכפר  מיתר  עומר,  )למשל 

למרות שהם   גבוהים בסופרים תהיה ההכנסה הממוצעת: בעומר, מיתר וכפר ורדים המחירים יהיו

. למחקר שעוסק  בפריפריה, ובבני ברק, ירושלים ולוד המחירים יהיו נמוכים למרות שהם במרכז

ב ב ל מחירי  הבדלים  לגשת  ניתן  ערים,  בתוך  שונות  בשכונות   Eisenberg, Lach and)-הסופרים 

iftach, 2021Y-Oren )2. 

את ההשפעה של תחרות בין סניפי הסופרים על המחירים בהם, החלטנו    על מנת לאמוד

לבחון את ההשפעה של פתיחת סניף סופר חדש על המחירים בסופרים הקיימים בסביבתו הקרובה.  

השנים   שבין  כיוון  בוחן,  כמקרה  "ויקטורי"  ברשת  להשתמש  "ויקטורי"    2015-2020בחרנו  רשת 

  ניפים חדשים ברחבי הארץ. בנוסף, היותה חברה ציבורית ס   36התרחבה באופן משמעותי: נפתחו  

 לנו להשיג נתונים אודות התזמון המדויק של פתיחת הסניפים.  אפשר  המדווחת על ביצועיה,

( מדד    –(  3תרשים  )באדום:  "ויקטורי"  רשת  של  סניף  מפתיחת  הזמן  משך  מול  המחירים  מדד 

המחירים הממוצע של הסופרים הקיימים בסביבה המחירים בסניפים החדשים של "ויקטורי", בכחול: מדד  

 של הסניפים החדשים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  a in Prices "Retail 2021. Yiftach, Merav.-Eizenberg, Alon, Lach, Saul and Oren

.206-175 (2): 13 ,Policy Economic Journal: Economic American City." 



 

 

( ( מתאר את רמות המחירים של סניפי סופרים לאורך זמן. הנקודות האדומות  3תרשים 

בסניפים החדשים של רשת ויקטורי, מרגע הפתיחה  של אותם מוצרים מתארות את מדד המחירים  

עבור כל סניף של "ויקטורי"  בנוסף,  חודשים אחרי הפתיחה.    36בתרשים( ועד    0-ל כוייל  של הסניף )מ

מייצגת את ממוצע מדד המחירים  זו    –נקודה מקבילה בצבע כחול  קיימת  ,  (ה אדומהשמיוצג בנקוד)

סניפי  סופרמרקטי  של  הם  רשתות  עד  אחרות  של  במרחק  מ  4נמצאים  של  החדש  סניף  הק"מ 

כמתחרים מוגדרים  אלה  סניפים  מחקרינו,  לצרכי  כמתחרים    "ויקטורי".  של    או  הפוטנציאלים 

עקב פתיחה  הנמכרים בהם  ם  מוצריה  ם לראות שינויי במחיריהסניף החדש, והם אלו שהיינו מצפי

 .  באותו איזור של מתחרה חדששל סניף חדש 

סניפי    – ניתן לראות בתרשים את השינויים ברמות המחירים בין שתי הקבוצות לאורך זמן  

כן   גם  ונמוך  ממתחריהם,  בממוצע,  משמעותית,  נמוך  בתמחור  חייהם  את  מתחילים  "ויקטורי" 

הזמן מרגע הפתיחה, סניפי  חלוף  (. עם 100מדד המחירים הממוצע הוא    –הארצי )כזכור מהממוצע  

"ויקטורי" הולכים ומתייקרים. לעומת זאת, מדד המחירים של מתחריהם של סניפי "ויקטורי"  

נשאר יציב וכמעט ללא שינוי מרגע פתיחת הסניף של המתחרה החדש, ועד חודשים רבים לאחר  

 מכן.  

ש כי כך,  הזמן,    מתקבל  ו סניפי  עם  הממוצע,  השוק  למחיר  מתקרבים  אילו  "ויקטורי" 

המתחרים אינם מגיבים לכניסה שלה באופן שמתבטא במחירי המוצרים שלהם. ממצאים אלה,  

שהופיעו גם בצורה הגרפית לעיל וגם במודלים אקונומטריים נוספים שבחנו, מלמדים שכניסה של  

, על  בטווח הזמן הנמדד של עד שלוש שניםלשוק הקמעונאות לא משפיע,   קטן- מתחרה בגודל בינוני

רמת המחירים של הסופרים הקיימים. בנוסף, על אף שהמתחרים החדשים כמו "ויקטורי" נכנסים  

מצטמצם ולעתים גם  לשוק עם מחירים נמוכים ביחס לסביבה, עם הזמן הפער הולך וקטן, עד ש

כי נראה שמדובר בתופעה רוחבית ולא במקום נקודתי זה או    מעניין לציין  נעלם כמעט לחלוטין.

 אחר.

 

 מסקנות 

בין   שנתיים,  למשך  הגדולות  הקמעונאות  ברשתות  המחירים  נתוני  הראנו  2018-2020מניתוח   ,

ביישוב לבין מאפייניו הסוציו  בין מחירי הסופרים  אקונומיים  -קשרים סטטיסטיים משמעותיים 

 והגאוגרפים.  

שבי מצאנו  המחירים  בפרט,  גם  יותר,  גבוהה  היא  הממוצעת  ההכנסה  שבהם  ישובים 

רמת ההכנסה ביישוב לבין המחירים בסופרים  קיים קשר ישיר בין  כלומר    ,בסופרים גבוהים יותר

בו. בנוסף, ראינו שביישובים מרכזיים יותר, רמת המחירים בסופרים היא גבוהה יותר, כלומר, קיים  

 היישוב לבין רמת המחירים בו.  קשר הפוך בין הפריפריאליות של 

לבסוף, ניתחנו את ההשפעה של פתיחת סניפים חדשים של רשת הקמעונאות "ויקטורי"  

. באמצעות השימוש ברשת "ויקטורי" כמקרה בוחן  על רמת המחירים של הסופרים המתחרים בהם

ברמת התחרות והן באמצעות  לגידול  מודלים אקונומטרים  של  ניתוח  הן באמצעות  מצאנו,  לא   ,

ניתוח גרפי, שלפתיחה של סניף חדש של "ויקטורי" יש השפעה כלשהי על רמת המתחרים בסביבתו.  



 

משפיעה   לא  סניפים  בין  תחרות  משמעותי  כלומר:  או  מהותי  ברמת  באופן  המחירים,  רמת  על 

     .וודאי כך לאורך זמן .המתחרה השולי

 


