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 00 מתוך 0 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מובאים מסמך ב. בנושא מחירי הפירות והירקות 2102בינואר  3-לקראת ישיבת ועדת הכלכלה במסמך זה נכתב 

הפער )המרווח הקמעונאי בישראל על , מדינות אירופהובהשינוי במחירי הפירות והירקות בישראל על נתונים 

מדינות הגבלים עסקיים בשיווק תוצרת חקלאית בישראל וב עלו( בין המחיר הסיטונאי לבין המחיר לצרכן

 .המפותחות

 השינוי במחירי פירות וירקות בישראל ובמדינות אירופה  .1

 ח"מיליארד ש 15-כומתוכם , ח"מיליארד ש 67-כ ת מזוןצריכ לעשל משקי בית ההוצאה היתה  2101בשנת 

תצרוכת הבכלל פירות וירקות טריים י בית על הוצאות משקמוצגות להלן  0בטבלה  1.הוצאו על פירות וירקות

 .2101בשנת  2לפי חמישוני הכנסה

 3(ח"ש) 2010שנת , תצרוכת לפי חמישוני הכנסההבכלל פירות וירקות הוצאות משקי בית על  – 1טבלה 

 5 4 3 2 1 ממוצע סעיף

 20,335 15,402 12,108 9,575 7,634 13,009 תצרוכת לעהוצאה 

 2,797 2,298 2,001 1,796 1,706 2,120 מזון לעהוצאה 

 13.8% 14.9% 16.5% 18.8% 22.3% 16.3% תצרוכת לעההוצאה בכלל מזון  לעההוצאה 

 314.8 291.8 262.8 246.1 243.5 271.8 טריים פירות וירקות לעהוצאה 

  ההוצאה בכלל פירות וירקות  לעההוצאה 
 מזוןעל 

2.1% 3.2% 2.6% 2.2% 1.9% 1.5% 

. משק בית נמוכה יותרככל שהכנסת יותר ל ודתצרוכת ג לעההוצאה בכלל צאה של משקי בית על מזון חלק ההו

על מהוצאותיו  13.8%החמישון העליון מוציא ואילו , מהוצאותיו על מוצרי מזון 22.3%החמישון הראשון מוציא 

של מהוצאות  08.6%שהם  ,פירות וירקותעל  אההוצאה העיקרית של משקי בית בתחום המזון הי .מוצרי מזון

כלל מ 3.2%-כהיא טריים ההוצאה של משקי בית בחמישון התחתון על פירות וירקות . משקי בית על מזון

מהאמור לעיל  .מההוצאה בלבד 1.5%ההוצאה על פירות וירקות היא בחמישון העליון ואילו , ההוצאה שלהם

יותר משהיא  פוגעת בשכבות החלשות ,קות בפרטובמחירי הפירות והיר ,עלייה במחירי המזון בכללעולה כי 

 .יחסיתדולה ההוצאה שלהם גבכלל שלהם על מזון ועל פירות וירקות ההוצאה שכן , ותקפוגעת בשכבות החז

 .מדינות אירופהובמשקל מדד מחירי הפירות ומדד מחירי הירקות בישראל מוצג להלן  2טבלה ב

                                                 

, הוצאה לצריכה פרטית על מזון, 2100יוני -אפריל ,רבעון לסטטיסטיקה של מקרו כלכלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  1
 .2100בדצמבר  27: תאריך כניסה, משקאות וטבק לפי סוג

ממשק הבית , ממשקי הבית המסודרות לפי גובה ההכנסה נטו לנפש סטנדרטית 21%קבוצות שבכל אחת מהן : חמישון הכנסה  2
 21%הוא קבוצה של ( 0חמישון )ן התחתון החמישו. שהכנסתו הנמוכה ביותר ועד משק הבית שההכנסתו היא הגבוהה ביותר

 (.ס"מבוסס על הגדרה מתוך מילון המונחים של הלמ)ממשקי הבית שהכנסתם נטו לנפש סטנדרטית היא הנמוכה ביותר 
( מוצרים בודדים)הוצאה חודשית לתצרוכת  – 0.0לוח , 2119שנת , סקר הוצאות משקי בית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  3

 .2100בדצמבר  27: תאריך כניסה, בחמישונים של משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

http://www.cbs.gov.il/www/publications11/macro0311/excel/t3_1.xls
http://www.cbs.gov.il/www/publications11/macro0311/excel/t3_1.xls
http://www.cbs.gov.il/www/publications11/macro0311/excel/t3_1.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t01_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t01_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t01_01.xls


 

 
   

 00 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 4מדינות אירופהובים בישראל צריכת פירות וירקות טרישל משקל ה – 2טבלה 

 מדינה משקל פירות משקל ירקות הכול סך

 מדינות גוש האירו 07 1.17% 1.58% 2.74%

 מדינות האיחוד האירופי 27 1.18% 1.66% 2.84%

 ישראל 0.93% 1.34% 2.28%

 . ופהבית באיר ילעומת משקבמשק בית בישראל קטן פירות וירקות  לשמשקל הצריכה כי מהנתונים עולה 

ומדד הפירות , (כולל פירות וירקות)מדד מחירי המזון , להלן מוצגים השינויים במדד המחירים לצרכן 0בתרשים 

 2100-2116.5והירקות בשנים 

 2006-2011, הטריים מדד מחירי המזון ומדד הפירות והירקות, מדד המחירים לצרכן – 1תרשים 

 6(100=2006ממוצע שנת ) 
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מדד המחירים הכללי מזון  ירקות טריים פירות טריים
 

ירקות הטריים מדד ה ,24.7%-מדד מחירי המזון עלה ב, 05.3%-בעלה המחירים הכללי מדד  2116מאז שנת 

ירד ירקות הטריים מדד ה 2011עד נובמבר  2011מינואר  7.44.1%-ומדד הפירות הטריים עלה ב 23.8%-עלה ב

-לה בהמזון עמדד ו 0.96%-ואילו מדד המחירים לצרכן עלה ב ,15.5%-ומדד הפירות הטריים ירד ב 11.2%-ב

1.09%. 

                                                 

; משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות – 0.7לוח , ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   4
 .2102בינואר  0: תאריך כניסה,  Eurostat ,ricesPonsumer Cndices of IHarmonized, אירופה

 .הוא מדד חודש נובמבר 2100ת המדד האחרון שפורסם בשנ 5
 .2100בדצמבר  27: תאריך כניסה, מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 6
 (. עד נובמבר) 2100עים בשנת לעומת מדדי המחירים הממוצ 2116הושוו מדדי המחירים הממוצעים בשנת  7

http://www.cbs.gov.il/www/price_new/a1_7_h.xls
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
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ומדד התשומות בגידולים חקלאיים  ,28.2%-ב 2011ועד נובמבר  2006מדד התשומות בחקלאות עלה משנת 

חלקית סביר להעשויה ובגידולים החקלאיים בפרט בכלל חקלאות בהעלייה במחירי התשומות  8.21.4%-עלה ב

 . 29%-בכ 2116נת מדד תשומות המים בחקלאות עלה מש .מחירי הפירות והירקותבעליות את ה

בשל החשיפה , ר המדדיםשאיותר מרבה מהתרשים כי מחירי הפירות והירקות מתאפיינים בתנודתיות עוד עולה 

 . מזיקיםלשלהם לשינויי אקלים ו

מדינות  27-במדד מחירי הפירות ובמדד מחירי הירקות ב, השינוי במדד המחירים לצרכןמוצג להלן  3טבלה ב

 .ישראללעומת מדינות גוש האירו  07-האיחוד האירופי וב

 9מדד מחירי הירקות בישראל ובאירופהבמדד מחירי הפירות וב, שינוי נומינלי במדד המחירים לצרכן – 3טבלה 

 (2011לעומת ממוצע  2005ממוצע , שינוי נומינלי)

 מדינה המחירים לצרכן מדד פירותמדד מחירי ה ירקותמדד מחירי ה

 אירלנד 7.1% 0.9% 4.0%-

 נורבגיה 13.1% 3.4% 8.0%

 פורטוגל 13.9% 7.0% 11.8%

 בלגיה 16.7% 7.5% 16.1%

 דנמרק 14.3% 7.7% 18.2%

 פינלנד 15.0% 8.7% 12.8%

 איטליה 15.9% 10.8% 10.3%

 צרפת 12.2% 11.2% 11.0%

 ספרד 17.7% 13.4% 17.3%

 מדינות גוש האירו 07 14.0% 13.4% 12.2%

 ניהגרמ 11.7% 15.3% 7.7%

 יוון 23.2% 15.8% 10.0%

 מדינות האיחוד האירופי 27 16.6% 16.5% 19.7%

 הולנד 11.0% 17.3% 23.3%

 שבדיה 12.8% 24.2% 9.3%

 אוסטריה 14.4% 25.2% 15.6%

 בריטניה 21.2% 26.9% 36.6%

 ישראל 17.8% 59.5% 28.9%

לעומת , 59.5%בשיעור נומינלי של  2100עד  2115-ממהנתונים בטבלה עולה כי מדד מחירי הפירות בישראל עלה 

מדד מחירי הירקות . מדינות האיחוד האירופי 27-ב 06.5%מדינות גוש האירו ועלייה של  07-ב 03.4%עלייה של 

                                                 

 .2100בדצמבר  27: תאריך כניסה, מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8
 Eurostat ,Harmonized :אירופה; עד נובמבר 2100ממוצע בשנת , מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל, ס"הלמ :ישראל  9

ricesPonsumer Cndices of I ,0221בינואר  0: תאריך כניסה . 

http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
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מדינות גוש האירו  07-ב 02.2%לעומת עלייה של , 28.9%בשיעור נומינלי של  2100עד  2115-מבישראל עלה 

 .דינות האיחוד האירופימ 27-ב 09.7%ועלייה של 

מדד של יש להתאים את שיעור השינוי לעלייה הכללית , שיעור השינוי במחירי המוצריםכאשר בוחנים את 

להלן  4טבלה ב. לחשב את שיעור השינוי של כל קבוצת מוצרים במונחים ריאלייםיש כלומר , המחירים לצרכן

 .במונחים ריאלייםינות אירופה בממוצע עליית המחירים של קבוצות המוצרים בישראל ובמדמוצגת 

 10(2011עד מאי  2005 ,ממוצע)שינוי ריאלי במדדי המחירים לצרכן לפי קבוצות בישראל ובאירופה  – 4טבלה 

 (2011לעומת ממוצע  2005ממוצע , שינוי ריאלי)

 מדינה מדד מחירי הפירות מדד מחירי הירקות

 נורבגיה 8.6%- 4.5%-

 בלגיה 7.8%- 1.9%

 פורטוגל 6.1%- 1.8%-

 יוון 6.0%- 10.7%-

 אירלנד 5.8%- 10.4%-

 דנמרק 5.8%- 3.4%

 פינלנד 5.6%- 1.9%-

 איטליה 4.4%- 4.8%-

 ספרד 3.6%- 0.4%-

 צרפת 0.9%- 1.0%-

 מדינות גוש האירו 07 0.5%- 1.6%-

 מדינות האיחוד האירופי 27 0.1%- 2.7%

 גרמניה 3.2% 3.6%-

 טניהברי 4.7% 12.7%

 הולנד 5.7% 11.1%

 אוסטריה 9.4% 1.0%

 שבדיה 10.1% 3.1%-

 ישראל 35.4% 9.4%

ירידה לעומת  ,35.4%של  ריאליבשיעור  2100עד  2115-ממהטבלה עולה כי מדד מחירי הפירות בישראל עלה 

האיחוד מדינות  27-ב 0.1%וירידה בשיעור ריאלי של מדינות גוש האירו  07-ב 0.5%בשיעור ריאלי של 

ירידה לעומת  ,9.4%של  ריאליבשיעור  2100עד שנת  2115מדד מחירי הירקות בישראל עלה משנת . האירופי

מדינות האיחוד  27-ב 2.7%ועלייה בשיעור ריאלי של מדינות גוש האירו  07-ב 1.6%בשיעור ריאלי של 

 .האירופי

                                                 

 Eurostat ,Harmonized :אירופה; עד נובמבר 2100ממוצע בשנת , מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל, ס"הלמ :ישראל  10

ricesPonsumer Cndices of I ,ידי חלוקה של מדדי המחירים -המדדים הריאליים התקבלו על. 2102בינואר  0: תאריך כניסה
 . הנומינליים במדד המחירים לצרכן

http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/main_tables
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 פערי התיווך בשוק הפירות והירקות .2

 :השיווק של התוצרת החקלאיתבתרשים להלן מוצגת שרשרת 

 

 

 

 

 

, סיטונאים של פירות וירקות 211-יש בישראל כ 11,על המדיניות החקלאית בישראל OECD-לפי דוח של ארגון ה

חקלאים  031-כ(. רחובות וירושלים, חיפה, צריפין)השווקים הסיטונאיים העיקריים  תמחציתם באחד מארבעכ

הם ושל חקלאים סיטונאיים משווקים את התוצרת של תרשיונוגדולים או קואופרטיבים חקלאיים בעלי 

קונות ישירות מהיצרנים באמצעות ( אחרותורשתות  הריבוע הכחול ,שופרסל)רשתות השיווק הגדולות . אחרים

 .קמעונאים אחרים קונים מסיטונאים או ישירות מהיצרנים. בת סיטונאיות-חברות

. בו הצרכן קונה מהקמעונאישכלומר המחיר , רים לצרכןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את המחי

בו הקמעונאי קונה שכלומר המחיר , משרד החקלאות מפרסם את המחירים הסיטונאיים של התוצרת החקלאית

מחולק  13,הערך הסיטונאי ןלבי 12הפרש בין הערך לצרכןשהוא ה, תיווך הקמעונאיפער האת  וכן ,מהסיטונאי

לקמעונאי לבין המחיר משלם הצרכן שמבטא את הפער בין המחיר  וך הקמעונאיפער התיו 14.בערך הסיטונאי

 .לסיטונאימשלם הקמעונאי ש

 .2100-2116בשנים  יםלהלן מוצגים פערי התיווך הקמעונאי הממוצע 5בטבלה 

 2006-201115, פער התיווך הקמעונאי הממוצע – 5טבלה 

 טרייםירקות ופירות  ך הכולס פירות טריים ירקות טריים שנה

2116 62.2% 54.2% 57.8% 

2117 68.9% 51.4% 58.8% 

2118 73.3% 43.4% 53.9% 

2119 63.6% 42.6% 52.0% 

2101 58.8% 45.5% 51.5% 

2100 68.5% 43.8% 53.0% 

- 8.2%- 09.2% +01.0% שינוישיעור ה

הקמעונאי של הפירות  בפער 09.2%של קיטון בשל , 8.2%-ב 2100-2116פער התיווך הקמעונאי ירד בשנים 

הצרכן שילם  2100שבשנת פירוש הדבר הוא . בפער הקמעונאי של הירקות הטריים 01.0%עלייה של הטריים ו

                                                 

 .2101, על המדיניות החקלאית של ישראל OECD-סקירת ה 11
 .מדד המחירים לצרכןמכפלת המחיר לצרכן במשקל הסעיף ב –ערך לצרכן  12
 .מכפלת המחיר הסיטונאי במשקל הסעיף במדד המחירים לצרכן –ערך סיטונאי  13
 28: תאריך כניסה, 2100אוקטובר , דוח חודשי מדדי מחירים, כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 14

 .2100בדצמבר 
. שנים שונות –תיווך דוחות תקופתיים מדדי מחירים ופערי , כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 15

 .ממוצע ינואר עד אוקטובר – 2100בשנת 

 צרכן נאיקמעו סיטונאי חקלאי

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/E16CC1F7-7939-4ED3-8C3A-971D7EFAC030/0/statisticsSep2011.pdf
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/madat_prices/default.htm
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בפער התיווך הקמעונאי  5.00%היתה עלייה של  2100בשנת . הסחורהעל הסיטונאי יותר ממה ששילם  53.0%

הפער בין )הסיטונאי ר עפהואילו , 51%-מיותר ה הקמעונאי נשאר במהלך התקופתיווך פער ה. 2101ביחס לשנת 

  16.05%-הוא כ (את התוצרת למחיר המשולם לחקלאימוכרים בו הסיטונאים שהמחיר 

משרד לפי חישוב של , 2100להלן מוצגים פערי התיווך הקמעונאי של ירקות ופירות נבחרים בשנת  6בטבלה 

 .החקלאות

 201117רקות נבחרים של פירות ויפערי תיווך קמעונאי  – 6טבלה 

 2011ממוצע  משקל במדד פריט

 68.5% 8.76 ירקות טריים

 51.7% 2.32 תפוחי אדמה

 96.9% 2.32 עגבניות

 56.2% 1.35 מלפפונים

 38.9% 0.89 בצל יבש

 78.5% 0.98 פלפל וגמבה

 90.2% 0.41 קישואים

 95.9% 0.49 גזרים

 43.8% 7.56 פירות טריים

 46.1% 1.54 תפוחים

 60.0% 0.79 בננות

 31.3% 0.69 ענבים

 103.3% 0.89 אבטיחים

 72.9% 0.34 מלונים

 48.1% 0.85 אפרסקים

 36.8% 0.36 שזיפים

 37.6% 0.44 אגסים

 51.0% 0.42 תפוזים

 45.4% 0.87 פרי הדר אחר

 49.5% 0.37 אבוקדו

 53.1% 16.3 ירקות ופירותך הכול ס

, בשל מרכיב העונתיות שונות במהלך השנהיש , כמו כן. רבהרות והירקות שונות בפערי התיווך בין הפיה

בספטמבר  ואילו ,2100במאי  033%-פער התיווך של העגבניות הגיע ל, הלדוגמ. בייצור חקלאישמשקלו גדול 

 .81%הוא היה  2100

                                                 

בדצמבר  29, שיחת טלפון, ל ומנהל אגף מינהל במועצת הצמחים"סמנכ, את ההערכה בדבר העמלה הסיטונאית מסר עזרא בכר 16
2100. 

, כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר, יתוח הכפרלחודשים ינואר עד אוקטובר על בסיס נתוני משרד החקלאות ופ 2100ממוצע שנת  17
 .0111משקל במדד מתוך . 2100בדצמבר  28: תאריך כניסה, 2100אוקטובר , דוח חודשי מדדי מחירים

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/E16CC1F7-7939-4ED3-8C3A-971D7EFAC030/0/statisticsSep2011.pdf
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 ניתוח השוק .3

לעומת  ,35.4%של  ריאליור בשיע 2100עד  2115-ממדד מחירי הפירות בישראל עלה , לעיל 0כמפורט בסעיף 

 2100עד  2115-מדד מחירי הירקות בישראל עלה מ; מדינות גוש האירו 07-ב 0.5%ירידה בשיעור ריאלי של 

פערי מוצגים  2בסעיף . מדינות גוש האירו 07-ב 1.6%ירידה בשיעור ריאלי של לעומת  ,9.4%של  ריאליבשיעור 

מ על פירות וירקות "יש לזכור כי בישראל המע, על כך נוסף .איבמגזר הקמעונ( 51%-יותר מ)גבוהים התיווך ה

מופחת לעומת שיעורו אם כי )מ כלשהו על פירות וירקות "מוטל מעמדינות אירופה ואילו ב, 1%טריים הוא 

  18(.מ הרגיל"שיעור המע

ח שוק גדול הנובעת מכו ,ריכוזיות במגזר הקמעוניוהעיקרית שבהן היא , כמה סיבותלהיות עשויות למצב זה 

 . יותר של רשתות המזון מול היצרנים בשוק הפירות והירקות

 ריכוזיות ברשתות השיווק .3.1

 19כללי .3.1.1

העיקרית היא שפעילותן  ,רשתות שיווקובכלל זה  ,נקודות מכירהמגוון יש ענף קמעונאות המזון בישראל ב

ושווקים  ,וביישובים קטנים הפעילים בעיקר בשכונות ,מכולות ומינימרקטים ,באזורים תעשייתיים ומרכזיים

 .מזון של משקי בית לפי סוג החנות וקבוצת המוצרים לעההוצאה מוצגת להלן  7טבלה ב. פתוחים

 20(2009) מזון לפי סוג החנות וקבוצת המוצרים לעהוצאה  – 7טבלה 

 שוק מכולת סוג חנות
רשתות 
 שיווק

חנות  
/ ירקות
 פירות

 אטליז
חנות 

 מיוחדת
 אחר

סך 
לוהכ  

 100% 0.0% 2.4% 0.1% 25.6% 43.7% 21.4% 6.8% טריים ירקות

 100% 0.0% 2.2% 0.0% 25.2% 46.5% 20.3% 5.8% פירות טריים

 100% 0.4% 7.2% 6.8% 4.2% 59.9% 5.1% 16.4% כול מוצרי המזוןהסך 

 – 23.7%-במכולות וכ – 06.4%-כ, ברשתות השיווק אמוצרי מזון הי לעמההוצאה  61%-מהנתונים עולה כי כ

חנויות ב – 25%-כ, ברשתות שיווק אמההוצאה הי 45%-כ, הפירות והירקותבקטגוריית . ביתר סוגי החנויות

 .בשווקים הפתוחים – 21%-ירקות ופירות וכ

שתי רשתות הנתח של . בעל רמת ריכוזיות גבוההבישראל הוא הנתונים מלמדים כי שוק קמעונאות המזון 

, עם זאת. 22.5%-כ – כחולהבוע ירהמהשוק ו 34.5%-כ –שופרסל : 57%-כוא בכלל השוק ההשיווק המובילות 

להעיד על עשויה הרשתות המאורגנות לטובת הרשתות הפרטיות של הירידה שחלה בשנים האחרונות בנתח שוק 

 .הרשתות הפרטיותבהם פועלות למדי שמעטים הבאזורים  רמת תחרות גבוהה יותר

 יםפטור חקלאי בחוק ההגבלים העסקי .3.1.2

חקלאית פטור מדיני התוצרת המגזר שיווק , רמת הריכוזיות הגבוהה בשוק רשתות השיווק בישראל לענוסף 

 .מוסיף לרמת הריכוזיות בענףדבר וה, הגבלים עסקיים

                                                 

18 Eurostat, Food: from farm to fork statistics, Table 6.7: VAT rates generally applied, page 143, 2011. 
 .2100יולי , כתבו תמיר אגמון ועמי צדיק, עליית מחירי מוצרי המזון בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת  19
 .הוצאה למזון לפי סוג חנות – 33לוח , סקר הוצאות משפחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 20

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-743/EN/KS-32-11-743-EN.PDF
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02879.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/pdf/t33.pdf
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ידי הגבלת מיזוגים בין פירמות אשר עשויות -חוק ההגבלים העסקיים נועד לשמור על שווקים תחרותיים על

יש , הרצון לשמור על שווקים תחרותייםלצד . רים מעל למחיר בשוק התחרותילהעלות את מחירי המוצ

 . כמו עידוד החקלאות, אינטרסים נוספים אשר המדינה מעוניינת לשמור ולהגן עליהם

מבנה הנובעת מהחקלאות ענף החרגת . ענף החקלאות מחוק ההגבלים העסקייםהוחרג במדינות רבות בעולם 

יצור בי, חוסר אפשרות לשליטה מלאה על כמויות הייצורב, גדול של יצרנים קטניםענף מתאפיין במספר ה :שלו

המחקר , בעלויות האריזהעשויה להביא לחיסכון פעילות משותפת של החקלאים . מוצרים מתכליםבעונתי ו

 21.יתרונות לגודלעקב והפיתוח 

חוק יש ם הסדרים כובלים אם הראשון מאפשר קיו. שני סוגי פטורים מהגבלים עסקייםמקבל המגזר החקלאי 

השני מאפשר הסדרים כובלים בין  ;מועצות הייצור הסטטוטוריותכמו הסדרים במסגרת , המתיר אותם

לבין עצמם ובין חקלאים למשווקים בסיטונאות בכל הקשור  משווקים בסיטונאותבין , החקלאים לבין עצמם

 .תוצרת חקלאית מייצור מקומישל לגידול ולשיווק 

ולת הפטור חהבדלים מהותיים בתיש אך , פטור מהסדרים כובלים בענף החקלאותנותנות מדינות רבות , כאמור

ואילו , לחקלאים וגם לסיטונאיםגם ניתן הפטור בישראל . האירופיאיחוד לוהברית -ארצותלישראל בין 

. אים בלבדחקלבהם רק לחקלאים או לקואופרטיבים שחברים הוא ניתן הברית ובאיחוד האירופי -בארצות

 ניגוד אינטרסים מובהקשיש מאחר , ולא למשווקים, פטור מהגבל עסקי ניתן רק לחקלאיםת במדינות המפותחו

לקנות את התוצרת  שרוצים, לבין הסיטונאים, למכור את תוצרתם במחיר הגבוה ביותרשרוצים , בין החקלאים

  22.עבורוביותר דול במחיר הנמוך ביותר ולשמור על מרווח ג

הסיטונאים יכולים . התוצרת מתכלה והם חייבים למכור אותה בזמן קצרשמאחר  ,החקלאים חלשהם של עמדת

פטור מהסדר כובל למשווקים מחלישה מתן . התוצרתלנצל חולשה זו ולהוריד את המחיר שהם משלמים בעבור 

בישראל יתן נשהפטור את . בעמדה של מוכרים רבים מול קונים מעטיםהנתונים , את כוחם של החקלאים

 23.רשתות השיווקיכולות לנצל , הגדולות הקשורים כאמור לרשתות השיווק ,למשווקים הסיטונאיים

היום הן לחקלאים והן לסיטונאים מפחית את כוחם של החקלאים ומחזק את כוחם של הניתן הפטור 

אשר קשורות , רשתות השיווק –ידי המשווקים -הפחתת המחיר על. מילא בעמדת כוחשעומדים מ ,המשווקים

אלא מעלה את כוחם של המשווקים והקמעונאים , אינה מתורגמת להורדת המחיר לצרכן –חברות סיטונאיות ב

 .בענף

, חוק ההסדרים לביטול הפטור למשווקים של תוצרת חקלאיתלהצעת הממשלה סעיף הכניסה בשנים האחרונות 

בדיונים אלו בימים תונים הרשות להגבלים עסקיים נמשרד החקלאות ו. אושר בכנסתלא סעיף זה אולם 

 24.למציאת פתרונות ולשינוי המצב

                                                 

מאי , ניתוח השוואתי –ב ובאיחוד האירופי "ארה, חוק ההגבלים העסקיים במגזר החקלאי בישראל, יעל קחל וישראל פינקלשטיין 21
2115. 

( 0)א"כרך נ, הפרקליט, "השוואתי והרהורים על היקף תחולת הפטור מחקר: הפטור החקלאי בחוק ההגבלים העסקיים", ורד דשא 22
 .2100יוני , א"תשע

 .שם 23
 .2100בדצמבר  29, שיחת טלפון, מנהל החטיבה והמפקח על המחירים במשרד החקלאות, ל בכיר"סמנכ, אורי צוק בר 24

http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ptorhaklai.pdf
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 תמיכות בחקלאים .3.2

לעומת וסוגן היקף התמיכות לחקלאות בישראל  אסיבה אפשרת נוספת לרמת מחירים גבוהה לצרכנים בארץ הי

ואופן , מדינות אירופהמת לעוהיקף התמיכות בחקלאות בישראל נמוך , OECD-לפי ניתוח של ה. מדינות אירופה

 .מתן ההטבות מביא לעיוותי סחר ולמחיר גבוה יותר בישראל

-לעומת כ ,ח"שמיליון  0,372-בכ 2118הסתכם בשנת , הנגזרות מהעברות תקציביות, היקף התמיכות בחקלאות

מיכות הת חלקן של בכלל זה ירד .39%ירידה ריאלית של  – (2118במחירי ) 0995בשנת  ח"שמיליון  2,076

 0995בשנת  35%-כאשר ירדו מ, במיםהתמיכות  אסעיף בולט בירידה בתמיכות הו. 52%-לכ 70%-במשקים מכ

 2118.25בשנת  02%-לכ

 בשנים  24%-שיעור התמיכה בחקלאים ביחס לערך התפוקה החקלאית ירד מ, OECD-לפי ניתוח של ה

התמיכה בחקלאות כאחוז . OECD-ת המדינובממוצע ב 23%לעומת , 2008-2006בשנים  17%-ל 1997-1995

            מדינות בממוצע ב 0.9%לעומת , 2008-2006בשנים  0.7%-ל 1997-1995בשנים  1%-מ הג ירד"מהתמ

  OECD.26-ה

באמצעות הגנה מכסית גבוהה וממושכת על ניתנת התמיכה העיקרית בחקלאים , OECD-השל לפי מחקר 

מביא לעליית המחירים  ,(כמו סבסוד ישיר) אחרותתמיכות שלא כמו , סוג הגנה זה. סחורות חקלאיות בסיסיות

שיעור  (.מעטה עם מחירים גבוהים ותוצרת, הימצאות השוק מתחת לנקודת שיווי משקלבשל ) המקומיים

המוצרים ירקות שיעור באך בפירות ו, ברוב המוצריםדול הסחורות המיובאות הפטורות ממס בישראל ג

 . 37% – הפטורים קטן למדי

ידי העלאת  -מדד תמיכת הצרכן מודד את העלות לצרכנים הנובעת ממדיניות התמיכה ביצרנים חקלאיים על

בשנים  -08%-ל 0997-0995בשנים  -29%-מדד זה ירד מ. מדד שלילי מרמז על מס לצרכנים. המחירים המקומיים

אך המס , 38%-בכזו קופה מדיניות התמיכה בחקלאים קטן בתעקב צרכן ה לעכלומר הנטל  2118-2116,27

 .03%היה המדד  2118-2116בשנים אלו במדינות . OECD-על הצרכן גבוה מזה שבמדינות החברות בהמוטל על 

 .2118-0995להלן מוצגת התפלגות אופן התמיכה בחקלאים בישראל בשנים  2בתרשים 

                                                 

, 2119דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר , פרההתיישבות והכ, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 25
 .2101אוגוסט 

 .2101, על המדיניות החקלאית של ישראל OECD-סקירת ה 26
 .שם 27

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/E8C5FBAD-3C9E-46D1-AA7A-7524107D8F67/0/doch_calcali_2009.pdf
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 1995-200828התפלגות אופן התמיכה בחקלאים בישראל בשנים  – 2תרשים 

 

צרכנים וממשלמי המסים האשר מוגדר כערך השנתי של ההעברות הכוללות מ, שיעור התמיכה במחירי שוק

של  אמצעי מדיניות שיוצרים פער בין מחירי השוק המקומי לבין מחירי הייחוסהנובע מ, ליצרנים החקלאיים

התמיכה במחירי שוק נחשבת לאמצעי . איםמהתמיכה בחקל 78%-עלה והגיע ל ,סחורה חקלאית מסוימת

  .תמיכה בעל האפקט הגדול ביותר של עיוות סחרה

בהוצאות על מחקר ופיתוח לעומת בולטת ישראל  ,על המדיניות החקלאית בישראל OECD-דוח הלפי ה

מההוצאה התקציבית  18%ההוצאות על מחקר ופיתוח היו בחמש השנים האחרונות . OECD-מדינות ה

ופעילותה מושתתת על יתרון יחסי , ישראל מובילה ברמת הטכנולוגיה החקלאית, כך. ל חקלאותהכוללת ע

כי ההצלחה העתידית של החקלאות הישראלית תלויה בשמירה על רמה צוין דוח ב. הנובע מקדמה טכנולוגית

 29.הפחתת אמצעי מדיניות מעוותים יותר –עקבות זאת בו ,גבוהה של מחקר ופיתוח

 ל עובדים זריםמס מעסיקים ע .3.3

וכך  ,אשר מגדילים את הוצאותיו, חקלאי נובעות מתשלומי מסים על גורמי ייצור לשחלק מעלויות הייצור 

מס מעסיקים על  אתחום המוצרים הצמחיים הובאחד המסים המוטלים על חקלאים . מעלות את המחיר לצרכן

עובדים הזרים על חשבון העובדים בהעסקת ההביא לצמצום מטרתו של מס המעסיקים היא ל. עובדים זרים

הביקוש לעובדים זרים בתחום שמאחר  ,משרד החקלאות נטען כי מס זה אינו אפקטיבישל במסמך . המקומיים

עובדים הזרים עלייה במספר ההפחתת המס לא תביא ל. יקושבהכמחצית והיצע הוא , מאודרב החקלאות 

ומביא , חקלאיה לענטל המס הוא , לכן. מנוצלות ואלה ,מכסות של עובדים זריםמוקצות לחקלאים שמאחר 

 30.העובדים הזריםמספר של צמצום אולם לא מושגת המטרה , את המחיריםאותו להעלות 

                                                 

 .שם 28
 .שם 29
 .2100ספטמבר , עובדים זרים –מס מעסיקים , בר-טרנליכט ואורי צוקרפי ש, יעל קחל 30



 

 
   

 00 מתוך 00 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 .ח"שמיליארד  0.6-כ אעובדים זרים הישל הכוללת לה כי עלות ההעסקה וחישוב שנערך במשרד החקלאות עמ

מטעים ה, חום ההדריםתב –מתוכם  ח"שמיליון  023-ו ,ח"שליון ימ 063-כהוא מתוך סכום זה מס המעסיקים 

 31.ירקותהו

 :ענף החקלאותהמשק הישראלי ועל שלילית על יש השפעה יש לציין כי להעסקת עובדים זרים 

העסקת עובדים זרים מקטינה את התמריץ של החקלאים להשקיע בפיתוח חקלאות  :תמריץ להשקעות הון

 32.השכר המשולם בעבור העסקת העובדים הזרים נמוךשמאחר , (ידייםטכנולוגיה מחליפת )מודרנית ויעילה 

וכך פריון העבודה בענף גדל  ,יותרדול התמריץ להשקעות הון במיכון ותיעוש ג, עבודה גבוה יותרהשכר כאשר 

לנוכח הסתגלות כושר וגמישות לאורך השנים הפגינה יש לציין כי החקלאות הישראלית  .עולהורמת השכר 

, מי קולחין)שימוש במים שוליים גידול בת המים השפירים הביאה לוירידה במכסה למשל .סביבהשינויים ב

הצביע על  2118אמצע בבמרכז המחקר והמידע של הכנסת  ךשנער ניתוח, כמו כן(. מים מליחים ומי שיטפונות

ח בשנת "ש 02.2-ק מים עלתה מ"מ 0-התפוקה החקלאית ל :יעילות השימוש במים לצורכי חקלאותבעלייה 

  33.62%עלייה של  – 2117ח בשנת "ש 09.8-ל( 2117במחירי ) 0996

יש . דומהשלהם מיומנות הרמת שיש יחסי תחלופה בין העובדים הזרים לעובדים ישראלים  :עובדים ישראלים

משכר  מעובדים אחרים ושכרם נמוךעובדים שעות רבות יותר בענף החקלאות זרים העובדים לציין כי ה

. לעבוד בשכר נמוךבעבורם ישראלים לתשלומי העברה מקטינה את התמריץ  ם שלזכאות. הישראלים העובדים

 לעבתגובה  34.מיומנים-לאהעסקת העובדים הזרים פוגעת באפשרויות התעסוקה של העובדים המקומיים ה

ולכן , דיםאפקטיבי לשינוי תמהיל העוב והמס על עובדים זרים אינשיעור משרד החקלאות כי השיב טענה זו 

 35.אינה מושגתזה  סמטרה של מה

. שוויון בישראל-איההרחבת היא אחד הגורמים להעסקת העובדים הזרים בחקלאות  :בהכנסות שוויון-אי

פגיעה באפשרויות התעסוקה של העובדים המקומיים ובעקבות זאת : שוויון שתי סיבות עיקריות-להרחבת האי

המפחיתות את , ויות העסקה נמוכות יותר בעבור החקלאיםעל; הורדת שכרם או דחיקתם משוק העבודה

  36.התשלום על גורמי הייצור ולכן מגדילות את הרווחים

                                                 

 .שם 31
ר העובדים הזרים בחקלאות ועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספודוח ה, 2101-2118נדה כלכלית חברתית לישראל 'אג 32

 .2101ינואר , בראשות פרופסור צבי אקשטיין
 .2118מאי , כתבו אורי טל ועמי צדיק, מצב המים בישראל בעשור האחרון, מרכז המחקר והמידע של הכנסת  33
 .שם 34
 .2100ספטמבר , עובדים זרים –מס מעסיקים , בר-ואורי צוק רפי שטרנליכט, יעל קחל 35
ים בחקלאות ועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרודוח ה, 2101-2118נדה כלכלית חברתית לישראל 'אג 36

 .2101ינואר , בראשות פרופסור צבי אקשטיין
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http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02150.pdf
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http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/C0A864A8-5EBF-48E1-B02A-4E3277C850B5/0/idud010210.pdf



