
10:00–שעה , 02.04.20, מעודכן ליום רביעי

משבר הקורונה 

משרד הכלכלה והתעשייה
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פעילות המשרד

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מוקד טלפוני ייעודי  
לבעלי עסקים שפעילותם הושפעה כתוצאה ממשבר הקורונה  

6680*

,יצואנים,יבואנים,תעשייניםעםשוטפותשיחותיוםמדימקייםהמשרד•
בעיותופתרוןמצבתמונתלגבשמנתעלמזוןורשתותקמעונאים

מייצגיםארגוניםעםשוטףבקשרנמצאהמשרד•

להלוואותבהכוונהלעסקיםלסיועבחירוםפועליםמעוףמערךסניפי44•
כלליוסיוע

בחיזוקלסייעבמטרההמקומיותהרשויותעםמשותףשיחמרחבהקמת•
העסקיתהקהילה
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עיקרי העשייה המשרדית

מעודכנותחירוםלשעתתקנותפרסוםלאחרפעולות•

טופסאת.30%במקום15%-להעובדיםמצבתלצמצוםבנוגעוהתעשייההכלכלהמשרדל"למנכפניותלקליטתנערךהמשרד•

https://govforms.gov.il/mw/forms/limited-hiring@moital.gov.il:הבאבקישורלמצואניתןההודעה

לציבורהמידעורוכזותשובותשאלותדפיהוכנו•

שעות72תוךומשלוחליקוטשתאפשרסטנדרטיתקניותחבילתלייצרבמטרההשיווקרשתותעםקשריצירת•

מזוןמכולותושחרורלתיעדוףהבריאותומשרדן"רספ,המכסנציגיעםשוטףוקשרסיוע–בנמליםמזוןמכולותשחרור•

והתעשייההכלכלהמשרדביןמשותףנוהלופורסםגובש–לתעשייהזריםמומחיםכניסתבנושאלתעשייהסיוע•

לארץזריםמומחיםכניסתהמסדירהבריאותומשרד

ח"לתקשבהתאםכרגיללעבודממשיכיםהתעשייהבענףפלסטיניםעובדים•

לזהותבמטרהיומימחיריםמעקבמבוצעעליהםמוצרים170-כהכוללוקיומייםחיונייםמוצריםסלגיבשהמשרד•

.מוצריםוסלירשתות,חריגיםמוצריםברמתהנתוניםשלניתוחבוצע.חריגות

(1.4)והטואלטיקההמזוןהקמעונאותבשוקהמצבתמונתשלרחבהסקירהזולמצגתמצורפת•

https://govforms.gov.il/mw/forms/limited-hiring@moital.gov.il
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תמונת המצב הענפית

תעשייה

פעולות המשרדמרכזיותתובנות

חירוםשעתלתקנותהסתגלותתקופתלאחר,תקיןבאופןפועליםבישראלהתעשייהמפעלישלהמכריעהרוב•

.הבריאותמשרדוהנחיות

המוסדילשוקהמזוןייצורסקטור.הגוברהצרכניהביקושאתלספקכדי,מלאהבתפוקהעובדיםהמזוןמפעלי•

.במצוקה

נקודתיותבעיותבפתרוןסיוע•

פלסטיניםחיונייםלעובדיםמעבראישור•

בנמליםפריקה•

חירוםשעתתקנותיישום•

לקפריסיןבייצואנקודתיסיוע•

באלכוהוללמחסורפתרונותבמציאתתמיכה•

פטורבהשגתלסייע–המכסהנהלתמולפעולה•

לטואלטיקהמיקביםלהסטותלאלכוהולמותנה

לעוסקיםמידעדףשלוניסוחהכנה•

רעליםהיתרלהסדרתס"להגנמשרדמולפעולה•

להכנסתהבריאותמשרדעםמוסכםנוהלכתיבת•

זריםמומחים

חיונייםפארמהתכשירייצואעלפיקוח•

:אתגרים עיקריים

החדשותהמגבלותתחת,כחיונייםיוגדרושלאהתעשייהמפעלישלתפקודיכולת•

ייצורקווישלותחזוקההתקנותלצרכיטכנייםמומחיםכניסתמניעתבשל,ומתגבריםהולכיםקשיים•

פלסטיניםעובדיםוזמינותהבידודהנחיותעקבעובדיםזמינות•

:הביקושיםרמתעללהשפעהאינדיקציות

חברות,מלונות)המוסדימהשוקביקוששלעצירהעדהאטה.הצרכניבשוקהמזוןבתחוםגבוהיםביקושים•

משמעותיתבמצוקהנמצאים,המוסדילתחוםספקים.(וכדומה,גדולותהסעדה

,הייטק:הקורונהנגיףעםההתמודדותאתישירותמשרתיםשאינםבענפיםבביקושלהאטהאינדיקציות•

ועודקוסמטיקה,אלקטרוניקה
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תמונת המצב הענפית  

נתונים על עובדים פלסטינים בתעשייה  

פעולות המשרד  נתונים

:בתעשייההפלסטיניםהעובדיםמספרלגביהמוערכיםהמספריםלהלן•

.(שירותיםזההשאר)4,000-כמתוךעובדים1,000-כ–ישראלמדינתבשטח•

אחוזכיעולההגדוליםהתעשייהאזורימנהליעםמשיחות–ש"באיוהתעשייהאזורי•

.אחוז30-40הואלמפעליםשהגיעוהפלסטיניםהעובדים

עובדים2,000-כבעטרותנמצאיםושירותיםלתעשייהעובדים2,700מתוך–עטרות•

.רגילהבתפוקהעובדיםבעטרותהגדוליםהמזוןמפעלי.פלסטינים

יוכלושמפעליםמנתעל–לעובדיםלינהבאישוריסיוע•

בתיאוםעובדהמשרדשלהםהעסקיתהרציפותאתלהמשיך

.בשטחיםהממשלהפעולותומתאםהביטחוןמשרדמול

עומדהמשרד–הפלסטיניםהעובדיםבנושאבעיותפתרון•

בנושאלמפעליםלסייעש"באיוהתעשייהאזורימנהליעםבקשר

.
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תמונת המצב הענפית

עסקים קטנים ובינונים

פעולות המשרדמרכזיותתובנות

אולם.פעיליםשהםשמדווחיםהעסקיםבשיעורירידהנצפתההיומיבסקר

.האלומהנתוניםחזקותמסקנותלהסיקקשה,קטןהסקרשמדגםמאחר

פעילות בסוכנות
.המדינהבערבותלהלוואותהחדשההקרןפורסמה•
עסקיםעבורמכירהזירתבהקמתוזאפגוגלעםפעולהשיתוף•

ועסקיםובינונייםקטניםעסקים)הכלכלהמשרדבטיפול
איישופינגפלטפורמתבסיסעל(לבןכחולמוצריםהמייצרים

.אל
מצבשלמתמשכתתמונהלקבלתפנלסקרמכינההסוכנות•

.והבינונייםהקטניםהעסקים
התקנותאתהמבהירמידעדףוהפיצההכינההסוכנות•

.ולרשויותלמוקדיםהחדשות

מעוףפעולות
הלוואותלקבלתבקשותהןהמעוףלמוקדמהפניות60%-כ•

.מדינהבערבותלהלוואותמהקרן
.מעוףלמוקדפניות11,500-כהגיעוהיוםעדהכולסך•
.מימוןלקבלתלמעוףעסקים3,446פנובמרץ10-מהחל•

עסקיםמפניםכיום.שוניםבתהליכיםעדיין2,000-כמתוכם
.מדינהבערבותהלוואהלקבלתלבנקיםישירות

בתחוםעסקיםכאשר,לקוחותמצדתשלומיםביטולעלמדווחיםעסקים

ועסקים(ביטוליםעלמדווחים2/3-כ)ביטוליםעליותרמדווחיםהשירותים

חלק.(ביטוליםעלמדווחים1/3-כ)ביטוליםעלפחותמדווחיםיצרניים

מתקשיםהלקוחותגםלטענתםשכן,נוסףלביטולצפיעלדיווחומהעסקים

ביטלושהםדווחוהיוםשדווחומהעסקיםשלישכשני.זובתקופהבעצמם

.לספקיםתשלומים

.שקיבלקים'צחזרהאוביטולעלדיווחלאעסקאףכמעטהיוםבתשובות

בעקותקים'צאותשלומיםשיבטלוסיכוישישדיווחוהעסקיםמרביתאולם

.המשבר
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תמונת המצב הענפית  

פעולות המשרדמרכזיות  תובנות

:תחום ציוד רפואי

נדרש מעקב צמוד אחר תחום זה כדי לוודא הגעת המשלוחים ולתת מענה •

.ניתן מענה על בסיס יומי לחלק מהבעיות שעולות. לבעיות שעולות

.מגןוציודבמזוןהתמקדהמשרדהיום.גבוהלמחסורפוטנציאלבעליבתחומיםליבואניםיזומותפניות•

אחריםמשרדיםבתחומיגםהפניותלכלמענהמתן.ליבואניםיומידיגיטליסקרהפצת•

קידוםלצורךמטהלמשרדישהועברהיבואבתחוםרגולטוריותלהקלותהצעותשכוללמסמךגובש•

:אלוהקלותמתוך,בוהכתוב

בפרטהפטורמסלוליהרחבת.היבואבתחוםרגולטוריותלהקלותהצעותמספרקודמו•

.ופיתוחולמחקרלתעשייה

בעתדיןבעורךבשימושהצורךצמצוםלשםהמקריםברובבהצהרותתצהיריםהחלפת•

.הכלכלהלמשרדבקשותהקשת

יבואנים
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תמונת המצב הענפית  

פעולות המשרדמרכזיות  תובנות

טיסותמיעוטלאורמאודהתייקרהאוויריהשילוח-האוויריהשילוחמחיריעלייתהשפעת•
פחותיהיו,יוחמרשהסגרככלכיהחששקיים.לישראלהטסותהזרותחברותומיעוטהנוסעים

.לייצאיוכלולא(בעיקרקטנות)מסוימותשחברותכדיעדיעלווהמחירים,טיסות

עםשוטףוקשרמתמשךמעקב–מטעןטיסותלהוספתפעילות•

בעולםגורמיםמולמעקבניהול.מטעןטיסותעודלאשרכדיא"רת

חסמיםולשחררלנסותמנתעלהאוויריתהתעופה

שונותבמדינותואלכוהולרפואיציודאיתורלשוטפתפעילות•

הכלכלייםהנספחיםבסיוע

מצבתמונתלגביהמשרדשלהאינטרנטבאתרשבועי-דועדכון•

הבינלאומיתההובלהתחוםשלעדכנית

בעקבותבעולםשונותמדינותהתמודדותאופןשלשבועי-דועדכון•

הכלכלייםהנספחיםי"עמועברהמידע.הקורונהמשבר

בסיןהמצבעלשבועיעדכון•

שלמשמעותיקושיקייםהבריאותמשרדמגבלותלאור-למפעליםחיונייםעובדיםבהגעתקושי•
מה,ההסעותכמותאתמשמעותיבאופןלהגדילנדרשותהחברות.בהסעותלמפעליםעובדיםהגעת

.הייצורעלויותאתשמייקר

בתקופהאחוזיםמאותשלעליהניכרת,החברותאחתשלדיווחפיעל-סייברבמתקפותעלייה•
זוועבודהמהביתלעבודהעברורביםשעסקיםהעובדהלאורהסייברמתקפותבמספרהאחרונה

.החברהלמערכותהעובדיםשלההתחברותאופילאורלפריצותיותרחשופה

יצואנים
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הובלה ימית–נתיבי סחר בינלאומיים 

עדכונים מרכזיים

:תובנות מרכזיות

.  נראה שהסיבה קשורה בצמצום הפלגות של חברות ספנות ולהאטה כללית שאינה קשורה רק לישראל. ירידה קלה בעומס על נמלי ישראלניתן לראות •

הנמלים עובדים בתפוקה לא מלאה בשל , כמו כן. העומס הנוכחי של אניות הממתינות להיכנס לנמל בכל זאת יוצר עיכובים בלוחות הזמנים.עיכובים ותפוקה לא מלאה בנמלים•

.צמצום מגע בחילופי משמרות ועוד נושאים הקשורים לקורונה, (מרכיב חשוב בתפוקת הנמלים)צמצום והפסקת שעות נוספות לעובדי הנמל 

שפעלה להובלת מכולות ריקות למגרשים מחוץ , מאז הדיווח האחרון הייתה התקדמות בנושא בהובלה של חברת נמלי ישראל. התקדמות בטיפול בפינוי מכולות ריקות מנמל אשדוד•

.  וכיום המצב השתפר, לנמל

למשך 5.4.20-הועלו טענות כי החלטתה של רכבת ישראל לבצע את עבודות התשתית החל מה–השבתת קו הרכבת לחיפה צפוי להוביל לשיבושים בתנועת מטענים יבשתית •

. הוצע לדחותן לפחות עד לתום המשבר. תשפיע באופן משמעותי, שיגרמו להפסקת פעילות ההובלה היבשתית בקו המטענים שבין חיפה לאשדוד, שלושה שבועות

:תובנות כלליות

בשל המשבר ישנה  . ב"דווח על ביטולי הפלגות צפויות בקווים בעיקר בין סין ואסיה לאירופה עקב האטה בפעילות הצריכה באירופה וארה–האטה בפעילות ההובלה הימית בעולם •

בעקבות כך יש צמצום פעילות כדי להימנע ממצב שבו אנייה תצא בתפוסה לא . מוצרי אלקטרוניקה ומוצרים שאינם חיוניים בימים אלו, תחזית לירידה בצריכה של מוצרים כמו טקסטיל

.בעקבות ההאטה העולמית ישנו חשש מהאטה בפעילות ההובלה הימית בישראל וקווי הספנות שעוברים בה. הפלגות מתוכננות לאחת2יש תופעה של האחדה של . מלאה

איטליה ומדינות  , בספרד, ב"בארה, ממה שהיה לפני המשבר80%-בסין העריכו את תפוקת הנמלים בכ. הפעילות בנמלי הים מתקיימת כסדרה, ככלל–פעילות נמלי הים בעולם •

יש לציין שהתפוקה בנמלים יורדת אך בהתאם גם . זאת מאחר ונמלי ים מוגדרים כגורם חיוני וממשיכים לפעול גם כאשר יש השבתה. נוספות באירופה הפעילות מתקיימת כסדרה

היא  , מדינה גדולה אמנם, אך ההשפעה של הודו. לעומת זאת בהודו יש סגר והשבתה משמעותית שמשפיעה בעיקר על ההובלה היבשתית לנמלים. זאת בעקבות ההאטה, העומסים

. נמוכה מזו של סין
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תמונת המצב הענפית

רשתות מזון

פעולות המשרדמרכזיותתובנות

בצריכהשלושהפיעלהעומדלמצותבביקושהמשמעותיהגידולעםאחדבקנהשעולהנתון,פסחובמוצריבמצותמחסורמסתמן•
.15%-10%-כשלביקושיםעלייתלספקיוכלוכימצייניםהיצרניםכייודגש.שעברהלשנהביחסהנוכחית

הכוללוקיומייםחיונייםמוצריםסלגיבשהמשרד•

יומימחיריםמעקבמבוצעעליהםמוצרים170-כ

הנתוניםשלניתוחבוצע.חריגותלזהותבמטרה

.מוצריםוסלירשתות,חריגיםמוצריםברמת

הרשתותלחיבורלפעולממשיךהמשרד•

וגיבש,המסכותייצורלמפעלהקמעונאיות

המסכותמכירתעלרשתותמספרעםהסכמה

מוסכםבמחירבישראלהמיוצרות

בשיתוףאחידמוצריםסללקידוםפעלהמשרד•

במטרה,מובילותמזוןרשתותשתיעםפעולה

סלשליחסיתמהירהאספקהלצרכניםלאפשר

נבחרמוצרים

השיווקרשתותעםשוטפותשיחותמבוצעות•

.למוסדירקולאהפרטילשוקביציםנוזלשלשיווקלשימושאושרהשבוע.בביציםמחסורעללדווחממשיכותהרשתותכלל•

.15%שלעליהמשקפתהאחרוניםבימיםהמחיריםרמתכיעולההעופותמחירימסקירת-בביקושיםעלייהבשלהעופותמחיריעליית•
בתשומותמשמעותיתעליהשישנהטענווחלקן,קודמותלשניםביחסחריגותעליותאיןכיטענוחלקן,סותרותתגובותעלומהמשחטות

.הקורונהבעקבות

מחיריםמהעלאתהנובעותהמסיכותבמחיריאחוזיםעשרותשלעליותעלמדווחותהרשתות.במסכותמחוסרוחששמחיריםעליית•
מתקשיםולכן,זמןלאורךויציבותולמסכותהביקושהיקפילגביחששעלהקמעונאיםעםמשיחות.השוניםהספקיםידיעלמשמעותית

.בהמשךנוסףיבואיבוצעוהאםיספיקהקייםהמלאיזמןלכמהזהבשלבלהעריך

.הספקיםמצד20%-מהחלחריגותמחיריםעליותעלמדווחותהרשתות-הכפפותבמחיריעלייה•

.בפברוארהממוצעתלעלותבהשוואה16%-בעלההפסטהשלהממוצעהמחירכיעולההמחיריםנתונימבחינת-הפסטהמחיריעליית•

כבדעומסעלמדווחותהרשתותכל,הפסחחגלפניאונלייןהזמנותלבצעאפשרותכמעטאין.האונלייןבהזמנותמשמעותיתעלייה•
מגווןוצמצוםהליקוטתהליךהתייעלות,משמרותהרחבת,נרחבעובדיםגיוס,לאונלייןסניפיםהסבתבאמצעותלהתמודדומנסות

.אונלייןלהזמנההמוצרים

טואלטיקה,מזוןלמוצריהביקוש.זמיןמלאיישהמוצריםובמרביתשוטפתאספקהקיימתכיומדווחותממשיכותהרשתות•
מסוימתהאטהישנהאולם,המשברטרוםלצריכהביחסהנוכחיבשבועבביקוש20%שלעלייהומציגגבוהלהיותממשיךוניקיון

.40%שלעליההוצגהבוהקודםלשבועבהשוואה



תמונת מצב בשוק קמעונאות המזון והטואלטיקה

:בחינה זו כוללת מספר מקורות מידע: רקע

במיקוד עם הימים  , שיחות שהתקיימו במהלך השבועיים האחרונים–שיחות שוטפות עם רשתות השיווק 1.

.האחרונים

כפי  פרייסזבהתבסס על נתוני 1.2-31.3בתקופה שבין  פריטים 168י אגף אסטרטגיה של "ניתוח מחירים ע2.

:מיקוד בשני סלים. שהתקבלו מהמועצה לצרכנות

,  חלב ומוצריו, עוף, דגים, בשר, פירות וירקות, מזון יבש)מוצרים מקטגוריות שונות 122סל מזון וניקיון הכולל •

(.נייר טואלט ועוד, נוזל ניקוי רצפה, נוזל ניקוי כלים, ביצים

,  מרכך, שמפו, דאודורנטים)מוצרי צריכה נבחרים בקטגוריות שונות 46סל טואלטיקה ומוצרי תינוקות הכולל •

(.  מוצרי היגיינה נשית ועוד, סכיני גילוח, ל"תמ, מגבונים, חיתולים, סבון נוזלי

.  שוניםFMCGלבחינת מגמות מכר במוצרי סטורנקסטנתונים כפי שעולים מדוחות –נתוני מגמות צריכה . 3



מבט על–מצב תמונת

לצריכהביחסהנוכחיבשבועבביקוש20%שלעלייהומציגגבוהלהיותממשיךוניקיוןטואלטיקה,מזוןלמוצריהביקוש

.40%שלעליההוצגהבוהקודםלשבועבהשוואהמסוימתהאטהישנהזאתעםיחד,המשברטרום

זמיןמלאיישהמוצריםובמרביתשוטפתאספקהקיימתכיומדווחותממשיכותהרשתות.

בביקושהמשמעותיהגידולעםאחדבקנהשעולהנתון(מצהוקמחמצות)פסחבמוצרימחסורמסתמןכימדווחותהרשתות

ביקושיםעלייתלספקיוכלוכימצייניםהיצרניםכייודגש.שעברהלשנהביחסהנוכחיתבצריכהשלושפיעלהעומדלמצות

.15%-10%*-כשל

הפרטילשוקביציםנוזלשלשיווקלשימושאושרהשבוע.בביציםמחסורעללדווחממשיכותהרשתותכלל-בביציםמחסור

.המוסדילשוקרקולא

י"עהמחיריםמהעלאתכתוצאההעופותבמחיריעליהישנהכיעולההרשתותמרביתמדיווחי-העופותבמחיריעלייה

.15%שלממוצעתעליהעולהמהנתונים.המשחטות

.תעשיות עם יצרני המצותמינהלשיחות שקיימו * 



הרשתות נערכות  . הרשתות מדווחות כי ערוץ האונליין נמצא בעומס כבד-עלייה משמעותית בהזמנות אונליין •

:בדרכים שונות

.האונלייןביקושימסניפי רכישה פיזיים לסניפי ליקוט לצורך מענה להתגברות -הסבת סניפים לאונליין

דיווחו על גיוסים מאסיביים  ( וכן חברות שנותנות שירות של אריזה והפצה לצרכן)כל הרשתות -גיוס עובדים נרחב

.א"של כ

בהקשר זה יש לציין את  . רשתות שונות דיווחו על הוספת משמרות לילה לטובת אריזת סלים-הרחבת משמרות

.הבקשה של חלק מהרשתות להקלות בחוק שעות עבודה ומנוחה

רשתות מסוימות ציינו על הפחתת המוצרים שניתן להזמין באונליין בכדי לצמצם את זמן -התייעלות תהליך הליקוט

.הליקוט

וזאת גם  , משיחות עם קמעונאים עולה כי קיים חשש לגבי היקפי הביקוש ויציבותו לאורך זמן-ביקוש גובר למסכות•

. בראי הסגר הצפוי ולכן מתקשים להעריך בשלב זה לכמה זמן המלאי הקיים יספיק והאם יבוצע יבוא נוסף בהמשך

. הרשתות מדווחות על עליות מחירים מהספקים

מבט על–מצב תמונת



הצמיחה המשמעותית בהיקף המכר  •

עליה של )הדיסקאונטנמדדה ברשתות 

עליה )ובמכולות השכונתיות ( בממוצע20%

כמו כן ניכרת ירידה , (בממוצע28%של 

בהיקף  27%משמעותית בשיעור ממוצע של 

.  המכר בחנויות הנוחות

"  אגירה"ירידה בהיקף המכר בקטגוריות •

26.6לעומת ח"מלש13.9)כגון נייר טואלט 

14.7לעומת ח"מלש8.8)חיתולים , ( ח"מלש

ח"מלש8.6)ומוצרי היגיינה נשית ( ח"מלש

(.ח"מלש12.7לעומת 

מסויימתלצד האטה בביקושיםהמשך עליה 

סטורנקסטנתוני חברת : מקור



עליה משמעותית בביקוש למוצרי פסח

סטורנקסטנתוני חברת : מקור



מצות-עליה משמעותית בביקוש למוצרי פסח 

נתון שעולה בקנה אחד עם הגידול ( בדגש על מצות וקמח מצה)במוצרי פסח הרשתות מדווחות כי מסתמן מחסור •

52%, בביקוש למצות190%עליה של : נכון לשבוע הנמדד3המשמעותי בביקוש למוצרי פסח המגיע לכדי פי 

בביקוש לחרוסת ביחס לתקופה המקבילה טרום חג הפסח  97%-בביקוש לעוגיות פסח ו89%, בביקוש לתירוש

.אשתקד

חלק מיצרני המצות הודיעו שימשיכו בייצור גם . ממפעלי המצות עולה כי הייצור נמשך וכי אין מחסור בחומר גלם•

.בביקושיםמהעלייה 15%יחד עם זאת המפעלים ערוכים לספק עד . מ"בימי חוה

הניסיון לנתב את הסחורה שיועדה לשוק המוסדות לטובת השוק הקמעונאי לא צלח במלואו מכיוון שהצבא רכש את •

. הסחורה עקב הגידול המשמעותי בחיילים שלא יצאו לחופשה בחג

יתייצבו  הביקושיםכיצריכת המצות בשל המצב הנוכחי ייתכן עשויה להעיד על הקדמת בביקושיםכי העלייה יצויין•

.בהמשך



14%עליית מחירים של –מחירי העופות 

כל הרשתות מדווחות על עליית  

. מחירים משמעותית מהספקים

המשחטות מדווחות על עלית  

מחירי התשומות וטוענות כי  

.  לא תחול עליה נוספת
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9%עליית מחירים של –חזה עוף 
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מוצרים שהציגו עליית מחירים משמעותית בסל מוצרי המזון

כפי שהתקבלו מהמועצה לצרכנותפרייסזעיבוד אגף אסטרטגיה לנתוני : מקור

שם פריט

עלות 

ממוצעת  

20פברואר 

עלות 

ממוצעת  

31.3

שינויהפרש

6.37.771.524%בננה במשקל

4.04.910.922%בצל יבש במשקל

16.919.222.314%במשקל( כשרות רגילה)עוף שלם טרי 

8.19.151.113%קילו1שוקחהעדשים אדומות 

7.98.881.013%לימון במשקל

6.77.490.812%גרם200קלאסי אסם יפס'שוקוצעוגיות 

4.65.080.511%גרם500קרניים בינוניות אסם פרומנטיפסטה 

7.27.920.79%גרם160נתחי טונה בהירה בשמן קנולה סטארקיסט 

4.64.980.49%גרם500אסם 8פסטה ספגטי מספר  

30.232.932.79%במשקל( כשרות רגילה)חזה עוף טרי שלם 

28.931.402.59%דג אמנון קפוא נקי במשקל

4.64.960.49%גרם500צ אסם "פסטה פוסילי בד

5.86.290.58%מלפפון במשקל

5.55.900.48%גרם400אטריות דקיקות אסם 

5.55.890.48%גרם400אטריות דקות אסם 



בבצל יבש22%עליית מחירים של 

ניכרת שונות בתנודתיות המחירים בין הרשתות השונות
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בבננה24%עליית מחירים של 

רמת המחירים של המוצר עלתה בכלל הרשתות

6%

38%

17%

27%

33%

47%

24%

28%

21%

13%

34%

9%

27%

22%

11%

25%

18%

24%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020ממוצע פברואר  31.3 שינוי מפברואר



במחירי הלימון13%עליה של 
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בקטגוריית הפסטה12%עליה של 

לצד הביקוש הגבוה בחודש האחרון ניכרת עליית מחירים בחלק : פסטה
.יש שונות בין הרשתות בתנודתיות המחירים, מהרשתות בקטגוריות הפסטה
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מוצרים שהציגו ירידת מחירים משמעותית בסל ניקיון ומזון

כפי שהתקבלו מהמועצה לצרכנותפרייסזעיבוד אגף אסטרטגיה לנתוני : מקור

פריט
ממוצע פברואר  

2020

ממוצע

31.3
שינויהפרש

36.332.83-3.5-10%גלילים32פיורנייר טואלט בגוון פסטל לילי 

15.713.99-1.7-11%שקיקים100גרם במעטפה אישית 1.5קלאסיקתה ויסוצקי 

18.616.28-2.3-13%ל"מ946ספריי לניקוי כללי כלורוקס 

5.74.95-0.8-13%ליטר1.5משקה קל תפוזים תפוזינה 

12.610.75-1.9-15%גרם500קרם מובחר למריחה חלבי השחר העולה 

15.313.01-2.3-15%ליטר1אוול 'קצף ניקוי מרסס בריח לימון סנו ג

23.619.96-3.6-15%גרם400טירת צבי 2%על גחלים פסטרמה

39.933.76-6.1-15%דג במשקל100%פילה אמנון קפוא 

2.92.42-0.5-16%גרם125תנובה 2%מעדן חלב בטעם שוקולד קרלו שוקולדה 

14.311.87-2.4-17%גרם800סנפרוסטאפונה ירוקה קפואה 

3.83.03-0.7-19%כרוב לבן במשקל

14.111.30-2.8-20%ליטר1שמן קנולה מזוכך מועשר בנוגדי חמצון עץ הזית 



מוצרים שהציגו שינויי מחירים משמעותיים בסל  
טואלטיקה ותינוקות

שם פריט
עלות ממוצעת  

20פברואר 
שינויהפרש31.3עלות ממוצעת 

17.9421.63.620%ל"מ50פרודונטקסל עם פלואוריד 'משחת שיניים ג

11.8113.21.412%ל"מ150דאודורנט ספריי גוף לגבר אנרכי אקס 

36.1240.24.111%יחידות4ילט'ג3סכיני גילוח מאך 

17.9519.41.58%ל''מ400שולדרס& קונדישנר למניעת קשקשים הנוסחה הקלאסית הד 

13.3414.30.97%ל"מ100משחת שיניים קולגייט טוטל פלוס הלבנה 

17.4418.30.95%מגבונים72* 4מגבונים כחול מילוי מבושמים פרש וואנס 

שם פריט
עלות ממוצעת  

20פברואר 

עלות ממוצעת  

31.3
שינויהפרש

גרם700מטרנה אקסטרה קייר 3תרכובת מזון לתינוק שלב 
58.4553.3-5.1

-9%

19.3917.7-1.7-9%יחידות12* 2תחבושות הגיינה עם כנפייים אולטרה לונג אולוויז 

59.1453.4-5.8-10%גרם800נוטרילון 2תרכובת מזון לתינוק על בסיס חלב שלב 

גרם800נוטרילון 3תרכובת מזון לפעוטות על בסיס חלב שלב 
59.1753.4-5.8

-10%

ל"מ750תחליב רחצה חלב דבש משאבה פלמוליב 
16.2014.3-1.9-11%

16.1814.2-2.0-12%ל"מ75משחת שיניים לשיניים רגישות דואל קר סנסודיין 

ל"מ600שמפו הנוסחה הקלאסית הזנה וברק לשיער רגיל פרו וי פנטן 
22.3016.9-5.4

-24%



מתודולוגיה לסלי המוצרים הנבחרים-נספח 

י אגף אסטרטגיה שני סלי מוצרים בתחום המזון  "גובשו ע,  בכדי לבחון תנודתיות של רמות המחירים בשוק

:והטואלטיקה לצורך מעקב שוטף

,  עוף, דגים, בשר, פירות וירקות, מזון יבש)מוצרים מקטגוריות שונות 122הסל הראשון הנו סל מזון וניקיון הכולל •

(.נייר טואלט ועוד, נוזל ניקוי רצפה, נוזל ניקוי כלים, ביצים, חלב ומוצריו

,  דאודורנטים)מוצרי צריכה נבחרים בקטגוריות שונות 46הסל השני הנו סל טואלטיקה ומוצרי תינוקות הכולל •

(.  מוצרי היגיינה נשית ועוד, סכיני גילוח, ל"תמ, מגבונים, חיתולים, סבון נוזלי, מרכך, שמפו

המוצרים השונים נבחרו מתוך היותם חלק מרשימת המוצרים החיוניים וכן מוצרים אשר נמצאו שכיחים בצריכתם •

(.להלן סלי המוצרים הקיומיים)בקרב משקי הבית 

.מהמוצרים בבחינה ואשר מופיעות בכל ימי הבדיקה80%הרשתות שנבחנו הנן רשתות שעמדו בתנאי של זמינות •

כפי שהתקבלו מהמועצה לצרכנותפרייסזי אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות בהתבסס על נתוני "הנתונים עובדו ע•
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מוקדי פניות עסקים בעקבות משבר הקורונה

מוקד פיקוד העורףמוקד משרדי

משרדשלוהאינטרנטיהטלפוניבמוקדתועדופניות4,235-ככהעד•

.והתעשייההכלכלה

,עובדים15%מליותראישורקבלתלגביבשאלותעסקהפניותשלרוב•

אישור,ועצמאייםקטניםלעסקיםומענקיםלהלוואותבנוגעמידע

.לעובדיםמעברואישוריעבודהאשרות,חיוניעבודהמקום

במסגרתלפעולמותריםעסקיםאילולגביבשאלותבעיקרעסקוהפניותיתר•

.כלליומידעעובדיםהעסקתתנאי,התקנות

עובדי משרד הכלכלה הוצבו כמוקדי ידע למתן מענה לפניות עסקים•

.שמגיעות למוקד פיקוד העורף

למוקד פיקוד העורף  פניות 28,000-עד כה התקבלו כ•

.בנושא מסחר ועסקיםמהפניות הם25%-כ

לגבי הן שאלות רוב הפניות בנושא מסחר ועסקים, בימים האחרונים•

הגעה לבתי לקוחות הגדרת עסק  , קבלת קהל, הגדרת עסק כחיוני

.מתן שירותים לאנשים שהם עובדים חיוניים, לממכר מזון
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פערים עיקריים

.בשוקבביציםחוסר•

.להצטמצםצפוייםההיצעמולהביקוששפעריהעלתההתעשייהמולשלנובדיקה.פסחובמוצריבמצותלמחסורחשש•

בדרכיםנערכותהרשתותמאודכבדבעומסנמצאהאונלייןערוץכימדווחותהרשתות-אונלייןבהזמנותמשמעותיתעלייה•
.העומסיםעםלהתמודדבכדישונות

ארוךתפעוליותורמאודגדולמעומסבעיקרםהנובעיםבישראלהיםבנמליעיכוביםעלדיווחים•

שנותןמתווההאוצרמשרדעםיחדגיבשוהתעשייההכלכלהמשרד-אווירייםמטעניםלהובלתנקודתייםביקושיםישנם•
בקשותלאשרהתעופהוחברותת"רש,א"רתעםורציףישירבקשרנמצאהמשרד,בנוסף.זהפערלפתורמנתעלביטחוןרשת

אתלמלאהמצליחהבכמותלאעדייןאךהמטעןטיסותקיבולתאתלהעלותומצליחההיצעאתלהעלותכדימטעןלטיסות
.הנוסעיםטיסותהיעדר




