
 

 

 
 

 2018נובמבר  13
 ה' כסלו תשע"ט

 המזון, המשקאות והטבקענפי  - 2017סיכום שנת 
 

 תקציר

 עולה: 2017שנת מסיכום 

 המזון, המשקאות והטבקתעשיית תוצר ב הנרשמ האטה ▪

 ₪מיליארד  68 -בכ נאמדוהענפים הנסקרים מכירות  ▪

, 9% -כ של ריאלית דולר, ורשם צמיחה מיליארד 1.05 -ם אלו הסתכם בכענפי יצוא ▪

 2016שנת ב 0.4% -כ של מתונה בהמשך לצמיחה

  אלף איש 66.9 -מספר המועסקים בענף נאמד בכ ▪

מסך  נמוךומהוות שיעור  3% -בכ ריאלית צמחוההשקעות במכונות וציוד מיבוא  ▪

 השקעות התעשייה במכונות וציוד

 

 רקע

תחת משתייכים  המזון, המשקאות והטבקענפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  לפי

מוצרים מענפי  עיבודשל פעילות ייצור  1כוללים, והם תהמסורתיהטכנולוגיה ענפי קבוצת 

החקלאות, הייעור והדיג למוצרי מאכל עבור בני אדם או בעלי חיים; הענף כולל גם ייצור מוצרי 

דגים  בשר,פעילויות הקשורות למגוון מוצרים  בנוסף, נכללות .מוצרי מזון ביניים, שאינם בהכרח

ומאכלי ים, פירות וירקות, שומנים ושמנים, מוצרי חלב, דגנים ומוצרי תבואה, מזון לבעלי חיים, 

וסוגים אחרים של מוצרי מזון. הייצור יכול להיות לשימוש עצמי או עבור צד שלישי, כמו 

אלכוהוליים ומים מינרליים, ייצור -ייצור משקאות לאם אלו כוללים יענפ ,כמו כן במשחטות.

 , לצדמשקאות אלכוהוליים, בעיקר על ידי התססה; בירה, יין ומשקאות אלכוהוליים מזוקקים

 של המוצר החקלאי, לצורה המתאימה לצריכה סופית. טבקעיבוד 

כוללים האתגרים מבשנים האחרונות מתמודדות יצרניות המזון עם כוחות שוק חדשים ו

שיעורי צמיחה נמוכים ולחצים מתגברים התייקרויות במשק, שינויים בטעמי הצרכנים ובמקביל 

יוקר המחיה בישראל ויוקר העלאת . 2011קיץ של  על שולי הרווח בעקבות המחאה החברתית 

ו קנחקשבעקבותיהן , לסדר היום הציבורי, גרם להקמת מספר וועדות ממשלהמחירי המזון בפרט 

כדוגמת  ןנכנסו לתוקרפורמות רבות  בנוסף,מגבילים והוכנסו מוצרי מזון נוספים לפיקוח.  חוקים

, הגדלת פתיחת מכסות ליבוא המעודדת יבוא מקביל למוצרי מזון כשרים ,הקורנפלקס רפורמת

 בשר ומוצרי גבינה לישראל בפטור ממכס, חובת שקיפות מחירים ועוד.

 ,כך .שינויים מבניים בענפי המזון, המשקאות והטבקוא חלו במעידודה של הממשלה ליכחלק 

 -לעומת כ מיבוא הוצאה לצריכה פרטיתב 67% -נרשם גידול מצטבר של כ 2002 – 2015בשנים 

 מייצור מקומי.בלבד בהוצאה לצריכה פרטית על מוצרי מזון, משקאות וטבק  45%

 

 

                                                           
  קה.יהלשכה המרכזית לסטטיסטשל  2011 האחיד של ענפי הכלכלה סיווגהלפי  1



 

 

 ייצור

רובם  , כאשר2מפעלים 965,1 -כמצעות אפועלת בהמקומית  המזון, המשקאות והטבקתעשיית 

מוצרי והמשקאות ייצור לענף  נוספים 7% -כו מזוןהמוצרי לענף משתייכים  (93% -כ) המוחלט

המעסיקים  3על ידי מפעלים קטנים ובינוניים (95% -)כ עוד עולה כי היצור מתבצע ברובו . הטבק

 .עובדים 100עד 

 11%  -כ המהווה במונחי ערך מוסף ,₪ מיליארד 14.4 -כב 2017 בשנתמפעלים אלו נאמד  תוצר

בפעילות תעשיית המזון,  ביצועים נמוכים ונרשמ 2017עוד בשנת  .4התעשייהענפי  תוצרמ

מוצרי המזון בתוצר ענף  1.6% -של כ האטה בקצב, אשר באו לידי ביטוי בהמשקאות והטבק

בתוצר ענף מוצרי  0.2% -של כ ונסיגה, 2016בשנת  3.8% -של כ מואצת צמיחהל בהמשך

  .2016בשנת  6.4% -של כבקצב זינוק  אחרלזאת המשקאות והטבק 

 המזון, המשקאות והטבקיצור ענפי 
 שיעורי שינוי שנתיים, ריאליים
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 המשקאות והטבק, ענ  המזון, יצור
 ריאליים, שיעורי שינוי שנתיים

  יצור בס  התעשייה מוצרי מזון מוצרי משקאות וטבק
מסך  17% -כביצור דברי מאפה ) מתמקדת , המשקאות והטבקהמזון פיענבהייצור פעילות עיקר 

 עיבוד(, 15% -)כיצור מוצרי חלב  ,(הענפיסך היצור מ 16% -כ(, יצור מזון מוכן )הענפיהיצור 

( ועיבוד דגים/רכיכות/פירות וירקות 14% -, ייצור משקאות ומוצרי טבק )כ(15% -כבשר ) שימורו

יצור מצות בעלי התמחות ממוקדת כדוגמת  מזון ענפי  במקביל, תעשיית המזון כוללת  .(10% -)כ

יצור מקרוני ומזונות עמילנים דומים , (מהענפים אחד לכב 1% -כויצור שומנים ושמנים מן החי )

 (.מהענפים כל אחדב 3% -כויצור מיני דגנים )

 הרכב פעילות היצור בענפי המזון, המשקאות והטבק
2014 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 כולל עצמאיים שאינם מעסיקים שכירים, ואינם כוללים את ענף היהלומים.  2
 עובדים 99 -, קטנים ובינוניים: עד כ2014סקר תעשייה, כרייה וחציבה  3
 , תוך קידום על בסיס מדדי הייצור התעשייתי.2014יה מסקר תעשי ערך מוסף( )במונחי מתבסס על נתוני התפוקה 4

עיבו  בשר  
,  ומש טות

   1, ושימורו 

פירות , רכיכות, עיבו    ים
  10, וירקות ושימורם

ייצור שומנים 
ושמנים מן ה י  

  1, ומן הצומ 

, ייצור מוצרי  לב
1   

ייצור מיני  
  1, ייצור מצות   ,   נים 

  17, ייצור  ברי מאפה

, ייצור סוכר
שוקול   , קקאו

   , וממתקים

ייצור מקרוני ומזונות  
,  ייצור מזון מוכן   , עמילניים  ומים

לבעלי  יים 
ומוצרי מזון  

   1, א רים 

, זיקוק וערבוב של אלכוהול
   , ייצור יינות

,  ייצור בירה ומיני שכר
מים , משקאות קלים

ייצור מוצרי , מינרליים
  11, טבק

  17, א ר

 פילו  פעילות ענ  המזון
201  



 

 

 

 מכירות

כאשר  ,5מיליארד ש"ח 68.2 -בכ 2017בשנת נאמדו  המזון, המשקאות והטבקמכירות קבוצת ענפי 

מיליארד  8 -כ עלהמשקאות והטבק  מכירות ענףו ₪מיליארד  60.3 -כ עמדו על מזוןמכירות ענף ה

 ממכירות סך ענפי התעשייה. 17% -היוו כעלו  םמכירות קבוצת ענפי 2017בשנת כך, . ₪

 (פירות וירקותהוצאות על טבק, לא כולל )משקאות ומוצרי מזון, היקף הוצאות משקי הבית על 

 ימשקשל סך ההוצאה מ 13% -הוצאה זו מהווה ככאשר  ,2015 בשנת₪ מיליארד  59 -מוערך בכ

 בית.ה

 ,ת ייצור מזון במדינות אחרות בעולםיומעלו ותת ייצור מזון בישראל גבוהיועלו, BDOעל פי חברת 

שיעור המס ביבוא )לעומת בין היתר בגלל ששיעור המס ביבוא חומרי גלם ומוצרי מזון שונים גבוה 

 ותת יבוא חומרי גלם או מוצרי מזון לישראל עשוייולוע ,לשיעורי המכס (. בנוסףלמדינות אירופה

לעיתים כוללות עובדים של  ועלויות אל .ערך לחישוב המכסהעמסה עלויות הכשרות ללעלות עקב 

 .6היבואן הישראלי הנוסעים לחו"ל לצורך פיקוח כשרות, או תשלומים לצדדים שלישיים

ברבע האחרון ביחס לשיאים שנרשמו  ירידת מחיריםמת מגחלה  בשנים האחרונות ,יחד עם זאת

במוצרי   8מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומייםב 7 %7 -של כ מצטברתרידה : י2012של 

מדד בגם  2.3%9 - של כמתונה יותר בפיגור של שנה נרשמה ירידה מצטברת  ,במקביל .המזון

  .10המזוןמוצרי בהמחירים לצרכן 

 

 פוקת התעשייה ליע ים מקומיים בענ  המזוןומ ירי ת ן מ ירי המזוהתפת ות 
 2012=100שנת בסיס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 נתונים במחירים שוטפים מתבסס על מדדי ייצור תעשייתי, 5
 BDO, 2017מגמות בענף המזון  6
 2012לעומת דצמבר  2018ספטמבר  7
די היצרנים בתעשייה ובענפי מודדים את שינויי המחירים המתקבלים על י מדדי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 8

 והחציבה עבור מוצרים ושירותים מתפוקתם בשלב הראשון של השיווק בארץ הכרייה
 2013לעומת דצמבר  2018ספטמבר  9

 ללא ירקות ופירות 10
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 2012שנת בסיס 

 מזון ללא פירות וירקות   -מ   המ ירים לצרכן  מזון  -מ   מ ירי תפוקת התעשייה ליע ים מקומיים



 

 

 

 

 יצוא

דולר, זאת לאחר  מיליארד 1.05- בכ 2017 בשנת הסתכם המזון, המשקאות והטבק ענפי  יצוא

 צמח המזון, המשקאות והטבק ענפי יצוא, כך. 2016 בשנת דולר מיליון 960 -יצוא בהיקף של כ

משנת , בהסתכלות ארוכת טווח. 2016-ב 0.4% -כ של יחה מתונהבהמשך לצמ, 9% -בכ יתריאל

 -כ של מצטבר גידוללעומת , אלו ענפים ביצוא 52% -ריאלית מצטברת של כ צמיחהנרשמה  2004

המזון, המשקאות ענפי מיצוא  66% -ככי  ,חשוב לציין . בתקופה זו התעשייה ענפי סך ביצוא 81%

  .11צואמפעלים עתירי י ל ידיע מתבצע והטבק

 

 המזון, המשקאות והטבקהתפת ות היצוא בתעשייה לעומת ענפי 
 2004שיעורי שינוי ריאליים מצטברים משנת 

0%

17%

26%

12%

44% 45%
39%

52%

18%

32%

43%

31%

52%

60%

54%

59%
76%

81%

200 200 200 2007 200 200 2010 2011 2012 201 201 201 201 2017

משקאות וטבק, יצוא מוצרי מזון ס  התעשייה

 ההלבשה והעור וס  התעשייה, בענ  הטקסטילהיצוא התפת ות 

 200 שינוי שינוי ריאליים מצטברים משנת

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10מסך כל הפדיון ו/או מפעלים המייצאים בסכום שמעל  50%מפעלים עתירי יצוא הנם מפעלים המייצאים מעל  11

 מסך כל הפדיון. 25%והיצוא שלהם הוא מעל מיליון ש"ח, 



 

 

 

 

 

 12מועסקים

 קליטת. נתון זה משקף המזון, המשקאות והטבקבענפי איש אלף  66.9 -כ הועסקו 2017בשנת 

כוח  יעתיר הינם המשקאות והטבק  ,המזוןענפי . 2016נת לעומת ש 2.8% -בקצב של כ עובדים

. כך, ענפים אלו הינם השניים בגודלם מבחינת מסך מצבת עובדי התעשייה  18% -כ יםמהוואדם, ו

בראייה  מהמועסקים בתעשייה. 19% -מעסיק כ ענף הציוד האלקטרוני היקף העובדים, כאשר רק

 -כמ, 19%-מצטברת של כ לייהעבענפים אלו,  עובדיםמצבת ה התרחבותלהבחין בניתן , זמןעל פני 

 . 2017אלף מועסקים בשנת   66.9 -לכ 2005אלף מועסקים בשנת  56.1

 המזון, המשקאות והטבקמועסקים בענפי 
 אלפים
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של  צמיחהבהיקף שעות העבודה ) עלייהגם  2017בהיקף המועסקים, חלה בשנת  העלייהיחד עם 

 0.3% -של כ לירידהאשר הובילה  ,(והטבקהמשקאות בענף  1.6% -ושל כ בענף המזון 1.7% -כ

בפריון ענף  1.8%פים אלו ובייחוד בפריון המשקאות והטבק )נסיגה של העבודה בענ פריוןב

דה מחושב על ידי ו. יצוין, כי פריון העבבפריון ענף מוצרי המזון( 0.1% -המשקאות והטבק ושל כ

 התוצר לשעת עבודה.

 -בכנמוך  םהישראלי המזון, המשקאות והטבקפריון ענפי , ניתן לראות כי ומיתבהסתכלות בינלא

 עומתשנה לאלף דולר ל 55 -מוערך בכישראלי התוצר לעובד כך, . OECD -המדינות מממוצע  26%

 .13אלף דולר בממוצע מדינות מערב אירופה 90 -כו OECD -המדינות אלף דולר בממוצע  74 -כ

בישראל צפוי  לתעשייה המסורתיתבעי הטחדירתו של הגז  ,14TASC על פי מחקר של חברת

הוא מהווה תחליף זול משמעותית כיוון ש לתרום באופן ניכר להתייעלות המפעלים המסורתיים

דורגו במקום  והטבק המשקאות, המזוןמפעלי במחקר זה, ממחירי הדלקים שבשימוש כיום. 

                                                           
 על ממוצע שיעורי שינוי חודשיים, למ"ס מתבסס 12
 PPPמחירי מותאם , 2014נתוני פריון לשנת  13
 TASC, 2014השפעת חדירת הגז הטבעי על התעשייה המסורתית בישראל,  14



 

 

הוצאות המפעלים באל להוזלה משמעותית כבעלי פוטנצי, המסורתית מכל ענפי התעשייה השישי

 על דלקים ובהוזלת תהליכי היצור.

 

 15השקעות

מיליון  763 -בכ  2017בשנת  הסתכמו המשקאות והטבק ,המזוןציוד בענפי מכונות וההשקעות ב

ן ינההשקעות בענפים אלו היצוין, כי  .2016בהשוואה לשנת  %3 -כ של עלייה האשר מהוו , 16ש"ח

 19.3 -עמדו על כ, אשר במכונות וציודנפי התעשייה השוואה להשקעות יתר עב יחסית נמוכות

 .2017בשנת ₪ מיליארד 

 המזון, המשקאות והטבקהשקעות בענפי 
 2010מחירי בסיס, ₪, מיליוני 
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,המשקאות והטבק, השקעות בענפי מזון
2010, מ ירי בסיס,   מיליוני ש

מוצרי מזון משקאות וטבק

 
 מ קר כלכלי:לצוות המ לקה לב בר הסברים והבהרות ניתן לפנות 

 המ לקהמנהלת  ,פז-מילה סויפר

 קלייר סלע, כלכלנית 
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