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המועצה הלאומית לביטחון תזונתי בישראל

תזונתי  לביטחון  הלאומית  המועצה  חוק  בתוקף  קמה  המועצה 
תשע״א-2011 אשר נחקק מתוך רצון לחולל שינוי משמעותי בטיפולה של 

המדינה בתופעה של חוסר ביטחון תזונתי בישראל. 
תושבי  של  התזונתי  הביטחון  את  לקדם  היא  המועצה  מטרת  לפיכך, 
וההגינות. המועצה  ועקרונות השוויון, הצדק  ישראל, ברוח כבוד האדם 

מייעצת לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושאים אלה:

תכניות . 1 זה  ובכלל  התזונתי,  הביטחון  בתחום  מדיניות  תכנון 
להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה בטווח הקצר ובטווח הארוך;

הגורמים . 2 כלל  שנוקטים  והבקרה  הפיקוח  האכיפה,  פעולות 
האחראים לביטחון התזונתי במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר;

בחינת מודלים להשגת ביטחון תזונתי, בקרת האוכלוסייה ועריכת . 3
מחקרים הנדרשים לשם כך. 

חברי המועצה הם נציגי משרדים ממשלתיים וכן נציגי גופים אחרים 
העוסקים בתחומי רווחה וחברה.

"יש לראות בחומרה את העיכוב בפעילות  "לדעת משרד מבקר המדינה: 
המועצה ואת אי-הקצאת האמצעים לפעילותה. על משרד הרווחה להסדיר 
ללא דיחוי את האמצעים הדרושים לפעילות המועצה כדי שתוכל למלא כראוי 
ביקורת  "דוח  המדינה,  )מבקר  המועצה"  בחוק  כנדרש   ]...[ תפקידיה  את 

מיוחד: פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי," התשע"ד, 2014(.
עמדת מבקר המדינה לא כובדה עד למועד כתיבת שורות אלה.

למרות זאת, המועצה מנסה לעמוד, ככל האפשר ללא תקציב, בתפקידיה 
כפי שהם מתבקשים מהחוק.

סדרת ניירות העבודה הופקה בסיוע ובחסות
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תקציר מנהלים

העלייה החדה במחירי המזון בישראל ביחס להכנסות, בפרט משכר, משקפת 
את חוסר התחרותיות בענף המזון ואת המדיניות הממשלתית הבלתי תואמת 
לכך. העלייה  בריאה  ותזונה  תזונתי  ביטחון  לפחות בהיבט של  את המצב, 
תרמה להגדלת חלקה של ההוצאה על מזון בתקציב משקי הבית ולהמרת 
במשפחות   בפרט  פחות,  בריאים  במזונות  יותר  בריאים  מזונות  של  צריכה 
יכולות להרשות לעצמן  אינן  ואשר  הנמצאות בחמישוני ההכנסה הנמוכים 

סל מזון בריא.
רק כ-12 אחוזים מסך עלות סל המזון הבריא הבסיסי מתייחסים למוצרים 
וביצים.   חלבי  בחלבון  עשירים  במוצרים  מדובר  בפיקוח.  מחיריהם  אשר 
מרבית עלות סל זה, כ-88 אחוזים, מתייחסת למוצרים אשר מחיריהם אינם 
בפיקוח. בנוסף לפירות ולירקות, מזונות אלא כוללים דגנים מלאים, מזונות 
עשירים בחלבון מהחי וקטניות, להוציא ביצים, ומזונות עשירים בשומנים. 

על חלקם של מוצרים אלה יש אף מכסים ומכסות ייצור ויבוא. 
והתחלואה  ההשמנה  בשכיחות  משמעותית  לעלייה  תורמת  זו  מציאות 
הן  בת-קיימא  אינה  זו  מגמה  העניות.  השכבות  בקרב  בעיקר  מסוכרת, 

למערכות הבריאות והן לחברה בכלל. 
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מדיניות מחירי מזון בישראל: אמצעי אסטרטגי 

צ׳רניחובסקי דב ואזרייבה ג'נטה

על  פיקוח  של  הסרה  או  החלה  שבוחנים  בשעה   ..."
רק  לשקול  אין  מסוימים,  מזון  מוצרי  של  מחירם 
המופיעים  למונחים  לתת  יש  אלא  כלכליים,  שיקולים 
הציבור"  ו"טובת  חיוני"  "מצרך  כמו   — הפיקוח  בחוק 
חברתיים  יעדים  גם  המשקפת  תכליתית,  פרשנות   —

ובריאותיים ..."
)מבקר המדינה, 2012(

1. מבוא

מוצרי  באבטחת  המדינה  להתערבות  והרעיוניים  ההיסטוריים  השורשים 
מזון בסיסיים נטועים בתקופת הצנע. בשנת 1949, שנה לאחר הכרזת המדינה, 
במצב של קליטת גלי עלייה גדולים מצד אחד, ומשק שאינו מתמודד בהצלחה 
עם ייצור עצמי של מצרכי מזון בסיסיים מצד שני, החליטה הממשלה להפעיל 
מדיניות של קיצוב במוצרי מזון וצריכה בסיסית. התכנית הכלכלית שהציע 
שר הקיצוב והאספקה דאז, דב יוסף, פעלה בשנים 1952-1949 והתבססה 
על הקצבת מזון המבטיחה כ-2,800 קלוריות לאדם ליום. במסגרת התוכנית 
חולקו פנקסי תלושים, באמצעותם היה אפשר לרכוש מנות מזון )רגב ואורן, 

   .)1995
אריה לובה אליאב תיאר כך את תקופת הצנע: "קלטו מיליון עולים, שאכלו 
מה שאני אכלתי; התינוק שלהם אכל מה שאכל התינוק שלי בדירה שבה אני 
חי עד היום. היה לי פנקס תלושים, וקיבלתי במכולת הקטנה )שעודה קיימת( 
ואותה   — תלושים  לפי  ולבנייה  פילה  דג  קצת  חלב,  אבקת  ביצים,  אבקת 
קצבה קיבל העולה מן המעברה. מובן שהיה גם שוק שחור — בכך אין צל 



10    צ׳רניחובסקי דב ואזרייבה ג'נטה 

של ספק; והיו אנשים שהתעשרו מן השוק השחור. אבל כל זה היה, בסופו 
של דבר, רק בשוליים. ככלל קיבלו התושב הוותיק והעולה החדש אותו דבר. 
וזה היה ההישג הגדול של הצנע ושל התלושים — ההישג שבשוויון" )בתוך 

רגב ואורן, 1995(. 
נועד לסייע בשיפור האסדרה של מחירי המזון בישראל, בהם  זה  מסמך 
לכל.  נכונה  תזונה  לרבות  תזונתי  לביטחון  מדאגה  מתערבת,  עדין  המדינה 
מדיניות משופרת עשויה להשיג "יעדים חברתיים ובריאותיים" כדברי מבקר 
המדינה המצוטטים לעיל ואף להעניק משמעות אופרטיבית להמלצות ועדת 
קדמי שאף היא דנה בנושא הפיקוח על מחירי מזון )משרד הכלכלה, 2012(. 

סעיפים 4-2 של המסמך דנים בהגדרת סל מזון בריא ומשמעותו בתקציב 
ואת  בישראל  המזון  שוק  את  מציגים   6-5 סעיפים  בישראל.  הבית  משקי 
הצורך בפיקוח מחירים כמדיניות לטווח קצר ובינוני, ואת הצורך בהרחבת 

התחרותיות בענף המזון בטווח הבינוני והארוך, גם באמצעות יבוא.

2. סל מזון בריא בסיסי

המחלקה לתזונה במשרד הבריאות הרכיבה את פירמידת המזון הישראלית 
להרבות  שיש  ביותר  החיוניים  המזונות  הפירמידה  בבסיס   .)1 )תרשים 
באכילתם: דגנים, ירקות ופירות, ובקדקודה מזונות שיש למעט באכילתם: 
בסל  קבוצה  בכל  הנכללים  המזון  פריטי  ובשומן.  בחלבון  עשירים  מזונות 
נקבעו לפי דפוסי האכילה בישראל )משרד הבריאות, 2004( ומבוססים על 
מידע מדעי עדכני ועל המלצות תזונה מקובלות כמו גם על המבנה העדתי 
 Center-בישראל. את הרכב הקבוצות בסל המזון המתואר בלוח 1 פיתחו ב
for Nutritional Policy and Promotion במשרד החקלאות האמריקני ומשרד 

הבריאות בישראל.
הסל מבוסס על עקרונות פירמידת המזון הים-תיכונית התואמת את דפוס 
האכילה האזורי שבבסיסה מזונות טבעיים בלתי מעובדים שמקורם בצומח 
— ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות ואגוזים — בשילוב כמויות קטנות 

יחסית של מזון מן החי: ביצים, מוצרי חלב, דגים, עוף ובשר. 
לסל זה יתרונות מארבעה היבטים עיקריים: 

בריאותי: תזונה שעשויה למנוע מחלות ולהאריך את תוחלת החיים. 	 
סביבתי )קיימות(: תזונה המבוססת בעיקר על מזונות מהצומח וממעטת 	 

במזונות מהחי, שמזיקה פחות לסביבה ולבעלי החיים.
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ומזון 	  חברתית-משפחתית  אכילה  המקדמת  תזונה  חברתי-תרבותי: 
ביתי. 

כלכלי: מזון גולמי מן הצומח זול יותר בדרך כלל ממזון מעובד מן החי.	 

תרשים 1. פירמידת המזון הישראלית

מקור: משרד הבריאות, המחלקה לתזונה
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לוח 1. המאכלים בקבוצות המזון השונות

פרטי המזון הנכללים 
בקבוצה

לחם, פיתות, אטריות, אורז 
מדגן מלא

 ירקות חיים ומבושלים 
פירות נפוצים

חלב, יוגורט, גבינה לבנה 
וצהובה, בשר עוף והודו, דג, 

ביצה, קטניות

שמן, אגוזים, אבוקדו, 
טחינה

קבוצת מזון

דגנים מלאים

ירקות ופירות

מזונות עשירים בחלבונים

מזונות עשירים בשומנים

פרטי שאינם נכללים בקבוצה

דגני בוקר, דברי מאפה, קרקרים

מיץ טבעי, פירות מיובשים

מעדני חלב, גלידה, שמנת, 
בוטנים, גרעינים, בשרים עתירי 

שומן

מרגרינה, חמאה ומוצרים נוספים 
עתירי שומן רווי וטראנס

מקור: משרד הבריאות, המחלקה לתזונה

החברתית  המדיניות  לחקר  ״טאוב״  מרכז  ניסח  הנ"ל  להמלצות  בהתאם 
בישרל בשיתוף עם משרד הבריאות, את תכולתו הפרטנית של סל מזון בריא 
הבית  משקי  בתקציב  משמעותו  קביעת  לצורך  עלותו  את  וחישב  בסיסי 

בישראל )אזרייבה ואחרים, 2016(.

3. עלות סל המזון הבריא

נאמדה ב-2015  העלות החודשית של סל המזון הבריא הבסיסי למבוגר 
ב-844 ש"ח לחודש, והעלות לילד — ב-737 ש"ח לחודש. התפלגות העלות 
החודשית של מרכיבי הסל העיקריים למבוגר מוצגים בתרשים 2: חלבון מן 
החי וקטניות — 335 ש"ח 39.7 אחוז; דגנים — 189 ש"ח 22.4 אחוז; ירקות — 
96 ש"ח 11.5 אחוז; פירות — 96 ש"ח 11.3 אחוז; מוצרי מזון חלביים — 94 
ש"ח 11.1 אחוז; ומזונות עשירים בשומן — 34 ש"ח 4 אחוז. ההתפלגות דומה 

בסל המומלץ לילדים )אזרייבה ואחרים, 2016(.
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תרשים 2. התפלגות עלות סל מזון בריא, לפי קבוצות מזון באחוז

39.7 

11.1 

22.4 

11.5 
11.3 

4 
 
 /

 

   

 

 מקור: ג'נטה אזרייבה ואחרים, דוח מצב המדינה 2016, מרכז טאוב

המחקר של מרכז טאוב )אזרייבה ואחרים, 2016( מצביע )תרשים 3( על 
הפערים בין בתי אב בחמישון ההכנסה הנמוך )מס. 1( לבין אלה בחמישון 
בשיעור  והן  ההכנסות  מתוך  בפועל  ההוצאה  בשיעור  הן   ,)5 )מס.  העליון 
ההוצאה הנדרשת למימון הסל הבריא. משפחה ממוצעת בחמישון ההכנסות 
העליון מוציאה בפועל  כ-10 אחוז מהכנסתה הכספית הפנויה בחודש על 
מזון. אילו הוציאה מכספה על סל מזון בריא, הייתה נדרשת להוציא כ-7 
אחוז מהכנסתה )2,143 שקלים(. בחמישון הרביעי שיעור ההוצאה על מזון 
של  גודל  בסדר  והם  שווים,  כמעט  בריא   סל  על  ההוצאה  ושיעור  בפועל 
כ-14 אחוז. לעומת אלה, הנתונים בשלושת החמישונים הנמוכים מעידים על 
הוצאת חסר  ביחס לנדרש למימון סל מזון בריא. משפחה בחמישון ההכנסה 
הפנויה  החודשית  ההכנסה  מסך  אחוז  כ-65  להוציא  צריכה  ביותר  הנמוך 
שלה כדי לרכוש סל מזון בריא, כאשר בפועל היא מוציאה כ-42 אחוז בלבד. 
גם הסכום שמקדישות משפחות בחמישוני ההכנסה השני והשלישי לרכישת 
מזון בפועל נמוך מהדרוש כדי לרכוש סל בריא. בקבוצה הענייה ביותר הפער 

%%

%

% %

שומן

חלבון מהחי/
קטניות

פירותחלבון חלבי

דגנים

ירקות
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עומד על 1,126 ש"ח לחודש )כ-23 נקודות אחוז(, בחמישון השני הפער הוא 
745 ש"ח לחודש )8 נקודות אחוז(, ובחמישון השלישי הפער מצטמצם לכדי 
כ-360 ש"ח )פחות מ-3 נקודות אחוז(. היינו, הסבירות שבתי אב בחמישון 

ההכנסה הנמוך יוכלו לעמוד בהוצאה על הסל הבריא היא נמוכה מאוד. 

תרשים 3. אחוז ההוצאה החודשית למשק בית על מזון, מסך ההכנסה 
 הכספית נטו, ואחוז ההוצאה אילו הוציא על סל המזון הבריא,

לפי חמישוני הכנסה )2014(

         

 מקור: ג'נטה אזרייבה ואחרים, דוח מצב המדינה 2016, מרכז טאוב
נתונים: למ"ס 2014

החמישון הנמוךהחמישון הגבוה



מדיניות מחירי מזון בישראל: אמצעי אסטרטגי     15  

4. מחירי המזון ומשמעותם

מזון בריא  ובפרט העניות שבהן, לממן סל  לחוסר היכולת של משפחות, 
תרמה עליית מחירי המזון בישראל. מחיר סל המזון עלה ב-53 אחוז לעומת 
עליית מחיר הסל שניה   .2014-2000 עליית המדד הכללי. בשנים  32 אחוז 
בגודלה רק לעלייה במחיר אחזקת דירה )לא מחיר דיור( שעלה ב-62 אחוז 

באותה תקופה.  

תרשים 4. שינוי במרכיבי מדד המחירים לצרכן

     

!.2015    ,   :
! .    :

 +7%   ,  
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 +26%  

 -20%     

 -28%    70 

60 

 מקור: גלעד ברנד, דוח מצב המדינה 2015, מרכז טאוב
נתונים: למ"ס

השנה   ,2014 בשנת   .OECD-ה למדינות  ביחס  גם  חריג  בישראל  המצב 
האחרונה לה יש בידינו נתונים, מחירי המזון בישראל גבוהים בכ-25 אחוז 
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מהממוצע במדינות ה-OECD. עשור קודם, בשנת 2005, המחירים בישראל 
היו נמוכים בכ-16 אחוז מאשר ב-OECD )תרשים 5(. כלומר, במשך עשור גדל 
הפרש המחירים בין סל המזון בישראל לבין הסל במדינות ה- OECD בכדי 41 
נקודות האחוז. הפערים גדלו לרעת ישראל. קבוצות המזון בהן הפערים גדלו 
ביותר במשך העשור הן חלב, גבינה וביצים )61 נקודות האחוז( לחם ודגנים 

)55 נקודות האחוז( ושמנים )46 נקודות האחוז(.
הקבוצות בהן גדלו הפערים בפחות הן משקאות קלים )27 נקודות(, בשר 

)30 נקודות( ופירות וירקות )37 נקודות(?

תרשים 5. הפערים במחירי המזון בין ישראל למדינות ה-OECD,כ2014 
לעומת 2005
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22% 
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67% 
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פירות וירקות
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בשר

לחם ודגנים

משקאות קלים

שמנים

גבינה וביצים, חלב

כללי -מזון ומשקאות קלים 

2014 2005

OECD :נתונים

המחירים בישראל גבוהים יותר >>    << המחירים בישראל נמוכים יותר
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מחירי המזון בישראל עלו בחמש השנים האחרונות ב-2.8 אחוז יותר מאשר 
סל הצריכה הכללי. עלייה לא הייתה שווה בכל קבוצות המזון )תרשים 6(. 
עשירים  ובמזונות  וירקות,  פירות  כמו  תזונתיים  בסיבים  עשירים  במזונות 
גבוהה הייתה  אלו  מזון  קבוצות  במחירי  העלייה  ודגים  בשר  כמו   בחלבון 

בכ-9.3 אחוז ו-5.9 אחוז, בהתאמה, ביחס לעלייה במדד המחירים לצרכן. 
ממותקת,  שתייה  כמו  וסוכר  שומן  עתירי  מזונות  במחירי  אלה,  לעומת 
מרגרינה ושמנים צמחיים המגמה הפוכה באופן בולט. מחירי קבוצות המזון 
הללו ירדו יחסית למדד הכללי, בכ-6.2 וכ-9.4 אחוזים. ירידות מתונות יותר 

היו במחירי לחם ודגנים, משקאות קלים, חלב ומוצרי חלב.

תרשים 6. מדדי מחירי מזון ביחס למדד המחירים לצרכן, 2017-2012

*   בסיס = ממוצע 2012
    נתונים: מדדי המחירים של הלמ"ס 
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 )7 )תרשים  בישראל  המזון  מחירי  התפתחות  של  בינלאומית  השוואה 
מצביעה על מצבה המיוחד של ישראל. ככלל, יש בכל קבוצות המדינות מגמת 
עלייה של מחירי מזון ביחס למדד המחירים הכללי. אולם, עליית המחירים 
עד ב-2005  החל  במיוחד  וחריגה  חריפה  בישראל,  הכללי  למדד   יחסית 
2010-2008 ומתייצבת מאז ביחס לעליית מדד המחירים הכללי. אולם, ביחס 
למדד מחירים זה, מחירי המזון בישראל עולים אומנם בקצב קבוע אך קצב 

זה גבוה יותר מאשר בשאר קבוצות המדינות. 

תרשים 7. מדדי מחירי מזון*, ישראל בהשוואה לעולם 2017-2000
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OECD :נתונים

ישראל ארה״בב   28 מדינות האיחוד האיב  
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המשפחות  רווחת  על  לרעה  משפיעה  בישראל  מזון  מחירי  שעליית  ברור 
בישראל  הריאלי  בשכר  הקיפאון  מקור  כי  מצא   )2016( ברנד  בישראל. 
נעוץ במידה רבה בעלייה מהירה במחירי הצריכה ביחס למחירי המוצרים 
מחירים  עליות  חלו  המזון  בסעיף  כאמור,  במשק.  המיוצרים  והשירותים 
תלולות יחסית בכל היבט. עליות אלה והתייקרות מחירי הדיור תרמו לבדם 

כ-70 אחוז מהעלייה במדד המחירים לצרכן בעשור האחרון.  
מסקר של המועצה הישראלית לצרכנות בשנת 2014 עולה שהמחיר הוא 
המאפיין המשפיע ביותר על החלטת הצרכן ברכישת מזון )47 אחוז( כאשר 
מאוד  מצומצמת  במידה  משפיעים  התזונתיים  והערכים  המוצר  רכיבי 

)גולדשמיד, 2017(.
צריכת  הרכב  על  שלילי  באופן  משפיעה  בישראל  המזון  במחירי  העלייה 
כי  מצאו   )2014( ורגב  צ'רניחובסקי  עניות.  משפחות  בקרב  במיוחד  המזון 
מוצרי  צריכת  על  לוותר  בית  משקי  נוטים  הריאלית,  ההכנסה  ירידת  עם 
היסוד כמו מוצרי חלב, דגים, פירות וירקות. בנוסף לכך מצאו החוקרים כי 
הוויתור  נחשפים הבדלים במידת  צורך לקצץ בהוצאות המזון  נוצר  כאשר 
על קבוצות מזון שונות: עם ירידת ההכנסה לנפש נוטים משקי בית לשמור 
ושמנים  ומוצרי בצק  ועופות, לחם  על בשר  יחסית  יציבה  על רמת הוצאה 
צמחיים, אך נוטים לוותר על צריכת ביצים, חלב ומוצריו ובמיוחד על צריכת 

ירקות ופירות שהם הבסיס לתזונה נכונה )אזרייבה ואחרים, 2016(.
המזונות  מחירי  של  היחסיים  במחירים  השינויים   ,6 תרשים  נתוני  לפי 
בשר  גם  כמו  וירקות  פירות  של  פחותה  צריכה  הם  גם  מעודדים  השונים, 

ועופות לטובת מוצרים עשירים בפחמימות, מוצרי חלב וביצים.
כחמישית מהמשפחות בישראל, שבמסגרתן חיים כשליש מהילדים במדינה, 
מדווחות על אי-ביטחון תזונתי )אנדבלד ואחרים, 2014(. לפי מבחני הכנסה 
והוצאה של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, כ-110 אלף בתי אב בישראל 
לביטחון  הלאומית  )המועצה  ב-2012  מזון  ברכישת  לסיוע  ראויים  נמצאו 
תזונתי בישראל, 2014(. כאמור, חמישון ההכנסה הנמוך ביותר בישראל סביר 

שאינו מסוגל לממן סל מזון בריא בסיסי.
בוורס  הארוך.  לטווח  בפרט  חמורות  המצב  של  הבריאותיות  ההשלכות 
וצ'רניחובסקי )2017( מצביעים על ההשלכות של השמנה, ובעיקר של סוכרת, 
למדינות  בהשוואה  ישראל  ניצבת  בפניו  ביותר  החמור  הבריאותי  כאיום 
בנושא:  הבריאות  משרד  עמדת  עם  מתיישב  המחקר  אחרות.  מפותחות 
"השמנה והמחלות הכרוניות הקשורות אליה, ובהן סוכרת, מחלות לב, כלי 
דם וסרטן, מהווים את גורמי התמותה והתחלואה המובילים בישראל. בשנים 
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מסכרת,  והתחלואה  ההשמנה  בשכיחות  דרמטית  עלייה  חלה  האחרונות 
בעיקר בקרב השכבות העניות יותר )תרשים 8(. המגמה הנוכחית אינה בת-
אינו מאפשר  זה  כגון  נתון  בכלל.  לחברה  הן  למערכת הבריאות  הן  קיימא 

קיום של חברה תקינה )משרד הבריאות, 2016(.

 תרשים 8. שיעורי תחלואה בסוכרת בישראל לפי 
מעמד סוציו-כלכלי

נמוך      בינוני/גבוה

*  מצב סוציו-כלכלי מבוסס על זכאות לפטור מהשתתפויות עצמיות בקבלת שירותים )נקבע 
על ידי הביטוח הלאומי(

וכולל  הורחב  והנ"ל  סוכרת  להמצאות  האלגוריתם  חישוב  באופן  שינוי  חל   2011 בשנת   **
בדיקות מעבדה

 מקור: משרד הבריאות
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5. שוק המזון בישראל

רגב טוען כי הריכוזיות במשק המזון ושיעורי היבוא הנמוכים הם הסיבות 
2015(. התחרות המעטה  )רגב,  בישראל  העיקריות למחירי המזון הגבוהים 
מבית ומחוץ מאפשרת לחברות בענף לגבות מחירים גבוהים על מוצרי מזון: 
שיעורי הייבוא בשוק המזון נמוכים לעומת ענפים אחרים. בתרשים 9 אפשר 
לראות כי שיעור הייבוא או צריכה מייבוא בענף המזון עמד ב-2011 על 15 
אחוז בלבד — שיעור נמוך משמעותית ביחס לסעיפי צריכה אחרים, שכמעט 

לא השתנה מאז 1996. 

 תרשים 9. אחוז ההוצאה על מוצרים מיובאים מסך 
ההוצאה הפרטית

                     

מקור: דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב

השונות  בקטגוריות  הייבוא  צריכת  שיעורי  בין  אחידות  אין  לכך,  בנוסף 
)תרשים 10(. בקטגוריות בהן ההוצאה על מזון )כגון בשר, מוצרי חלב ומוצרי 
שההוצאה  בקטגוריות  זאת,  לעומת  נמוכים.  הייבוא  שיעורי  ודגנים(,  קמח 
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הכללית עליהן נמוכה יותר )למשל דגים, סוכר ומוצריו ומשקאות חריפים(, 
שיעורי הייבוא גבוהים יותר. המשמעות של נתונים אלו היא שתחרות עשויה 
לתרום, באמצעות מחירים, לירידה בהוצאות על קבוצות מזון שחלקן בייבוא 

נמוך.

תרשים 10: שיעורי יבוא בקבוצות מזון 
         

 2011 ,   

  ,   : .    :  .
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6. מדיניות שוק המזון

גם  מעורבת  בישראל  הממשלה  המזון,  בשוק  ישירה  למעורבות  בנוסף 
ומכסה  מים  קרקע,  החקלאי:  הייצור  של  המרכזיים  הגורמים  בהקצאת 
כלים  של  רחב  מגוון  הממשלה  מפעילה  כן  כמו  זרים.  עובדים  של  שנתית 
רגולטוריים בשוק המזון )הקצאת מכסות ייצור ומחירים מובטחים, מכסות 
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יבוא, מכסים ופיקוח(. התמיכה ביצרנים מקומיים המתבצעת באמצעות 
מחירים מובטחים, מכסות ייצור והגנה מיבוא אמורה להתאזן בעזרת 

.)OECD, 2015B( פיקוח על מחירי על מוצרי המזון הבסיסיים
להלן פרוט הכלים הרגולטוריים המרכזיים הקשורים לשוק המזון:

מהמגזרים  אחד  היא  החקלאות  ייצור:  ומכסות  מובטחים  מחירים 
 .)OECD, 2015B( המסובסדים ביותר בהשוואה למדינות אחרות בעולם
את  מקצה  עדין  הממשלה  הממשלתית,  המעורבות  הפחתת  אף  על 
מכסות הייצור בענפי החלב וההטלה )משרד הכלכלה, 2012(. ההקצאה 
מקומיים.  וחקלאים  ליצרנים  הכנסה  הבטחת  מאפשרת  הממשלתית 
המחירים המובטחים מחושבים על בסיס העלות הממוצעת של הייצור 

והם נועדו למנוע עודפי ייצור ומחירים נמוכים מדי. 
מונעות  אשר  ייצור  ממכסות  נהנים  והעופות  הביצים  החלב,  יצרני 
ייצור עודף וירידת מחירים. כך לדוגמה, מכסת הייצור לביצים עמדה על 
2 מיליארד ביצים ב-2016 בעוד שהיקף היבוא עמד רק על 300 מיליון 
ביצים )15 אחוז(. מגדלי הביצים והעופות באזורי הפריפריה נהנים גם 
עבור  גם  קיים  מובטח  מינימום  מחיר  ישירים.  סובסידיה  מתשלומי 

החיטה והוא מותאם לעלויות הגידול, איכות התוצרת ומחיר השינוע. 
חקלאיים  מוצרים  של  המכס  תעריפי  ומיסוי:  מכס  יבוא,  מכסות 
והירקות  מהפירות  וחלק  ביצים  טרי,  בקר  בשר  חלב,  כגון  מסוימים 
מונעים ומעכבים את יבואם. סחורות אחרות כגון: דגנים, סוכר, בוטנים, 
ובשר קפוא נהנים מתעריפים נמוכים, ולפעמים הם אף פטורים ממכס. 
לישראל  ומכלל מוצרי המזון המיובאים  כ-45 אחוז מהיבוא החקלאי 
פטורים ממכס במסגרת ה- MFN (Most Favored Nation)   עקרון המדינה 

המועדפת וההסכמים עם האיחוד האירופי וארצות הברית.  
הופחתו   ,2011 בקיץ  המחיה  יוקר  נגד  החברתית  המחאה  בעקבות 
מכסי מגן על יבוא של מוצרי חקלאות טריים ומוצרי מזון. במאי 2014 
ועדת הכספים של כנסת ישראל את הגדלת מכסת היבוא של  אישרה 
צפויה  והיא  טון  ל-3,000  מ-2,500  הוגדלה  המכסה  טרי.  בקר  בשר 
לגדול בהדרגה בשנים הבאות עד ל-5,700 טון בשנת 2019. במרץ 2014 
התוותה ממשלת ישראל מדיניות להגדלה הדרגתית של מכסות פטורות 
ממכס במגוון רחב של מוצרי חלב, כולל גבינה, חמאה, שמנת ויוגורט. 
בסוף שנת 2014 שינתה הממשלה את מערכת הקצאת מכסות היבוא 
למוצרי חלב  כך שוועדת ההקצאה תוכל לאשר מכסות בהתחשב במחיר 

  .)OECD, 2015b( נמוך לצרכן
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את  להגדיל  שנועדה  הקורנפלקס"  "רפורמת  לתוקף  נכנסה   2016 בשנת 
כמו  יבש  מזון  של  מקביל  יבוא  הרפורמה מאפשרת  המיובא.1  המזון  היצע 
דגני בוקר, פסטה, אורז, עוגיות וחטיפים. הרפורמה מעניקה הקלות ליבואני 
מזון  ומקצרת את משך זמן שחרור הסחורות מהנמל ל-24 שעות. עם השלמת 
הרפורמה יידרשו יבואני מזון לספק הצהרה על עמידת המזון בדרישות הדין, 
יתבטל הצורך באישור מקדים על כל מוצר ויתוגבר מערך האכיפה והפיקוח 
הרפורמה  בשווקים.  מזון  בדיקות  לבצע  יורשה  הבריאות אשר  משרד  של 
תבטל בהדרגה את בדיקות המשנה על מוצרי בשר, עופות ודגים, המעמיסות 
עלויות גבוהות על יצרני המזון ויוקם מודל פיקוח חדש ואחיד אשר יקטין 

את העלויות ליצרנים.
למטרות  לא-אלכוהוליים  ומשקאות  מזון  מוצרי  על  מיסוי  אין  בישראל 
קידום בריאות. בנובמבר 2016 התפרסמו המלצות הוועדה לאסדרת תזונה 
בריאה של משרד הבריאות. הוועדה לא המליצה על מיסוי מוצרי מזון לא 
יעיל לצמצום הצריכה של  להיות  עשוי  כזה  מיסוי  כי  בריאים אף שסברה 
מוצרים אלו. ההימנעות מהמלצה כזו נובעת מהחשש שהמיסוי יגרום לעלייה 
ויעמיק את  יותר  על האוכלוסייה החלשה  נוסף  נטל  יהווה  ביוקר המחיה, 

האי-שוויון בישראל )יכימוביץ'-כהן, 2016(.
המתערבת   OECD-ה מדינות  מבין  היחידה  היא  ישראל  מחירים:  פיקוח 
על  מפקחת  המדינה  עליהם.  ומפקחת  ישיר  באופן  המזון  מחירי  בקביעת 
מחירים של לחם, מלח, מוצרי חלב וביצים )לוח 2(. משרד הכלכלה מפקח על 
מחירי לחם ומלח מאכל,  ומשרד החקלאות מפקח על מחירי חלב לשתייה, 
תוצרת גבינה ניגרת, חמאה, גבינות קשות וביצי מאכל. עד יוני 2009 היו 20 
מוצרי חלב  בפיקוח פעיל. מוצרים אלה היו כ-30 אחוז מסל מוצרי החלב 
בשוק וכללו את הרוב המכריע של מוצרי החלב הבסיסיים. חוק תכנון משק 
החלב )2011( ביטל את הפיקוח הפעיל על עשרה מוצרי חלב. בינואר 2014 
ופיתוח  ועדת המחירים המשותפת של משרדי האוצר והחקלאות  הרחיבה 
הכפר את רשימת המוצרים המפוקחים וכללה שני מוצרי חלב נוספים: גבינה 

לבנה רכה )5 אחוז שומן( ושמנת )38 אחוז שומן(. 
אכיפה  אגף  ידי  על  רים בפיקוח  מתבצעת  המוצ המחירים של  אכיפת 
במסחר במשרד הכלכלה. על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ומחירים 

)1996(, החלת פיקוח על מחירי מוצרים מוגבלת למקרים הבאים:

1  בתוך חוק ההסדרים 2016-2015.
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מוצרים או שירותים המסופקים על ידי מונופול המנצל את כוחו להפקת 	 
בשוק  נקבעים  שהיו  המחירים  מן  גבוהים  מחירים  באמצעות  רווחים 

המשוכלל.
מוצרים בתמיכה תקציבית.	 
מוצרים חיוניים או שמתקיים בהם מחסור או לצורכי בלימת אינפלציה.	 

חוק הפיקוח קובע שלוש רמות פיקוח על מחירים:
שינוי  פיקוח הדוקה האוסרת  — רמת  לחוק(  ה'  )פרק  א. קביעת מחירים 

מחירים ללא קבלת היתר.
   קביעת מחירים למוצרי חלב:

הפיקוח על מחירים נעשה על ידי הגבלת התשואה לחברה המפוקחת.	 
הנתונים  שלפיהם נקבעים מחירי מוצרי החלב הם נתוני המונופול. 	 
קביעת המחיר מתבססת על מחירו של סל התשומות בייצור לעומת 	 

רווחיותו הכוללת של המונופול מכל מגזרי פעילותו בענף החלב. 
המחיר מתעדכן לפי השוואה של התשואה על ההון הפעיל הכולל 	 

של החברה המפוקחת )המונופול( בייצור מוצרי החלב בפועל לעומת 
תחום תשואות נורמטיביות. 

התשואה ההולמת על ההון הפעיל בייצור החלב היא 12-6 אחוז.	 
מגישה  המפוקחת  החברה   — לחוק(  ו'  )פרק  מחירים  להעלאת  בקשה  ב. 
בקשה לשינוי מחיר ואם המפקח על המחירים לא דוחה את הבקשה 
תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, אזי המחיר שביקשה הוא המחיר הקובע.

לחוק( — החברה המפוקחת מנהלת באופן  ז'  )פרק  רווחיות  על  דיווח  ג.  
שוטף את מדיניות המחירים שלה תוך דיווח למפקח על המחירים על 
רווחיות המחירים. זו רמת הפיקוח הנמוכה ביותר. לפי החוק שר האוצר 
והשר הרלוונטי קובעים יחד את רמת הפיקוח שתחול על מצרך או על 

שירות שהחוק הוחל עליהם.
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לוח 2. מחירים מרביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח של משרד 
הכלכלה ושל משרד החקלאות )2017(2

משקל ואריזה

כיכר 750 גרם
כיכר 750 גרם
כיכר 500 גרם
כיכר 750 גרם
כיכר 500 גרם

1 ק״ג

1 ק״ג

שקית 1 ליטר
שקית 1 ליטר
קרטון 1 ליטר
קרטון 1 ליטר

גביע 200 מ״ל
גביע 200 מ״ל
גביע 200 מ״ל

קרטון 250 מ״ל

חבילה 100 גרם

שם המצרך ותיאורו

 לחם - 
בפיקוח משרד הכלכלה

לחם אחיד )כהה(
לחם לבן

חלה או מאפה שמרים
לחם אחיד )כהה( פרוס וארוז

לחם לבן פרוס וארוז

 מלח מאכל - 
בפיקוח משרד הכלכלה

מלח מטבח רגיל, מלח מטבח 
מעולה

מלח שולחן מעולה, מלח 
שולחן גס

 חלב שתייה - 
בפיקוח משרד החקלאות

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
חלב טרי 1% שומן )רגיל(
חלב טרי 3% שומן )רגיל(
חלב טרי 1% שומן )רגיל(

 תוצרת חלב ניגרת - 
בפיקוח משרד החקלאות

אשל 4.5% שומן
גיל 3% שומן

שמנת חמוצה 15% שומן
שמנת מתוקה 38% שומן

 חמאה - 
בפיקוח משרד החקלאות

חמאה רגילה

מחיר לקמעונאי 
בש״ח ללא מע״מ

3.88
3.84
3.76
5.13
4.46

1.56

1.56

3.82
3.59
4.23
4.00

1.11
1.02
1.64
4.14

2.81

 מחיר לצרכן 
בש״ח כולל מע״מ

5.07
5.07
4.94
6.79
6.04

2.07

2.07

5.00
4.65
5.75
5.40

1.55
1.40
2.20
5.95

3.80

2  מחירים בפיקוח נכונים ל-20.06.2017.
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משקל ואריזה

חריץ 1 ק״ג
חריץ 1 ק״ג

250 גרם

מעל 73 גרם
מ-63 עד 73 גרם
מ-53 עד 63 גרם

שם המצרך ותיאורו

 גבינות קשות - 
בפיקוח משרד החקלאות

גבינה קשה חצי שמנה עמק
גבינה קשה שמנה גלבוע

גבינה לבנה 5%

ביצי מאכל
 באריזה קמעונאית של 12 - 

בפיקוח משרד החקלאות

)XL( ענק
)L( גדול

)M( בינוני

מחיר לקמעונאי 
בש״ח ללא מע״מ

30.05
28.43
3.30

9.37
8.57
7.89

 מחיר לצרכן 
בש״ח כולל מע״מ

41.30
39.25
4.60

12.50
11.45
10.55

7. מדיניות הפיקוח על מחירי מזון

המזון  מחירי  על  הפיקוח  לנושא  אחרונות  בשנים  התייחסו  גופים  שני 
בישראל: מבקר המדינה בחוות דעת "הפיקוח על מחירי המזון והפיקוח על 
הצוות  של  בדוח  קדמי  וועדת   ,)2012 המדינה,  )מבקר  חלב"  מוצרי  מחירי 
לבדיקה התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה )משרד הכלכלה, 
2012(. השניים המליצו על הרחבת הפיקוח בתנאים שבהם מצוי שוק המזון 

בישראל.
לדעת מבקר המדינה, הורדת רמת הפיקוח על מחיריהם של מוצרי חלב 
לרמה הנמוכה ביותר בשוק ריכוזי, בלא שבשלו תנאי תחרות ממשיים, פגעה 
קשות באינטרסים הכלכליים של ציבור הצרכנים ובאימון שלו באופן קבלת 
ההחלטות על ידי גופי השלטון. הורדת רמת הפיקוח הביאה לעליית המחיר 
רמת  הורדת  המוצר.  בעבור  גבוה  מחיר  לשלם  שנאלצו  בצרכנים,  ולפגיעה 
הפיקוח על מחיר גבינת הקוטג'  הובילה בתוך זמן קצר לעליית מחיר הקוטג' 
בשיעור חריג: ממועד הסרת הפיקוח הפעיל ביולי 2006 ועד סוף אוקטובר 
2010 התייקר קוטג' 9 אחוזי שומן )250 גרם( ב-34 אחוז, וקוטג' 5 אחוזי 
שומן )250 גרם( התייקר ב-35.5 אחוז )בתקופה זו עלה מדד המחירים לצרכן 

)המשך לוח 2(
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החלב  מוצרי  של  מחיריהם  התייקרו  התקופה  באותה  אחוז(.  בכ-12  רק 
שבפיקוח פעיל בשיעור ממוצע של כ-10 אחוז בלבד )מבקר המדינה, 2012, 

עמ' 34(. 
לפיכך, טוען מבקר המדינה: ״יש לתקן ראשית כול, במידת האפשר, את 
הכשלים בשוק, ורק אחר כך לבחון את האפשרות להוריד את רמת הפיקוח 
על מוצרים נוספים. אמנם הפיקוח על המחירים הוא פתרון ביניים, חלקי 
ולא יעיל להסרת פגיעתם של כשלים תחרותיים, אולם במצב השוק הקיים 
... יש לבחון, בין היתר, את הצורך בחידוש הפיקוח ברמה הגבוהה ביותר 
על מוצרי חלב בסיסיים, כדי להבטיח קיום בכבוד לצרכנים מקרב השכבות 
מעוטות היכולת. בנוסף לכך, בשעה שבוחנים החלה או הסרה של פיקוח על 
כלכליים, אלא  אין לשקול רק שיקולים  מזון מסוימים,  מחירם של מוצרי 
ו"טובת  חיוני"  "מצרך  כמו   — הפיקוח  בחוק  המופיעים  למונחים  לתת  יש 
ובריאותיים.  חברתיים  יעדים  גם  תכליתית, המשקפת  פרשנות   — הציבור" 
זאת כדי להתחשב בציבור בכלל ובשכבות החלשות בפרט״ )מבקר המדינה, 

2012, עמ' 37(.
גם  ועדת קדמי תומכות  בדוח  והתחרותיות  ההמלצות בתחום הרגולציה 
ריכוזיות  קיימת  בהם  במוצרים  כי  סבורה  הוועדה  הפיקוח.  בהידוק  כן 
להוות  יכול  מזון  מוצרי  מחירי  על  פיקוח  ובהספקה,  בייצור  משמעותית 
כלי מדיניות יעיל לטווח קצר. על כן, ומתוך הערכה כי ההשפעה של חלק 
קביעת  על  הצוות  ממליץ  זמן,  תקופת  לאחר  רק  תחול  הצוות  מהמלצות 
רשימת מוצרים שתתבצע על ידי שרי התמ"ת והאוצר, עליהם יינתן דיווח על 
רווחיות ומחירים לפי  פרק ז' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 
התשנ"ו — 1996. הדיווח יינתן לפחות אחת לרבעון בשנה הראשונה. מוצר 
שהרווח עליו אינו סביר יוכנס לפיקוח לפי פרק ה' לחוק, כלומר, קביעת ועדת 
קדמי שמה דגש על רווחיות היצרנים ולא על ההיבט התזונתי הרחב יותר 

כפי שנעשה להלן.
אשר  מזון  בקבוצות  המופעלים  הרגולטוריים  הכלים  את  מפרט   3 לוח 
מרכיבות סל מזון בריא בסיסי. ההוצאה הנדרשת לדגנים בסל הבריא מגיעה 
ל-22.4 אחוז מעלות הסל. מחיר פריטי המזון בקבוצת המזון הבסיסית — 

הדגנים )דגנים מלאים למיניהם: 
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לוח 3. כלים רגולטוריים מופעלים בקבוצות מזון בסל מזון בריא בסיסי

 פריטי המזון
 בסל מזון

בריא בסיסי

 דגנים מלאים: אורז מלא, 
 חיטה מלאה, כוסמת, 
קוסקוס מלא, גריסים

אטריות ופסטה מקמח מלא
 לחם וחלה מדגן מלא, 

פיתה ולחמנייה מדגן מלא

בצל יבש
גזר

חסה
חצילים

כרוב ירוק/סגול
מלפפון, חי

עגבניות, חיות
פלפל ירוק או אדום, חי

קישואים

אבטיח
אשכולית, חיה

בננה, חיה
מנדרינה/קלמנטינה, חיה

שזיף, חי
תפוז, חי
תפוח, חי

חלב ותחליפיו: משקה
חלב ותחליפיו 1%-3%
יוגורט או לבן עד 3%

גבינה לבנה 5%
גבינה צהובה

גבינת קוטג׳ עד 5%

בשר הודו לא מבושל
בשר עוף לא מבושל

טונה בקופסה
 קטניות יבשות: שעועית 

 לבנה, אפונה, חומוס, 
עדשים, פול
ביצי מאכל

 דג: בקלה, זהבון, אלסקה, 
פולק, מרלוזה, אמנון

טחינה
שמן קנולה
אגוזי מלך

 כלים רגולטוריים 
 מופעלים 

בקבוצת מזון

מחיר מינימום
לחיטה

יבוא דגנים
פטור ממכס

מע״מ 0
מכס )יבוא במסגרת

הסכמי סחר פטור
ממכס או נהנה

מהנחה
בתעריפי מכס(

מע״מ 0
מכס )יבוא במסגרת

הסכמי סחר פטור
ממכס או נהנה

מהנחה
בתעריפי מכס(

פיקוח
קביעת מחיר מטרה

לחלב
מכס

פיקוח על מחיר של
ביצי מאכל

מכסות ייצור
)עוף, הודו, ביצים(

מכסות יבוא
מכס

פיקוח על מחירים 
של מוצרי חלב 

עתירי שומן
מכס

קבוצת מזון

1
דגנים מלאים

2
ירקות

2
פירות

3
 מזונות

 עשירים
בחלבון

חלבי

4
מזונות עשירים 
בחלבון מהחי 

וקטניות

5
מזונות 

עשירים בשומנים

 הוצאות
מסל מזון 

בריא בסיסי

22.4%

11.5%

11.3%

11.1%

39.7%

4.0%

פרטי 
המזון 

בפיקוח

P
P
P
P

P
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ולחמים  מלא  מקמח  אטריות  מלא,  קוסקוס  מלאה,  חיטה  מלא,  אורז 
מקמח מלא( אינם נמצאים תחת פיקוח. יבוא דגנים פטור ממכס והממשלה 

מבטיחה מחיר מינימום לחיטה. 
שיעור ההוצאה הנדרשת למזונות העשירים בחלבון מהחי הוא 39.7 אחוז 
מעלות הסל. בקבוצה זו יש פיקוח על מחירם של ביצי מאכל, קיימות מכסות 
ייצור על גידול עוף, הודו, ושווק ביצים, כמו כן יש מכסות יבוא ומכסים על 

מזונות אלה.
מסך  אחוז   11.1 רק  נדרש  חלבי  בחלבון  עשירים  מזונות  קבוצת  למימון 
ההוצאה לסל מזון בריא. מחירם של רוב פריטי המזון בקבוצה זו נמצאים 
לחלב  מטרה  מחיר  מהבטחת  נהנים  המקומיים  החלב  ויצרני  בפיקוח, 

ומתעריפי מכס גבוהים ומגנים. 
סל  עלות  מסך  אחוזים  כ-12  רק  כי  אפוא,  עולה,  מהנתונים  לסיכום, 
המזון הבריא הבסיסי, מתייחסים למוצרים אשר מחיריהם בפיקוח. מדובר 
במוצרים עשירים בחלבון חלבי )קבוצה 3( וביצים )בקבוצה 4(. מרבית עלות 
בפיקוח.  אינם  מחיריהם  אשר  למוצרים  מתייחסת  אחוזים,  כ-88  זה,  סל 
בנוסף לפירות וירקות, מוצרים אלא כוללים דגנים מלאים )קבוצה 1(, מזונות 
עשירים בחלבון מהחי וקטניות, להוציא ביצים )קבוצה 4(, ומזונות עשירים 
בשומנים )קבוצה 5(. על חלקם של מוצרים אלה יש אף מכסים ומכסות ייצור 

ויבוא.
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