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 בגלובס   שיווקי חדש ומחדש- מדור כלכלי  . א 

 ; "חם מהתנור" -שם  .1

 ; צ'מנסקי בן שחר ושות'שיווקי - תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת היעוץ הכלכלי  -כתב  .2

3. bs.co.il-www.c ; 

 פתיח  .ב

  תהיות .1

 של ה"מחר"? השיווקי והקמעונאי נתכנן את המוצר  מי יהיו קהלי היעד להם (א 

 ? שונים חברות- תתי  3- ל מוצרים שונים 3האם נדרש לפתח ולייצר  (ב

תשפיע   (ג  / היום  משפיעה  האוכלוסייה  של  הגאוגרפית  הפריסה  מוצרי   "מחר"האם  מכירות  על 

 קומרס? -אי ה בתקופתמיקום הכלכלת  מה משמעותקמעונאות? ה

 ל ומאפייני החברה הישראלית ד שינויים ומגמות בגו .2

 ; נתחיהן מסך האוכלוסייה משתנההתפלגות  -תתי החברות  (א 

 ; = פוטנציאל  = כוח קנייה נוסף וקבועאלף  185-ככל שנה מצטרפים  - תינוקות  (ב

 ; מתווספים יותר משקי בית בכלל ו"קטנים" בפרט -השנים האחרונות מגמה חדשה  3-ב (ג

והערבי קטנים בעוד שמשקי הבית החרדים שומרים על יציבות ואף    החילוני במגזר היהודי    - גדלי משקי הבית   (ד 

 ; במעט גדלים

האם    -תהייה  בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ותחזיותיה    , קביעותיה הערכת החברה  -מקור   .3

 ;המתפרסמים נכונים ומבוקרים? נתוני הלמ"ס

 גודל האוכלוסייה בישראל  .ג

 אחרים;  5%-ערבים וכ 21%-יהודים, כ - 74%-כ ,שבים, מתוכםמיליון תו  9.1-מנתה כ 2019בשנת  .1

לשנת   .2 )בשנת    2008ביחס  היהודית  האוכלוסייה  בשיעור  קיטון  בשיעור  (76%-כ  -  2008חל  גידול  של    הלעומת 

 (;4.2%אחרים ), ה (20.2%האוכלוסייה הערבית )

 מיליון תושבים; 11.1-לכ 2030ת מיליון תושבים ובשנ 10.2-האוכלוסייה צפויה לגדול לכ 2025בשנת  -"מחר"  .3
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 "הקצוות גדלים"  - אוכלוסייה בישראל לפי גיל . ד 

 10%של  אלף, פער    40-נולדו כ  2000אלף ערבים )בשנת    44בכול שנה. מתוכם,  מתווספים  אלף    185-כ  -  תינוקות .1

 (;בלבד 

בגילאים  כלל  מ  28%  -  צעירים .2 נשמר=    0-14האוכלוסייה  הצעירה  האוכלוסייה  של  קנייה  =    הנתח  כוח  תוספת 

 ; תמידית, משק צומח!

=   בלבד( 10%=  0-4)יותר מגילאי  14%יהוו כבר  2030= בשנת  +65גידול בשיעור ובמספר בני  - "כסופי השיער" .3

 ; קהלים עם זמן פנוי וכוח קנייה שהולך וגדל

עם  מהאוכלוסייה    Z  (1997  )+-  26%-מכוח העבודה ודור ה  40%( מהווים  1980-1996דור המילניאלס )  -באמצע   .4

 . תיאורם בסקירה הבאה; הרגלי צריכה והתנהגות שונים

  דת בחתך אוכלוסייה =   קהלי יעד שונים 3-תתחלק ל  . ה

 לפי דת:  נבחרותמציג את התפלגות האוכלוסייה בישראל בשנים התרשים שלהלן  .1

 )%( נבחרותהאוכלוסייה בישראל לפי דת בשנים תרשים: התפלגות 

 ;2065מהאוכלוסייה בשנת  1/3-ל 2015בלבד בשנת   11%-נתחה יגדל מכ - מתחרדת!  -אוכלוסיית ישראל  .2

 העשורים הבאים;  4-גם ב 20%-מעט מעל ל. על נתחו ישמור - המגזר הערבי  .3

 משקי בית בישראל  .ו

 מיליון; 2.8-בכ ךמוער 2021בשנת ם מספר .1

 ; 2010-2017מדי שנה בשנים אלף בלבד  50-תוספת של כ -עד היום  (א 

זו    -תהייה  מעלה    2018-2019בשנים  אלף    81-ו  77של  המדווחת  תוספת  ה (ב אפשרית האם "קפיצה" 

 ; ?שנתייםבתוך והגיונית 
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 בית בישראל קגודל מש .2

של משקי בית   20%-= "קפיצה" לכ  בלבד  נפשות  1-2עלייה משמעותית במספר משקי בית בהם  חלה   (א 

 כמתואר בתרשים; נפשות,   2למשקי בית עם  25%-בני נפש אחת, ומעל ל

 )למ"ס(  לאורך השנים  כלל ישראל  -מספר משקי בית ומספר נפשות במשק בית תרשים:  

 

 

 הולכים וקטנים אצל היהודים החילוניים ואצל הערבים ונשמרים אצל החרדים  .3

 ; 3.35-שקטן מ 3.24 -כלל ישראל  (א 

 ; 3.05-לכ 3.11-מ -יהודים כלל ה (ב

 , משמר את גודל משק הבית הממוצע; 5.27 -חרדים  (ג

 ; 4.44-לכ 4.76-מ -ערבים  (ד 

 ("אמצע" )ה  Z-וה  Y-, במשקי בית קטנים והולכים, ודורות ה )גם ילדים ו"כסופי שיער"(יגורו כאן רבים    -שורה תחתונה   .ז

להתאים את מוצרי "מחר"  יחייבו את השחקנים בשווקים כל אלו ביחד  .ומשתנים עם הרגלי צריכה והתנהגות שונים

 להעדפות חדשות; 

 

TABLE 1.  HOUSEHOLDS,(1) BY SIZE OF HOUSEHOLD לוח 1. משקי בית,)1( לפי גודל משק בית
                   AND POPULATION GROUP            וקבוצת אוכלוסייה

מספר ממוצע של נפשות למשק בית מספר הנפשות במשק הבית )אחוזים( סך הכל

Number of persons in household (percentages) (אלפים)

ללא משקי בית כולל משקי בית
שבהם  שבהם  סך הכל

נפש אחת בלבד נפש אחת בלבד 7+ 6 5 4 3 2 1

Excluding Including

one-person one-person Total Total

households households (thousands)

Total population כלל האוכלוסייה

    2013 3.87   3.33   6.0 6.3 13.3 16.8 15.5 23.3 18.7 100.0  2,312.6  2013    

    2014 3.84   3.32   5.9 6.5 13.5 16.3 15.5 24.2 18.1 100.0  2,363.5  2014    

    2015 3.84   3.32   5.8 6.6 13.4 16.7 15.3 24.0 18.2 100.0  2,411.7  2015    

    2016 3.83   3.31   5.8 6.5 13.5 16.3 15.0 24.2 18.7 100.0  2,470.2  2016    

    2017 3.85   3.32   6.0 6.3 13.6 16.3 14.9 24.2 18.6 100.0  2,510.3  2017    

    2018 3.82   3.28   6.1 5.9 13.4 15.9 15.0 24.8 19.0 100.0  2,587.1  2018    

    2019 3.80   3.24   5.8 5.9 13.3 15.6 14.4 25.2 19.9 100.0  2,667.6  2019    

Average number of persons 

per household


