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 ארוחה זוגית במסעדה? לויותר ₪  750ונשלם נמשיך לבלות במסעדות האם  - פתיח

ש כיום  הרווחת  יבשלו    מעדיפים  הלקוחותהמגמה  מעביריםשאחרים  הם  ובכך  וגדל  נתח    עבורם  חנויות  מהוצאות  מההולך 

היחס  ה המסעדות.  אל  והיום  סופרמרקט  כל  1:3הינו  קטן  על  ש  1,  מוציאים  א₪  אנו  במסעדה  מוציאים  ברשתות    3נו   ₪

  55-כעלו מ  על הסעדה  ההוצאגודל הלפי דיווחי בנק ישראל מכרטיסי האשראי  .  1:5עשור היחס היה  כ. לפני  הסופרמרקטים 

 . 35%-גודל המכירות היומיות גדל בכ  .האחרונים  מיליון ₪ ביום בתקופה שקדמה לחגים  70-75-ללפני הקורונה  ביום  מיליוני ₪  

)עלות חומרי הגלם,   שגדלות "אמיתיות"    עלויות המסעדות גובות מחירים גבוהים מאוד, בבסיסן  מגמה שנייה והפוכה לה היא ש

"ללא   בה משלמים  ההתנהגות הצרכנית  נוח להשתלב עםבעלי המסעדות  לוגם  ,  השכירות החודשיים, עלויות כוח האדם ועוד(  דמי

- במסעדות יוקרה ו  למנה עיקריתויותר  ₪    150-200-לו₪ למנה ראשונה ו"קטנה"    70-90גם  ,  על "הנאות מידיות"חשבון"  

 , יקר!קפה תיברשתות ב ת₪ לארוחה זוגית לארוחת בקר ישראלי 120

הוצאות משקי הבית כתוצאה מגידול משמעותי ביוקר המחיה והמושפע    על"צונמי"  גל    בה עוברבתקופה  וכול זאת מתרחש  

 קרו כלכלה נוספים.אוגורמי מ שעולה גם מהאינפלציה, הריבית

זה   הגבוהות  סוקר  טור  מהעלויות  ההסעדה כתוצאה  סוגי  ויחולו על  ההסעדה, השינויים שחלים  בשוק  המתרחשות  תופעות 

 והתנהגות הלקוחות בהתאם.

 

  ת נאמד  הבית  משקי  שמחוללים  התרומה.  )לא כולל מע"מ(  מיליארד ₪  31-נאמד בכ  בישראלהשנתי  ההסעדה  שוק    גודל  -  גודל השוק

 תרשיםכמוצג ב.  מיליארד ₪ בשנה  3.7-כ)בכמויות שלפני הקורונה(  חוץ    תייריו   מיליארד ₪  7.8-כ  מועסקים, ה₪  מיליארד  19.3-ב

 ;שלהלן

 הפוטנציאלי  גודל שוק ההסעדה :תרשים
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, גדל בשוק ההסעדההיקף המכירות  )ללא כסף מזומן והון שחור(לפי נתוני בנק ישראל ובהתייחס לנתוני כרטיסי האשראי בלבד 

ואחרי הקורונה הגלים"    5גלי המכירות טרום הקורונה ובמהלך "  .ביחס לתקופה של טרום הקורונה  30%כמעט  בב"גל החמישי"    ואפילו

היקף    עלהב"גל הרביעי"  ,  30%-40%-שלישי" ב" וה"שני"ה  ים , בגל60%-ונתוניהם: ב"גל הראשון" ירדו בכ  מוצגים בתרשים שלהלן

ם"  י, גם עם "פתיחת השמי2022בחודש מאי, . השנה, ביחס לתקופה של טרום הקורונה 40%-כלו בהמכירות, ושלפניו המכירות אף ע

 התהיה, מה צפוי עתה אחרי החגים? עולה . 60%-70%-ב 2022, ובחודש שלפני החגים, ספטמבר 30%-40%-ההוצאה גדלה ב

עלו  השיא היה ב"גל הראשון" שהמכירות היומיות    -  ?והסופרמרקט  מה התרחש בגודל הרכישות של משקי הבית ברשתות המזון

- "פתיחת השמים" ההוצאה גדלה בבמקביל ל,  2022השנה, בחודש מאי,    .10%-18%-הם עלו בהגלים השני והחמישי    בין  .30%-בכ

גידול בגודל   . יש לציין כי עלייה זו הינה נומינאלית וכוללת בתוכה הן20%-בכ  2022ובחודש שלפני החגים, ספטמבר  בלבד,    10%-13%

מושפע בגידול בצריכה של   אינו)כלומר גידול כולל קטן וש 5%-של כ ועליות מחירים 4.5%-כ בשנה, אינפלציה של 2%-האוכלוסייה, כ

 משק הבית(. 

 וביחד חל שינוי במבנה הוצאות משקי הבית;   וקטנה הצריכה ברשתות הסופרמרקט  חל גידול בצריכה במסעדות ,  שורה תחתונה

 ההוצאה ברשתות המזון  מול ההוצאות בכרטיסי אשראי על מסעדותגודל  :תרשים
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 ? הן מצד הלקוחות והן מצד בעלי המסעדות ומה השתנה, משתנה וישתנה בשוק ההסעדה

שיעור   !ויגדל  גדללתצרוכת נתח ההוצאה על מוצרי הסעדה מסך הוצאת משקי הבית משמע,  -"  יבשלו לנו ושלא נבשל לעצמנו"ש

משנת    1%עלייה של  מייצגות    ,השניםמגמות לאורך  .  OECD-במדינות ה   26-ובמקום ה  5.3%-כבישראל  .  6%-כבארה"ב  ום  היההוצאה  

 . בארה"ב( 0.6%-בישראל בלבד, ול 0.7%-)ביחס ל OECDבכל מדינות  2011

בחודשים   6.1%-הקורונה לכלפני    5.6%-נתח ההוצאה על מסעדות מסך ההוצאה של משקי הבית עלה מכ  לפי דיווחי בנק ישראל

 ;האחרונים, גידול משמעותי

. מספרים  1:3וביחס של  29%-לכ 26%-מוצרי הסעדה עלה מכ יחד עם הנתח שמוצא על הסעדה מסך ההוצאה על מוצרי מזון 

 ;אלו מייצרים מגמה כללית של עלייה גבוהה ברמת החיים של משקי הבית ושינוי בהעדפות

כמוצג    עתה,  15%-לפני הקורונה, לכ  15.7%-קטן מהיומית  הבית ברשתות המזון מסך הוצאתם  בנוסף, נתח ההוצאה של משקי  

 :)זה "סיפור" לטור הדעה הבא( להלן

 )%( על מוצרי הסעדה מסך הוצאות משקי הבית ומסך הוצאתם על מוצרי מזון והסעדה ביחדתרשים: נתח המכירות 

חומרי הגלם, החשמל, המים, הארנונה העסקית, כוח האדם )לדוגמה: מנהלי מסעדות מבקשים    -המחירים  עליית  ו  הייצור  עלויות 

לעבודה בשירותי    ששים  אינםוהישראלים    למשמרת  ₪ נטו  700-800אלף ₪ נטו לחודש, שוטפי כלים מבקשים גם    15  משכורת של

. ברם, במקביל הם  20%-30%-בגם  את בעלי המסעדות להעלות את מחירי המנות    חייבוכל אלה ביחד   ,הרגולציה לסוגיהו  (הסעדה

, יהיה קשה  ברםביקוש "ללא גבולות" של הישראלים, ש"חיים את הרגע", "מבזבזים" על מוצרי מותרות, בילוי, פנאי והסעדה.  ל  נענים

לכן  . וויותר על ארוחה זוגית במסעדה₪    500-750לצאת לבלות כבעבר ואופי הבילוי ישתנה בעקבות המחירים של  להמשיך  

למסעדות   לצאת  או שיידרשו  פחותהה"סועדים"  מנות    בתדירות  גם  מנות,  גם פחות  ל"שולחן",  יזמינו פחות  ו/או  בעתיד, 

אותו    "קטנות" את  במסעדה  וישהו  שתייה",  "סיבובי  פחות  וגם  היותר  שעתיים!  משך   = ב"אפליקציה"  להם  שמקצים  זמן 

 ו"פגיעה" גם בסועדים וגם במסעדנים;  ב"מעגל החיים" של המסעדותויה צפעה המשמעות, פגי

הינו   "מנצח" בנתח ממספר המסעדותה  הסגמנט  -  רמת מיצוב המסעדות לפי סגמנטיםסוגי ואת השינויים בוייצר  כל זה מייצר  

לאפשר למסעדנים  יתחזק בהמשך בשל יכולתו הגבוהה  סגמנט זה  מוערך כי    כבר היום ושיגדל.  55%  נתח של  עם  Fast Casual-ויהיה ה
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בעיקר מיליון ₪ ויותר כמו בעבר ויפתחו    3-4במעט מסעדות ישקיעו    .פחותהרבה  מושקעות  המסעדות קטנות יותר,  ב  להרוויח כסף

סוף המוצרים  על איבעיקר  המבוססים    עסקיםל  בנוסףאוכל רחוב, פוד טראק וקונספט של ארוחה בפיתה.  , דוכני  מסעדות "קטנות"

מזון בריא ואיכותי של  ,  .V.F.M  מסעדות שתספקנה,  אירוחלמעט כוח אדם לשירות ו ל  ו"כולם" יידרשו.  באופן עצמאי ו/או במשלוחים

 ;לשם"וילך . השוק "הולך ₪ למנה בלבד  69-ו 59, 49מנות "קטנות" ובמחירים של שיימכרו , יותר מהמזון המהיר

 

עתיד שוק ההסעדה והמשך הצמיחה בו יושפע עתה בצורה ישירה מנתוני המאקרו הכלכליים. המשך עליית    -המצוי והצפוי  

גם   המסעדנים  את  שיחייב  הלקוחות,  אצל  התנהגותי  לשינוי  יביא  הלקוחות,  על  הכללי  המחייה  יוקר  של  והלחץ  המחירים 

בתי הקפה הוותיקים, נדרש היום להעלות  בו. גם במסעדות ושעובדות גם במשלוחיםלהתאמות בהפעלת מסעדות "קטנות", 

 ; בלבד 15%את מחזוריהם בשיעורים גבוהים במטרה להשיג רווחיות שקטנה לעד 

 בתנאים הללו, האם נמשיך להעביר נתח מההוצאה בסופרמרקט אל המסעדות, או שצפוי שינוי בכיוון ובמגמה? -והתהיות 

והדוכנים   ה"קטנות"  ה"רגילות" אל מול שוק המשלוחים, המסעדות  / השפים  התמונות להלן מתארות את מסעדות הגורמה

 שצומחים;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


