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תא ךימנהל  חילצנ  םאה  רבשמה :

(. הביבסו 11(1 היגולוקא   ? המוקעה

הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  לירפאב ,  26

אטבמה תוילירטסל  ףדרנ  גשומ  השענ  אוה  ימדיפאה  רבשמה  תובקעב  םוהיזל , ףדרנ  גשומ  היה  ימעפ ' - דח  ' תועובש רפסמ  ינפל  דע  םא   " .הייריח רוזחִמה  קראפב  רובה 
ןמדלו הביר  םוליצ : תואירבו | " ןויקינ 

חילצנ םאה  רבשמה : ירחאש  םויב  זובזבו  הכירצ 
? המוקעה תא  ךימנהל 

וללה םיעוריאה  .ימואל  - ןיבה ץראה  רודכ  םויו  ילארשיה  םילקאה  דעצמ  ינפל  עגר  לארשי  תנידמ  תא  דקפ  הנורוקה  רבשמ 
.הכירצה יסופד  יוניש  תועצמאב  רקיעב  הביבסה , םוהיזו  םיבאשמ  זובזב  םוצמצל  םיארוק  םהל  םיוולנה  םייתביבסה  םינייפמקהו 
םיחותפה םיחטשהו  םיה  םוהיז  תעינמב  םיימעפ , - דח םילכב  שומישה  תקספהל  האירקב  תונורחאה  םינשב  ודקמתה  םינייפמקה 

.םיימעפ - בר םילכב  שומישל  תועדומה  תאלעהבו 

שרדנ רוביצה  .זובזבו  הכירצ  יסופדל  עגונה  לכב  רוציל  ועוויש  הביבסה  ירחושש  הזמ  הנוש  שדח , ירוביצ  רדס  הפכ  הנורוקה  רבשמ 
רפסמ ינפל  דע  םא  .םינובגמ  ומכ  םיימעפ , - דח םירצומו  תופפכו , תוכסמ  ומכ  חווט , - ירצק םירצומ  תועצמאב  ומצע  לע  ןגהל 
ןויקינ אטבמה  תוילירטסל  ףדרנ  גשומ  השענ  אוה  ימדיפאה  רבשמה  תובקעב  םוהיזל , ףדרנ  גשומ  היה  ימעפ ' - דח  ' תועובש

: םינכרצה תופדעה  תמגמב  יוניש  לח  יכ  הלוע  ןסלינ  ןוכמ  ךרעש  םירקחממ  .רימאה  ןוגימו  יוטיח  ירצומב  שומישהו  תואירבו ,
תכרעמ לע  הנגהבו  יוטיחב  םידקמתמה  םירצומ  ןוגכ  יתואירב , ןסוחל  םימרותה  םירצומל  םייתביבס  םיכרע  םימדקמה  םירצוממ 

ןורחאה ץרמב  גותימו . תוכיא  בחרה ,) הנבומב   ) תּומייק רשאמ  רתוי  םייטנוולר  ושענ  וללה  םירצומה  םינכרצה  תניחבמ  .ןוסיחה 
ואצי תויאקירמאה  תויושרהו  דקתשא  , ץרמל  האוושהב  הדירולפבו ב-1,079%  קרוי ב-451%  וינב  םינובגמה  תוריכמ  וקניז 

ךכ .רוביצה  ביוא  השענ  בר –  למע  עקשוה  ותלחנהבש  ימעפ ' - בר .בויבה ה' תוכרעמל  םינובגמ  תקירזמ  ענמיהל  םיחרזאל  האירקב 
איבהל היתוחוקל  לע  סקבראטס '  ' הפקה תשר  הרסא  "ב , הראב הנורוק  לש  ןושארה  הרקמה  הלגתהש  רחאל  עובשכ  לשמל ,

ךופשל םידמוע  ונא  םאה  .רוזחמל  ןודקיפ  יקובקב  ףוסיא  תריצע  לע  תואירבה  דרשמ  החנה  לארשיב  .םיימעפ  - בר םילפס  םיפינסל 
? ילירטסה העשה  וצל  ימעפ ' - דח תא ה' ךפוה  הנורוקה  רבשמ  רשאכ  םימה  םע  קוניתה  תא 

םיחרזאה תא  עינמש  המ  םג  הז  .ומצע  לע  ןגהל  ותוא  םיפחוד  הלאו  םדאה , לש  םייאמקה  םידחפהו  תודרחה  תא  תוררועמ  תופגמ 
היילע הלח  דע 15.3 )  16.2  ) דחא שדוח  ךלהמב  תואלקחה  , דרשמ  םסרפש  םינותנ  יפ  לע  .ןוזמב  דייטצהלו  רפוסה  יפדמל  שוחל 

.לארשי תא  קר  תנייפאמ  אל  תאזה  המגמה  .לארשיב  ושכרנש  המאתהב )  ) םיציבו תוקרי  לש  תיעובשה  תומכב  לש 25% ו-27% 
דקתשא הליבקמה  הפוקתל  סחיב  ןורחאה  ץרמב   10%- כב םיזורא  םירצומל  שוקיבה  הלע  הינטירבבו  "ב  הראב הילטיאב , תפרצב ,
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הפוריא ברעמב  םינכרצהמ  ןיב 20% ל-30%  ויפלש  םינכרצ  רקסמ  דומלל  ןתינש  יפכ  הריבצמ , עבונ  הכירצהמ  רכינ  קלח  . 
. ףיגנה  תוצרפתה  לשב  ןוזמ  םירגוא  םה  יכ  וריהצה 

, תעד לוקיש  תלעפהלו  תיתרוקיב  הבישחל  רוביצה  תא  דדועל  יאדכ  ןד מ-20.4.2020 . שוגמ  החפשמ  לש  הפשא  תלגע  תלוכת 
ןמדלו הביר  םוליצ : ימעפ |  - בר רצומב  שמתשהל  יוצרו  יאדכ  יתמו  יחרכה  אוה  חווט  - רצק וא  ימעפ  - דח רצומ  יתמ 

ךכ .הפשאה  חפל  לגלגתי  אוהו  שומיש  לכ  השעיי  אל  הזה  ןוזמהמ  רכינ  קלחבש  חינהל  שיש  ןוויכ  דואמ , תוגיאדמ  תומגמב  רבודמ 
םינכרצל יכ  וחיכוה  רבעב  וכרענש  םירקחמ  לבא  תיסחי , ךורא  ףקות  םנמוא  שי  תוינטקו  זרוא  הטספ , ומכ  םישבי  םירצומל  לשמל ,

תא רבכמ  אל  ונייצש  ךכב  בשחתהב  השממתה  . אל  שכרנ  המשלש  הרטמהש  רחאל  וכילשהלו  הווזמב  ןוזמ  חוכשל  הייטנ  שי 
ןוזמל םוגע  ביתנ  ןמתסמ  חספל , רשכ  ןוזמ  םישכורו  ץמחמ  םתיב  תא  וב  םיקנמ  ( 63%  ) םידוהיה םיחרזאה  תיברמש  חספה , גח 
ןוויכ ןוזמ , תקירזב  לודיגב  אוה  ףא  אטבתי  ירט  ןוזמ  תשיכרב  לודיגה  יכ  חינהל  ריבס  גחל  . ומדקש  תועובשב  שכרנש  שביה 

.תיסחי םירצק  ףדמ  ייח  שי  תוקרילו , תוריפל  טרפבו  ירט , ןוזמלש 

םוטפמיס אוה  הנורוקה  ףיגנש  ףא  םימייקמהו , םייתביבסה  םויה  ירדס  ושטננ  הנורוקה  תפגמ  תואיצמב  אקווד  הינוריאה , הברמל 
ןיא ןכ , לע  .הבורקה  האמב  ונקלח  תנמ  ויהי  עבט  תונוסאו  םיימילקא  ןוציק  יעוריא  תופגמש , חינהל  שי  .הקומע  תיתביבס  היעב  לש 
, תוחפ ךורצל  ונייח –  ימוחת  לכב  המוקעה ' תדרוה   ' תשיג תא  ץמאל  רתוי  ןוכנ  אלא  םימייקמו , םייתביבס  םוי  ירדס  חונזל  תעה  וז 
וא ימעפ  - דח רצומ  יתמ  תעד , לוקיש  תלעפהלו  תיתרוקיב  הבישחל  רוביצה  תא  דדועל  יאדכ  רקיעב  .תוחפ  ףוטעל  תוחפ , ךילשהל 

עורג היהי  ןורתפהש  רוסא  יכ  ימעפ , - בר רצומב  שמתשהל  יוצרו  יאדכ  יתמו  תונגמתה ) / תואירב ימעטמ   ) יחרכה אוה  חווט  - רצק
.היעבהמ  

תורוקמ

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  םילשורי :  ? חספב רשכ  םילכוא  םילארשי  המכ  .א 2018 . רעיו  ןמרה ת   .1

הלכלכ רקחמל , הביטחה  קווישה . תותשרב  תוינק  חותינ  הנורוקה : רבשמ  .א 2020 . ןמסואו  רב א  קוצ   .2
ץרמ 2020. רפכה , חותיפו  תואלקחה  דרשמ  היגטרטסאו ,

Nielsen. 2020. A look at how home care product claim preferences have shifted amid  .3
.the COVID-19 Pandemic

.STATISTA. 2020. Coronavirus: Impact on the retail landscape in the U.S  .4

[2]

[2]

[5]

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16783

https://www.idi.org.il/articles/22149
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/retail_corona.aspx
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/a-look-at-how-home-care-product-claim-preferences-have-shifted-amid-the-covid-19-pandemic/
https://www.statista.com/study/71626/coronavirus-impact-on-the-retail-landscape-in-the-us


Wansink B, Brasel A, and Amjad S. 2000. The mystery of the cabinet castaway: Why  .5
we buy products we never use. Family and Consumer Sciences Research Journal

.92(1): 104-108

https://magazine.isees.org.il/?p=16783


	צריכה ובזבוז ביום שאחרי המשבר: האם נצליח להנמיך את העקומה?
	מקורות


