
ח אך 
,,

קהל הצרכנים הישראלי רוכש כיום מוצרי צריכה ברשת בהיקף של כ-2-2.5 מיליארד ש

ל ורק כ- 40% מהרכישות מתבצעות אצל קמעונאים 
,,

מרבית הקניות מתבצעות מאתרים בחו

מקוונים מקומיים.

הסיבות המרכזיות  לכך שהישראלים לא רוכשים באתרים מקומיים הן:

1. רמה נמוכה של פלטפורמות המסחר בישראל –הרמה הויזואלית של האתרים הישראלים נמוכה 

ביחס  מאוד  מצומצם  בהם  המופיעים  והמוצרים  האתרים  והיצע  החלטות,  קבלת  על  ומקשה 

ל. 
,,

לחו

2. לוגיסטיקה ברמה ירודה ובעיות אבטחת תשלום מעוררים חשדות וחוסר אמון מצד הצרכנים.

ל למוצרים זהים 
,,

גורמים נוספים שמלבים את התופעה הם מחירים זולים שמציעים אתרים בחו

של  מקוונות  רכישות  לביצוע  המרכזיים  החסמים  אינם  הם  אך  בארץ,  לרכוש  ניתן  שלא  ומותגים 

מוצרי צריכה בישראל.

E-tail בישראל 2012
פוטנציאל משמעותי בשוק הסחר האלקטרוני בישראל 
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הרבה  מפותח  בעולם   E-commerce-ה תחום 

צרכנים  בישראל.  קמעונאים  אצל  מאשר  יותר 

במדינות רבות מבצעים אחוז הולך וגדל של רכישות 

מוצרים  של  במגוון  מקוון,  סחר  בפלטפורמות 

ושירותים. בישראל לעומת זאת, היקף הרכישות קטן 

בצורה משמעותית לעומת העולם.

אחוז המסחר המקוון מכלל 

המסחר בתחום מוצרי 

הצריכה בישראל קטן 

משמעותית ביחס למדינות 

אחרות

הצרכנים הישראלים מבצעים כיום רכישות באינטרנט אך 
מרביתן מאתרים בחו,,ל

 TASC ניתוח ,census, verdict ,מקור: נתוני הלמ"ס

למדינות  ישראל  בין  המקוון  הסחר  בתחום  לפערים  הסיבה 
אחרות אינה חסמים בצד הביקוש אלא בצד ההיצע 

לפחות 60% מהישראלים נוהגים לקנות כיום מוצרים ושירותים ברשת, כמחצית מתוכם 

רוכשים מוצרי צריכה, באחת משלוש דרכים מרכזיות:

1

נתח השוק של המסחר המקוון המקומי מכלל המסחר המקומי בתחומים שונים, 2009

רכישה ישירה מקמעונאים באירופה וארה,,ב 

אתרים רבים מחו,,ל מבצעים משלוחים לישראל 

Sears, Ebay, Amazon וביניהם ענקיות כמו

JCpenney, Marks & Spencer
Victoria’s Secret ועוד.
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מהישראלים  כ-70%  שילוח  חברות  באמצעות 

אין  כי  מגלים  אינטרנט  באתרי  לקנות  המנסים 

לרכוש  שבוחרים  מהצרכנים  רבים  לארץ.  משלוחים 

לישראל  משלוח  מבצעים  שלא  באתרים  מוצרים 

שילוח  חברות  דרך  לארץ  המוצרים  את  שולחים 

ומספקות  המוצרים  של  המוצא  במדינות  היושבות 

המובילה  הקטגוריה  נוחה.  לוגיסטית  פלטפורמה 

במשלוחים אלה הינה הלבשה והנעלה, שלוש חברות 

 .TNT-ו  Ushops, Mustop הן  המובילות  השילוח 

מארה,,ב בלבד, נשלחות כל חודש כ-50 אלף חבילות 

השנתי  השוק  וגודל  השילוח  חברות  דרך  לישראל 

ובכ-100-50  מארה,,ב   ₪ מיליון  בכ-500-300  מוערך 

מיליון ₪ מאירופה.

חברות  דרך  משלוח  מלבד  מאמריקה,,  ,,הדודה 

השילוח, ישראלים רבים בוחרים לשלוח את המוצרים 

של  הקרוב  בביקור  אותם  ולקבל  משפחה  לקרובי 

Market- חברת  שערכה  סקר  מאמריקה,,.  ,,הדודה 

Watch מצא כי כ-50% ממי שמעוניין לרכוש פריטים 

מאתרים בארה,,ב שאינם עושים משלוחים לישראל 

המתגוררים  משפחה  לקרובי  המוצרים  את  מזמין 

בחו,,ל.

 $325 עד  של  עסקאות  על  והמסים  המכס  הורדת 

צפויה להגדיל את היקף הרכישות מאתרים בחו,,ל וכן 

להגדיל את מעגל הרוכשים הישראלים באינטרנט.

היקף הרכישות המקוונות 

של מוצרי צריכה ע,,י  

צרכנים ישראלים מוערך 

בכ-2-2.5 מיליארד ₪ אך 

רק כ-40% מהרכישות 

מתבצעות מקמעונאים 

מקומיים בשל חסמי היצע

2

3

 TASC ס, ניתוח
,,

מקור: ראיונות עם גורמי מפתח בשוק, מחקר Market watch, נתוני למ
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בישראל,  המובילים  הבנקים  של  האתרים  בנקאות 

ביניהם לאומי והפועלים, בנו בשנים האחרונות אתרים 

באופן  מוצרים  ורכישת  פעולות  ביצוע  המאפשרים 

נוח ומאובטח ברשת. אתרים אלה נחשבים למובילים 

הצליחו  והם  הבנקאות  בתחום  העולמית  ברמה 

שמבצעים  הפעולות  מהיקף  מהותי  חלק  להסיט 

הלקוחות שלהם לערוץ האינטרנטי.

בישראל  הבנקאיות  מהפעולות  מחלק   45%-60%

מבוצעות כיום ברשת.

המזון  הזמנות  ממסעדות  מוכן  מזון  הזמנת 

תן  כגון  )בין היתר דרך חברות  ממסעדות באינטרנט 

המסעדות  משוק  כ-10%  מהוות  וכו,(  סיבוס  ביס, 

האחרונות.  בשנים  מתמיד  בגידול  ונמצאות  בארץ 

שהצליחה  פיצה  ס 
,
דומינו היא  לכך  מצוינת  דוגמא 

להגיע לחדירה מרשימה של הזמנות ברשת המהוות 

כ-52% ממכירות הרשת. מכל הזכייניות של דומינו,ס 

בקנייה  השני  במקום  מדורגת  ישראל  בעולם,  פיצה 

באינטרנט אחרי יפן.

תחום קמעונאות המזון הינו תחום שבו צפויה קפיצה 

משמעותית בשנה-שנתיים הקרובות. כבר היום ניתן 

ברשתות  זה  תחום  של  הפעילות  ניצני  את  לראות 

השיווק.

במספר שווקים בהם 

הוסרו חסמי הקנייה, 

ישראלים מבצעים רכישות 

מקוונות בהיקפים רחבים 

גם מקמעונאים  מקומיים 

בניגוד לשוק מוצרי הצריכה, קיימים מספר שווקים בהם 
למדינות  ביחס  מקוון  במסחר  מובילה  דווקא  ישראל 

אחרות בעולם
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ברשת  רכשו  כי  מדווחים  מהישראלים   50% תיירות 

בשנה האחרונה שירותים הקשורים לתיירות – טיסות, 

הישראלים  האתרים  ועוד.  נופש  חבילות  מלון,  בתי 

חברות  אתרי  ביניהם  אלה,  שירותים  המספקים 

שונים  דילים  ואתרי  הנסיעות  סוכנויות  התעופה, 

מעמדם  את  לבסס  הצליחו  ה-90,  הדקה  כדוגמת 

אטרקטיביים  דילים  המציעים  מאובטחים  כאתרים 

בפלטפורמה פשוטה ונוחה לשימוש. אתרים אלה אף 

הגדילו לעשות ומציעים הנחות של  כ-5% למזמינים 

דרך האתר, הטבה שיכולה לחסוך מאות שקלים לצרכן 

בשל חסכון בעלויות משרדים וכוח-אדם למפיץ.
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הסחר  פלטפורמות  מהמוצרים  להתרשם  ניתן  לא 

מאוד  קשה  ברורות.  ולא  מיושנות  כיום  הקיימות 

להתרשם מהמוצר, הן מבחינה ויזואלית והן מבחינת 

מאפיינים ויכולות של המוצר. באתרים מחו,,ל לעומת 

זאת, ניתן להתרשם מהמוצר בקלות, המוצר מצולם 

גם  לצפות  ניתן  ולעיתים  ובהגדלה,  זוויות  מכמה 

בצילום וידאו המראה סקירת 360 מעלות של המוצר.

המקוון  הסחר  פלטפורמות 

בישראל  היום  הקיימות 

להתרשם  מאפשרות  לא 

יכולות  לא  כן  ועל  מהמוצר 

הקנייה  חווית  את  לייתר 

הפיזית

,,בישראל הצרכנים בחלקם 

מעדיפים  עדיין  קטן  הלא 

הפיזית-  בחנות  רכישה 

להרגיש ולבחון את התוצרת 

בטחון  חוסר  יש  בעצמם. 

הנובע  מקוונת  ברכישה 

ידע  מחוסר  רבות  פעמים 
על המוצר,,

מקמעונאים  ברשת  קונים  לא  ישראלים  למה  אז 
מקומיים?

1
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 הקמעונאים המחזיקים  
,
היצע קמעונאי מוגבל מס

באתר מסחר מקוון  בישראל מצומצם וברוב המקרים 

מוגבל.  באינטרנט  לרכוש  שניתן  המוצרים  היצע 

ובתי  טיסה  כרטיסי  או  חשמל  מכשירי  כמו  מוצרים 

אחרות  בקטגוריות  אך  בשפע,  למצוא  ניתן  מלון 

לעיצוב  מוצרים  קוסמטיקה,   והנעלה,  הלבשה  כגון 

הבית וכו,, לא קיימת אפשרות לרכישה מקמעונאים 

ישראלים ברשת.

מושקעים   בחו,,ל  ,,האתרים 

הטכנולוגית  ברמה  מאוד 

בניגוד  וזאת  והויזואלית 
לאתרים הישראליים,,

2

שיעור החברות המחזיקות בפלטפורמת מסחר מקוון מתוך חמש החברות המובילות בקטגוריה 

TASC 2011, ניתוח BDI מקור: דירוג
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התמחור באתרי הסחר הישראלים מסורבל, מתוחכם 

הרכישה  בישראל  הסחר  אתרי  במרבית  ומרתיע 

מראש.  וידוע  קבוע  אינו  והמחיר  בזמן  מוגבלת 

של  תמחור  בשיטת  שימוש  נעשה  רבים  במקרים 

הצעה  להגיש  הצרכנים  נדרשים  בה  פומבית  מכירה 

החל ממחיר סף מסוים ולרוב נדרשת גם התערבות 

טלפונית בתהליך המכירה. חיסרון נוסף הינו העובדה 

יקבלו את המוצר,  כי לא בטוח שאותם צרכנים אכן 

אלא רק אם ההצעה שהגישו גבוהה מספיק. כמעט 

כל אתרי הסחר בחו,,ל מציגים לצרכנים מחיר ברור 

ומאפשרים קנייה פשוטה ומיידית.

כיום  המבצעים  ישראלים 

באתרים  ברשת  רכישות 

בינלאומיים נוטים לוותר על 

ישראלים  באתרים  רכישה 

הרכישה  ותהליך  במידה 

מסורבל ולוקח זמן רב

3
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לוגיסטיקה ברמה נמוכה ובעיות אבטחה.

היא  הישראליים  הסחר  באתרי  נוספת  בעייתיות 

לוגיסטיקה ברמה נמוכה הגורמת לחוסר אטרקטיביות 

ארוכים,  אספקה  חלונות   – הלוגיסטי  השירות  של 

במקרה  אחריות  לקיחת  ואי  במשלוח  רבות  טעויות 

והצרכנים  הישראלי  בשוק  מאוד  נפוצים  טעות  של 

רבים  סחר  אתרי  של  האבטחה  רמת  לכך.   מודעים 

בישראל נמוכה מאוד וחלקם לא מאובטחים כלל. רבים 

באינטרנט  מוצרים  רוכשים  לא  בישראל  מהצרכנים 

הלוגיסטיקה  לעולם  הקשורים  חששות  בעקבות 

והשירות, לעומת אחוזים בודדים במדינות מפותחות 

אחרות באירופה.

הקשורות  הבעיות  נפתרו  אחרות  במדינות  בעוד 

מפגרת  ישראל  השירות,  ואיכות  אבטחה  לרמות 

מאחור בתחומים אלו. 

ההאקרים  מתקפות  ,,לאור 

הצרכנים  ציבור  האחרונות 

לרכוש  מבעבר  יותר  חושש 

מוצרים באתרים ישראליים 

ברמת  לרוב  המתאפיינים 
אבטחה נמוכה מאוד,,

4

חסמים לקניה ברשת בישראל

 2010 ,Malward Brown 2009מקור: מכון המחקר שילוב Eurostat :מקור

חסמים לקניה ברשת בגרמניה

4 ,  אלי-ירון בן
:Ushopsל "מנכ

לאור מתקפות  "
ההאקרים האחרונות 

צרכנים חוששים 
יותר מבעבר לרכוש 

מוצרים באתרים 
ישראליים  

המתאפיינים לרוב 
ברמת אבטחה נמוכה 

"מאוד

בעייתיות נוספת באתרי הסחר הישראליים היא לוגיסטיקה ברמה  . לוגיסטיקה ברמה נמוכה מאוד ובעיות אבטחה

טעויות רבות במשלוח ואי לקיחת , חלונות אספקה ארוכים–נמוכה הגורמת לחוסר אטרקטיביות של השירות הלוגיסטי 
רמת האבטחה של אתרי סחר רבים בישראל  . אחריות במקרה של טעות נפוצים מאוד בשוק הישראלי והצרכנים מודעים לכך 

רבים מהצרכנים בישראל לא רוכשים מוצרים באינטרנט בעקבות חששות הקשורים . נמוכה מאוד וחלקם לא מאובטחים כלל
בעוד במדינות אחרות נפתרו הבעיות  . לעומת אחוזים בודדים במדינות מפותחות אחרות באירופה, לעולם הלוגיסטיקה והשירות

.  ישראל מפגרת מאחור בתחומים אלו, הקשורות לרמות אבטחה ואיכות השירות

4%

6%

1%

7%

8%

9%

2%

14%

לא מחזיקים בכרטיס אשראי

מחסום טכנולוגי

זמני משלוח ארוכים

אין כתובת במקרה של בעיה

חשש מפגיעה בפרטיות

חשש מבעיות אבטחה

חוסר במידע על 
שירותים/מוצרים

מעדיפים את חווית הקנייה  
הפיזית

17%

21%

21%

29%

35%

40%

25%

50%

חשש לא לקבל כלל את  
המוצר

המתנה ארוכה להגעת המוצר

עלות המשלוח גבוהה

חשש לקבל מוצר פגום

אין כתובת במקרה של בעיה

חשש משימוש לרעה בפרטים

חשש שלא אקבל את מה 
שרציתי

קשה להתרשם מהמוצר

היעדר חווית  
הקניה הפיסית

חוסר אמון  
ואטרקטיביות  

השירות הלוגיסטי

חסמים לקניה ברשת בגרמניהחסמים לקניה ברשת בישראל

ישראלים חוששים  
מעמיתיהם   5פי 

האירופים משימוש 
לרעה בפרטיהם  

האישיים בעת 
רכישה ברשת

Eurostat: מקור  2009 Malwardמכון המחקר שילוב  : מקור Brown ,2010

4 ,  אלי-ירון בן
:Ushopsל "מנכ

לאור מתקפות  "
ההאקרים האחרונות 

צרכנים חוששים 
יותר מבעבר לרכוש 

מוצרים באתרים 
ישראליים  

המתאפיינים לרוב 
ברמת אבטחה נמוכה 

"מאוד

בעייתיות נוספת באתרי הסחר הישראליים היא לוגיסטיקה ברמה  . לוגיסטיקה ברמה נמוכה מאוד ובעיות אבטחה

טעויות רבות במשלוח ואי לקיחת , חלונות אספקה ארוכים–נמוכה הגורמת לחוסר אטרקטיביות של השירות הלוגיסטי 
רמת האבטחה של אתרי סחר רבים בישראל  . אחריות במקרה של טעות נפוצים מאוד בשוק הישראלי והצרכנים מודעים לכך 

רבים מהצרכנים בישראל לא רוכשים מוצרים באינטרנט בעקבות חששות הקשורים . נמוכה מאוד וחלקם לא מאובטחים כלל
בעוד במדינות אחרות נפתרו הבעיות  . לעומת אחוזים בודדים במדינות מפותחות אחרות באירופה, לעולם הלוגיסטיקה והשירות

.  ישראל מפגרת מאחור בתחומים אלו, הקשורות לרמות אבטחה ואיכות השירות

4%

6%

1%

7%

8%

9%

2%

14%

לא מחזיקים בכרטיס אשראי

מחסום טכנולוגי

זמני משלוח ארוכים

אין כתובת במקרה של בעיה

חשש מפגיעה בפרטיות

חשש מבעיות אבטחה

חוסר במידע על 
שירותים/מוצרים

מעדיפים את חווית הקנייה  
הפיזית

17%

21%

21%

29%

35%

40%

25%

50%

חשש לא לקבל כלל את  
המוצר

המתנה ארוכה להגעת המוצר

עלות המשלוח גבוהה

חשש לקבל מוצר פגום

אין כתובת במקרה של בעיה

חשש משימוש לרעה בפרטים

חשש שלא אקבל את מה 
שרציתי

קשה להתרשם מהמוצר

היעדר חווית  
הקניה הפיסית

חוסר אמון  
ואטרקטיביות  

השירות הלוגיסטי

חסמים לקניה ברשת בגרמניהחסמים לקניה ברשת בישראל

ישראלים חוששים  
מעמיתיהם   5פי 

האירופים משימוש 
לרעה בפרטיהם  

האישיים בעת 
רכישה ברשת

Eurostat: מקור  2009 Malwardמכון המחקר שילוב  : מקור Brown ,2010

היעדר חווית 
הקניה הפיזית

חוסר אמון 
ואטרקטיביות 

השירות הלוגיסטי 
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של  העלויות  מבנה  הצמיחה,  לפוטנציאל  מעבר 

פעילות  של  מזה  שונה  מקוונת  קמעונאית  פעילות 

,,רגילה,, ובאופן טבעי היא בעלת פוטנציאל רווח גבוה 

יותר - אין צורך בהחזקת חנויות פיזיות ואנשי מכירות  

לוגיסטיקה  שירותי  מחליפים  האלה  העלויות  ואת 

ושירות לקוחות טלפוני ומקוון שזולים בהרבה.  מסקר 

בקרב  ב-2010   IT Screen pages חברת  שביצעה 

40 קמעונאי אופנה מובילים בארה,,ב עולה כי 68% 

מאתרי הסחר שהוקמו הפכו לרווחיים במהלך השנה 

הראשונה לפעילות ומתוך האתרים שהצליחו, 77% 

מהאתרים הפכו לערוץ הפצה רווחי יותר מהערוצים 

הפיזיים. 

צפוי  בישראל  המקוון  המסחר  של  החדירה  היקף 

להמשיך ולצמוח בקצב מהיר בייחוד בעקבות חדירה 

הולכת וגוברת של סמארטפונים, שצפויה להזניק גם 

את התפתחות שוק ה-M-commerce בישראל. 

המסחר  שוק  פוטנציאל 

כבר  גדול  בישראל  המקוון 

בידי  מנוצל  ואינו  כיום 

הקמעונאים בארץ

,,E-commerce is 

o u r  fastest growing 

and most profitable 

channel,,

Howard Lester, Chairman and CEO 

of Williams-Sonoma

הקמעונאים הישראלים לא נהנים מהשוק המקוון הקיים 
היום בישראל והשוק הפוטנציאלי שהולך ומתפתח

אחוז הלקוחות שקנו ברשת ב-12 החודשים האחרונים בתחומים נבחרים , 2010

ח 
,,
פוטנציאל שוק המסחר המקוון בישראל 2011, מש

 TASC ניתוח ,CCB :מקור

emarketing מגזין ,Screen pages :מקור

 TASC ניתוח,census, Verdict ,שוק פוטנציאלי        שוק מקוון מקומי כיום מקור: נתוני הלמ,,ס
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ל ולא באתרים של 
,,
הצרכנים הישראליים אוהבים לקנות ברשת, אך לרוב מאתרים בחו

קמעונאיים מקומיים עקב היצע דל ופלטפורמות מסורבלות ומיושנות.

קנייה  חווית  שתציע  מקוון  סחר  פלטפורמת  להקים  שישכילו  ישראליים  קמעונאים 

יוכלו לממש את הפוטנציאל הגדול הטמון  מתקדמת ותכלול היצע רחב של מוצרים 

 First Mover-מ גם  ליהנות  רבים  ובתחומים  בישראל,  המקוון  המסחר  בשוק 

.Advantage

לקמעונאים  מחכה  עדיין  הישראלי   E-commerce-ה שוק 
שירימו את הכפפה


