
 מדינת ישראל

 ועדת המחירים –משרד האוצר 

 תשפ"א סיון כ"א
 2021ביוני  1

הקפאת מדדי השכר שימוע בנושא  –ועדת המחירים החלטת 
 הממוצע

 
 רקע
פרסמה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים   25.2.2021ביום 

משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד  –
הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד התחבורה והבטיחות 

החלטה בעניין הקפאת מדדי השכר הממוצע  –( הוועדהאו  ועדת המחירים –בדרכים )לעיל ולהלן 
 החלטת הוועדה –)להלן  המוצרים והשירותים שבפיקוח מחיריםחלק ממחירם של לעדכון המשמשים 

)להלן  1996-על מחירי מצרכים השירותים, התשנ"ולפי חוק הפיקוח ( קישור לסיכום הדיון; ההחלטהאו 
 (.חוק הפיקוח –
 

אפשרות לכלל הגורמים בו ניתנה בטרם מתן המלצה סופית לשרים יצאה הוועדה לשימוע ציבורי, 
. במסגרת השימוע התקבלו התייחסויות מטעם מספר הרלוונטיים להעביר התייחסות כתובה להחלטה

 לחמים מפוקחים, מו"לים של ספרי לימוד וכן מאיגוד לשכות המסחר.גורמים, ובהם מאפיות המייצרות 
 להלן ההערות המרכזיות שהועברו והתייחסות הוועדה אליהן.

 
 טענות שהועלו בשימוע

, שבהם חלה התשומותהמדדים בסלי על יתר מגפת הקורונה הוועדה התעלמה מהשפעת טענה:  .1
  ירידה משמעותית, ועל כן גם אותם יש להקפיא.

הטענה לא התקבלה. מדובר בשתי השפעות שונות. במדדי השכר נוצר עיוות  התייחסות הוועדה:
שנבע משינוי בהרכב המועסקים, ואינו מעיד על עליית שכר בפועל למי שנשארו בתעסוקה. מנגד, 

ולכן הגיוני  מייצגים את שינויי המחירים בפועלבמדדים ביתר המדדים לא נוצר עיוות זה, והשינויים 
 . לכן, לא ניתן להתייחס לשני המצבים באותו אופן.שישפיעו על המחירים המפוקחים

 
המפוקחים למדדי התשומות, ובהם מדד השכר, היא המוצרים  יהמטרה של הצמדת מחיר טענה: .2

לכן, אם עלויות השכר עלו, אפילו אם באופן תיאורטי העלייה הייתה  בעלויות. הצמדה לשינויים
הרי  –בעובדים ששכרם נמוך, והתוצאה היא שהשכר ליחידת עבודה עלה  נובעת מהכרח לצמצם

להתעלם מהשינוי בעלויות היצרנים  הועדהוהחלטת לכן,  שהמחיר המפוקח צריך לשקף זאת.
לעקרון הבסיסי של מנגנון הפיקוח, שנועד לפצות את  ולהקפיא את הצמדת השכר, עומדת בסתירה

 היצרנים בגין שינוי בעלויות.
הטענה לא התקבלה. ככלל, חישוב שיעור השינוי השוטף אינו מתייחס לעלות  ות הוועדה:התייחס

העלייה בשכר כפי שתואר בהרחבה בהחלטת הוועדה, חידת עבודה אלא לסך כל העלויות. יל
  הממוצע כפי שהשתקפה בממדי השכר של הלמ"ס אינה משקפת גידול בסך עלויות השכר.

 
קישור לפרסום ) 2020 -נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –ת שעה )הוראחוק השכר הממוצע  טענה: .3

, ייצור אינו עוסק בהצמדה לשינויים בעלויות (חוק השכר הממוצע –; להלן במאגר החקיקה הלאומי
 רלוונטי לעניין פיקוח מחירים.  ולכן אינו

שעומד מאחורי הקפאת השכר בחוק הביטוח הרציונל הטענה לא התקבלה.  התייחסות הוועדה:
נוצר עיוות  לרציונל שהנחה את הוועדה. לפי רציונל זה,זהה , 1995-, התשנ"ה]נוסח משולב[הלאומי 

משתנים שונים, היגיון שמדדים אלו ישפיעו על  במדדי השכר שאינו משקף את המציאות ולכן אין
 מחיר שנקבע.לרבות 

 
החלטת הוועדה אינה רלוונטית כלל למקרה של המאפיות שהרי עליית השכר במאפיות אינה טענה:  .4

נובעת מהוצאת עובדים לחל"ת בעקבות משבר הקורונה, אלא היא תוצאה של ההסכמים הקיבוציים 
 ויחסי העבודה במאפיות.

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decisions_25022021/he/decision_and_directives_decisions_25022021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decisions_25022021/he/decision_and_directives_decisions_25022021.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2151574
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2151574
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2151574
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 –)להלן  המתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחיריםהטענה לא התקבלה.  התייחסות הוועדה:
מנחה את הוועדה לעשות שימוש במדדים אקסוגניים, וקובעת  (קישור למתודולוגיה; המתודולוגיה

. על כן נלקחים מדדי (36, 10)ר' עמ'  כי יש להימנע משימוש במדד שלפירמה השפעה כלשהי עליו
ר' סיכום בעניין זה בתחבורה ציבורית, בסל התשומות של תעריפי הנסיעה למעט זאת שכר כלליים )

שמבוצע לפי על כן, ככלל הוועדה אינה מתייחסת בעדכון השוטף  (.קישור, 23.4.2020דיון מיום 
אלה מקבלים מענה,  לשינויים שוטפים הנובעים מהסכמי שכר, ושינוייםשינויים בסל תשומות 

 בכפוף להנחיות המתודולוגיה, בבדיקות הבסיס. 
 

בשים לב לכך שמזה כעשור, בשל במוצרי הלחם המפוקחים הקפאת מדד השכר אינה סבירה טענה:  .5
 כשלים שונים, טרם הצליחה הוועדה לבצע ולהשלים את בדיקת הבסיס.

וועדת המחירים פועלת  עבודהבדיקת הבסיס נמצאת בהטענה לא התקבלה.  התייחסות הוועדה:
 .האפשרי להשלימה בהקדם

 
שירותים אלו בהוועדה.  החלטתמם בנזין תעופתי ותעריפי נמלי יתעריפי ין הצדקה להחריג א: טענה .6

ממחסור בהיצע סחורות, בקווי  כתוצאה בין היתר נים,ליצואנים וגידול דרמטי בעלות ליבואחל 
לשירותים אלו השפעה ישירה על המחיר . ממכולות ריקותכן כתוצאה ו יםהובלה, בכוח אדם בנמל

 לצרכן ולא יתכן שהם יוחרגו מהדיון בהקפאתם. 
החריג להחלטת הוועדה פירט את הטעמים ל 2נספח הטענה לא התקבלה.  התייחסות הוועדה:

מוצרים אלה מההקפאה המוצעת, והעמדה שהתקבלה במסגרת השימוע לא התייחסה לגופם של 
טעמים אלה. החלטת הוועדה להקפיא את מדדי השכר הממוצע לא נועדה להבטיח כי המחיר לצרכן 

להחלטת הוועדה, הוועדה סבורה כי במוצרים  2לא יעלה, אלא למנוע עלייה מעוותת. כאמור בנספח 
ים לא אירע עיוות זה, ולכן לא מוצאת הצדקה להקפיא את מדד השכר בסל התשומות המשמש הנידונ

 –הבקשה למעשה סותרת את הרציונל של ביצוע עדכון שוטף על פי סל תשומות לעדכונם השוטף. 
 התאמת המחיר המפוקח לעלויות בפועל שהוחלט להכיר בהן, בין בדיקות בסיס. 

 
 דיון

ההערות שעלו במסגרת השימוע וסברה כי אין לקבלן מהטעמים המפורטים ועדת המחירים בחנה את 
בהתאם לכך, הוועדה סבורה כי יש להחיל את המתווה על המוצרים והשירותים המפוקחים שפורטו לעיל. 

 2להלן(, ולא להחילו על המוצרים והשירותים המפוקחים שפורטו בנספח  1להחלטה )טבלה  1בנספח 
 (.להלן 2להחלטה )טבלה 

 
. הוועדה 2019כמו כן, בהחלטתה ציינה הוועדה כי מדד השכר יוקפא למדד הידוע בחודש דצמבר 

חודשים )דוגמת  3מבקשת להבהיר כי במוצרים שבהם נלקח בעת חישוב העדכון השוטף ממוצע של 
; חלב וביצים(, מדד השכר יוקפא למדדי החודשים תעריפי חיבור וניתוק בגין חוב של צרכן גפ"מ

 . 2019דצמבר -2019קטובר או
 

בהתאם ה התייחסות למרווח הקמעונאי במוצרי המזון המפוקחים, אשר נקבע לבסוף, מההחלטה נשמט
מחיר ביצי משמש המרווח הקמעונאי לקביעת כיום  .(קישור) 22.11.2015להחלטת ועדת המחירים מיום 

, והוועדה עתידה להחילו על (קישור, 18.12.2018המאכל המפוקחות )בהתאם להחלטת הוועדה מיום 
 . מוצרי מזון נוספים במסגרת בדיקות הבסיס שנערכות להם

 
שכר חודשי ממוצע ן המרווח הקמעונאי )מדד הוועדה בחנה את השינויים במדד השכר המשמש לעדכו

מכירה קמעונית בחנויות לממכר כללי ובחנויות המתמחות במזון, , ענף למשרת שכיר במחירים שוטפים
-בבענף זה עלה מדד השכר הממוצע  2020ר עד אוקטובר בחודשים ינוא .(471-472, במשקאות ובטבק

זאת, כאשר היקף משרות (. 2019ינואר עד אוקטובר )השוואה לתקופה המקבילה בשנה שקדמה ב 1.5%
וסך השכר המשולם , 2019ביחס לתקופה המקבילה בשנת באותה התקופה  1.7%-ירד בכבענף זה השכיר 

 . בלבד 0.3%-ירד בכבענף זה 
 

 יםככל ששיעור השינוי בשכר הממוצע במדד השכר של אחד המוצרבהחלטתה הקודמת ציינה הוועדה ש
 או שחלקו של מדד השכר, 0.5%-נמוך מ, 2019או השירותים, ביחס לשינוי בתקופה המקבילה בשנת 

 בסל התשומות נמוך מאוד והשפעתו זניחה, מדובר בשינוי זניח וניתן להחריג מוצרים אלה מההחלטה.

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_23042020/he/decision_and_directives_decision_23042020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_23042020/he/decision_and_directives_decision_23042020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22112015/he/decision_and_directives_Decision_22112015.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18122018/he/decision_and_directives_Decision_18122018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18122018/he/decision_and_directives_Decision_18122018.pdf
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יחסית.  מדובר בשיעורי שינוי נמוכיםש, הוועדה סברה 0.5%-גבוה מ הנדוןאף ששיעור השינוי במדד 
, כך שבסך הכל, 4.5%-נמוך יחסית, ועומד על כבנוסף, משקלו של מדד השכר בסל התשומות של הביצה 

על כן,  .(הלחם המפוקחים, הנמצאים כעת בהליך בדיקת בסיס גם במוצרי כך) מדובר בהשפעה זניחה
 להחריג מדד זה מההחלטה. ניתן הוועדה סבורה כי 

 
 המוצרים והשירותים המפוקחים שעליהם הוועדה ממליצה להחיל את ההחלטה – 1טבלה 

 
 מוצר משרד

 חיבור וניתוק בגין חוב של צרכן גפ"מ תעריפי משרד האנרגיה
 פסולת מסוכנת המשרד להגנת הסביבה

 ספרי לימוד משרד החינוך
 מוצרי חלב  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מאכלביצי 
 לחם משרד הכלכלה והתעשייה

 עמילן וגלוקוז
 קמח כשר לפסח

 מעונות יום , הרווחה והשירותים המיוחדיםמשרד העבודה
 תעופה פנים ארצית והבטיחות בדרכים משרד התחבורה

 העמדת רכב למבחן נהיגה
 המרווח הקמעונאי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הכלכלה

 
 המוצרים והשירותים המפוקחים שעליהם הוועדה ממליצה שלא להחיל את ההחלטה – 2טבלה 

 
 מוצר משרד

 בנזין תעופתי משרד האנרגיה
 95מרווח השיווק לבנזין 

 95תוספת בעד שירות מלא לבנזין 
ומשרד הכלכלה  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 והתעשייה
 קמעונאיהמרווח ה

 מוניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 תחבורה ציבורית

 שירותי נמל
 משפחתונים משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 אמבולטורייםמחירי אשפוז ושירותים  משרד הבריאות
 

 החלטה
, קרי הקפאת מדד השכר השכר הממוצע להחיל את המתווה הקבוע בחוקממליצה לשרים ועדת המחירים 

 :המפוקחים לפי חוק הפיקוחהבאים והשירותים , על המוצרים 2021הממוצע במהלך שנת 
 

 מוצר משרד
 חיבור וניתוק בגין חוב של צרכן גפ"מ תעריפי משרד האנרגיה

 פסולת מסוכנת להגנת הסביבההמשרד 
 ספרי לימוד משרד החינוך

 מוצרי חלב  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ביצי מאכל

 לחם משרד הכלכלה והתעשייה
 עמילן וגלוקוז

 קמח כשר לפסח
 מעונות יום , הרווחה והשירותים המיוחדיםמשרד העבודה

 תעופה פנים ארצית והבטיחות בדרכים משרד התחבורה
 העמדת רכב למבחן נהיגה
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 :משמעות ההחלטה
על עדכון הוועדה תמליץ לשרים  – בצו פיקוח מנגנון עדכון אוטומטילא קבוע מוצרים בהם  .1

בהתאם לשיעור השינוי  המתאימות לאותו מוצר,המחיר, במועד הקבוע בנהלים או אמות המידה 
 בסל התשומות, בשקלול ההקפאה במדד השכר.

נדרש תיקון לצו הפיקוח שיותקן  – בצו פיקוח עדכון אוטומטימנגנון  קבועמוצרים בהם  .2
 2019יוקפא לנתון דצמבר בסל התשומות מדד השכר  2021כהוראת שעה, ולפיו במהלך שנת 

 במוצרים שבהם חלו כבר עדכונים במהלך השנה ., לפי המוצר(2019 דצמבר-2019)או אוקטובר 
המחיר יתעדכן לפי מדד השכר של במסגרת העדכון הבא , בהתאם למנגנון עדכון אוטומטי

 . 2019דצמבר 
 

של במחצית השנייה לצד זאת, לאור העובדה כי מדובר בצעד חריג, הוועדה תשוב ותבחן את הנושא 
 .2021שנת 

 
ושירותים נוספים שנמצאים בעיצומה של בדיקת בסיס, ועדת המחירים תשקול להחיל  אשר למוצרים

 .החלטה זו לפי לצורך, ובהתאם למדד השכר שייקבע בסל התשומות שלהם


