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 הקפאת מדדי השכר הממוצע –ועדת המחירים החלטת 
 

 רקע

. לפי נתוני הלשכה המרכזית במשקהעובדים הפעילים  ירידה במספרחלה  בעקבות משבר הקורונה
והמתייאשים  , העובדים בחל"תעמד מספר המובטלים 2020 דצמבר-החודשים מרץבין לסטטיסטיקה, 

מכיוון שהעובדים  .בתקופה המקבילה אשתקדאלף איש  154-אלף איש, לעומת כ 771-+ על כ15בגילאי 
  ,1מהשכר הממוצע במשק השתכרו לרוב משכורות נמוכות יותר תשלום או שפוטרו שיצאו לחופשה ללא

 כפי שהוא נמדד על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגובה השכר הממוצע במשק חדהחלה עלייה 
 .בשכר המועסקיםה לא מעליימשינוי בתמהיל העובדים ו תנובע עלייה זועם זאת, . (הלמ"ס –)להלן 

 
נגיף הקורונה החדש(,  –אושר בכנסת חוק השכר הממוצע )הוראת שעה  28.12.2020לאור זאת, ביום 

השכר  (. לפי חוקחוק השכר הממוצע –; להלן קישור לפרסום במאגר החקיקה הלאומי) 2020-התשפ"א
)להלן  1995-לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה במשק השכר הממוצעהגדרת , הממוצע

. זאת, במטרה 2020כפי שפורסם בשנת ישאר תשכך , 2021במהלך שנת וקפא ת( חוק הביטוח הלאומי –
שהיא כאמור עלייה  בשכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי,למנוע את העלייה החדה הצפויה 

שאינה מייצגת את המציאות בשוק העבודה, ולמנוע השפעות דרמטיות על משתנים שונים  מעוותת
ותנאי זכאות  שמשלם הביטוח הלאומי מסוימותהמחושבים לפי השכר הממוצע, ובהם קצבאות 

הרלבנטית לקביעת  המדרגהשכר המינימום, "סף הכנסה" בהבטחת הכנסה ובמספר קצבאות, , לקצבאות
 חישוב במסגרת בחשבון המובא הסכוםלדמי ביטוח לאומי ולביטוח בריאות,  שיעור גבייה מופחת

 מקיפות פנסיה לקרנות הפקדה תקרת ,1975-"ההתשל, דרכים תאונות לנפגעי פיצויים חוק לפי פיצויים
 .וכן תעריפים שונים

 
חוק  –)להלן  1996-במרבית המוצרים המפוקחים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

בחלק מהמוצרים השוטף. המחיר לעדכון המשמש , קיים רכיב של מדד שכר בסל התשומות (הפיקוח
 ובחלק מהמוצרים ההצמדה היא למדד שכר לענף ספציפי. במשק מדובר ברכיב המוצמד לשכר הממוצע

 מוצרים אלה.מ בחלקלכן, הבעיה שעמה מבקש החוק להתמודד קיימת 
 

י המפורסם על יד, עלה מדד השכר הממוצע בתעשייה 2020 אוקטוברעד  ינואר כך לדוגמה, בחודשים
ילה קופה המקבבהשוואה לת 5.6%-ב המשמש לעדכון מחירם של מספר מוצרים מפוקחים,הלמ"ס, 

 באותה התקופהכאשר היקף משרות השכיר בתעשייה  ,זאת .(2019 אוקטוברעד  )ינואר שקדמהבשנה 
 .בלבד 0.8%-רד בכי, וסך השכר המשולם בתעשייה 2019תקופה המקבילה בשנת ביחס ל 5.5%-ירד בכ

מאשר הירידה בסך השכר ששולם בענף  יותר גבוההכלומר, הירידה בהיקף המשרות בענף התעשייה 
התעשייה, מה שמצביע על כך שהעובדים בענף שעבודתם הופסקה השתכרו בממוצע שכר נמוך יותר 

 מאלה שנשארו בתעסוקה. 
 
 יוןד

ד משרד האוצר, משר –לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים  למשרד האוצר ות ות המחירים המשותפוועד
האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה 

 )לעיל והבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה , הרווחה והשירותים החברתייםוהתעשייה, משרד העבודה
  דנה בסוגיה ביחס למוצרים המפוקחים. – (ועדת המחירים –הלן ול
 

                                                 
 ר' סקירת אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בנושא: 1
-review-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic

13122020.pdf-review-he/weekly_economic_review_periodic/13122020  

http://www.mof.gov.il/
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://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf
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שבסל התשומות  ,על המוצרים והשירותים המפוקחים עלייה זו בשכר הממוצעהוועדה בחנה את השפעת 
הרלוונטי השכר מדד כל מוצר או שירות לפי  – המשמש לעדכון השוטף של מחירם כלול מדד שכר

, ולכל מוצר אלה שירותיםומוצרים מפורטים . בנספח להחלטה זו כפי שנקבע בסל התשומות שלו לעניינו
שלו )לדוגמה, במוצרי החלב  בסל התשומותשכלול מוצג שיעור השינוי במדד השכר או שירות 

בהיקף המשרות  (;ייצור מוצרי מזון –ענף התעשייה  –מדד שכר לשעת עבודה בתשלום המפוקחים, 
על שפורסם כפי והכל , באותו ענף )ייצור מוצרי מזון( ובסך השכר ששולםבאותו ענף )ייצור מוצרי מזון( 

 .הלמ"סידי 
 

שבסל התשומות המשמש  ,מרבית המוצרים והשירותים המפוקחיםמדדי השכר של מבדיקה זו עלה כי ב
רידה בהיקף המשרות הי – מעלה תהמתואר תופעהה מתלעדכון השוטף של מחירם כלול מדד שכר, קיי

מאשר הירידה בסך השכר ששולם, מה שמצביע על כך שהעובדים באותו ענף שעבודתם  גבוהה יותר
, ועל כן עליית מדד השכר אינה ותרו מועסקיםהופסקה השתכרו בממוצע שכר נמוך יותר מאלה שנ

 שבנספח.  1טבלה . מוצרים אלה מפורטים בעליה בעלויות הייצור של החברות המפוקחותנאמנה מייצגת 
 

בשכר הממוצע במדד השכר של אחד המוצרים  שינוייצוין כי ועדת המחירים סבורה כי ככל ששיעור ה
או שחלקו של מדד השכר , 0.5%-מ ךנמו ,2019, ביחס לשינוי בתקופה המקבילה בשנת או השירותים

 מוצרים אלה מההחלטה.זניח וניתן להחריג בשינוי מדובר בסל התשומות נמוך מאוד והשפעתו זניחה, 
 שבנספח. 2על כן, מוצע להחריג את הבנזין התעופתי מההחלטה, והוא מופיע בטבלה 

 
תעריפי  ,תעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית –לא נצפתה השפעה זו  ושירותים מספר מוצריםבלצד זאת, 

במדד  .הבריאותותעריפים מפוקחים במערכת  95, מרווח השיווק לבנזין , תעריפי נמלי היםהמוניות
בתעריפי  .הירידה בהיקף המשרות זהה לירידה בסך השכר מוניותהנסיעה בלעדכון תעריף השכר 

משבר  .השכר נקבע על פי הסכמי שכר ולכן לא קיימת השפעה למשבר הקורונההתחבורה הציבורית 
של תעריפי נמלי  , ובמדד השכר שנכלל בסל התשומותנמלי היםהקורונה לא השפיע על היקף העבודה ב

. זניחהוא  95בנזין מחירו של סל התשומות לעדכון במדד השכר משקלו של  לא נצפתה השפעה. הים
נכללים שלושה מדדי  ם אלהתעריפיסל התשומות לעדכון באשר לתעריפים מפוקחים במערכת הבריאות, 

חל במשך השנה  ם. בבתי החוליהשכר בבתי החוליםשמשקלו הגבוה ביותר הוא מדד שכר. מדד השכר 
. משקלם של שני מדדי השכר נוספותהשעות גידול אמיתי בשכר שנבע מהסכמי שכר ומעליה בהיקף ה

 , שלא הושפע מהתופעה המתוארת,מוצרים המוצמדים לשכר המינימום גם. כמו כן, הנוספים זניח יחסית
  שבנספח. 2לא יושפעו מהחלטת ועדת המחירים. מוצרים אלה מפורטים בטבלה 

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

 . םשלה, ובהתאם למדד השכר שייקבע בסל התשומות צורךהלפי החלטה זו 
 

ועדת המחירים על המוצרים המפוקחים,  תהמתוארהתופעה ולאחר בחינת השפעת לאור האמור לעיל, 
, קרי הקפאת מדד השכר הממוצע לחודש השכר הממוצע ווה הקבוע בחוקלהחיל את המתיש  סבורה כי
כמפורט  המפוקחים לפי חוק הפיקוחוהשירותים , גם על המוצרים 2021במהלך שנת  2019דצמבר 

 , וזאת מהטעמים הבאים:נספחשב 1טבלה ב
 אינה מייצגת  השכר הענפיים מדדימדד השכר הממוצע ובחלק מעליית השכר שמשתקפת ב

בעלויות הייצור של הגופים המפוקחים. על כן אין מקום לעדכן את המחירים  יהיעלאת ה נאמנה
 . הלמ"ס השכר של זו במדדיהמפוקחים בגין עלייה 

  מאחר שתיקון החקיקה המוזכר מעלה משפיע על קצבאות וכן על מוצרים שנקבע להם מחיר
 משלתית.לפי חוקים אחרים )תעריף החשמל(, יש לשמור על אחידות ברמה המ

 
 .שבנספח אין צורך לבצע הקפאה זו 2במוצרים המפורטים בטבלה , ועדת המחירים סבורה כי כמו כן

 
 להחלטה זו מספר משמעויות:

על עדכון הוועדה תמליץ לשרים  – בצו פיקוח מנגנון עדכון אוטומטילא קבוע מוצרים בהם  .1
בהתאם לשיעור השינוי  מוצר,המחיר, במועד הקבוע בנהלים או אמות המידה המתאימות לאותו 

 בסל התשומות, בשקלול ההקפאה במדד השכר.
נדרש תיקון לצו הפיקוח שיותקן כהוראת  – בצו פיקוח עדכון אוטומטימנגנון  קבועמוצרים בהם  .2

במוצרים  .2019יוקפא לנתון דצמבר בסל התשומות מדד השכר  2021שעה, ולפיו במהלך שנת 

http://www.mof.gov.il/
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במסגרת העדכון הבא , בהתאם למנגנון עדכון אוטומטי השנהשבהם חלו כבר עדכונים במהלך 
 . 2019המחיר יתעדכן לפי מדד השכר של דצמבר 

 
 

 החלטה

, קרי השכר הממוצע להחיל את המתווה הקבוע בחוקממליצה לשרים נוכח האמור לעיל, ועדת המחירים 
הבאים והשירותים , על המוצרים 2021במהלך שנת  2019הקפאת מדד השכר הממוצע לחודש דצמבר 

 :המפוקחים לפי חוק הפיקוח
 

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

 פסולת מסוכנת המשרד להגנת הסביבה
 ספרי לימוד משרד החינוך

משרד החקלאות ופיתוח 
 הכפר

 מוצרי חלב 
 ביצי מאכל

משרד הכלכלה 
 והתעשייה

 לחם
 עמילן וגלוקוז

 קמח כשר לפסח
, הרווחה משרד העבודה

 והשירותים המיוחדים
 מעונות יום

 משרד התחבורה
 והבטיחות בדרכים

 תעופה פנים ארצית
 העמדת רכב למבחן נהיגה

 
לצד זאת, לאור העובדה כי מדובר בצעד חריג, הוועדה תשוב ותבחן את הנושא ברבעון השלישי של שנת 

2021. 
 

נוספים שנמצאים בעיצומה של בדיקת בסיס, ועדת המחירים תשקול להחיל  אשר למוצרים ושירותים
 החלטה זו לפי לצורך, ובהתאם למדד השכר שייקבע בסל התשומות שלהם. 

 
בטרם מתן המלצה סופית לשרים, ועדת המחירים יוצאת לשימוע ציבורי, במסגרתו תינתן אפשרות לכלל 

עמודים, עד ליום  5להחלטה זו, שלא תעלה על  הגורמים הרלוונטיים להעביר התייחסות כתובה
18.3.2021.  

 
 התייחסות לגבי מוצר יש להעביר לגורם הרלוונטי במשרד, לפי החלוקה הבאה:

  LpgPrices@energy.gov.il משרד האנרגיה:
 mechirim@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבה: 

  n.gov.ilhagither@educatioמשרד החינוך: 
  prices@moag.gov.ilמשרד החקלאות ופיתוח הכפר: 

  rimonac@economy.gov.il משרד הכלכלה והתעשייה:
  moshesho@molsa.gov.il: , הרווחה והשירותים המיוחדיםמשרד העבודה

   khirmanb@mot.gov.il :והבטיחות בדרכים משרד התחבורה
 

 pricecontrol@mof.gov.ilיש להעביר לכתובת המייל: הנוגעות להחלטה ת ות כללייוהתייחסו

http://www.mof.gov.il/
mailto:LpgPrices@energy.gov.il
file:///C:/Users/itayy/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T3DG1LS2/mechirim@sviva.gov.il
mailto:hagither@education.gov.il
mailto:prices@moag.gov.il
mailto:rimonac@economy.gov.il
mailto:moshesho@molsa.gov.il
mailto:khirmanb@mot.gov.il
mailto:pricecontrol@mof.gov.il
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 רשימת המוצרים המפוקחים המושפעים מהחלטת הוועדה – נספח

 רשימת המוצרים שהוועדה ממליצה לכלול בהחלטה – 1טבלה 
 

מדד השכר בסל  מוצר משרד
 התשומות

מנגנון  השפעה 
 עדכון

 היתר/צו פיקוח

משרד 
 האנרגיה

חיבור  תעריפי
וניתוק בגין חוב של 

 צרכן גפ"מ
 

בתהליך עבודה, 
בהתאם להחלטת 

ועדת המחירים 
 4.6.2020מיום 

קישור לסיכום )
 (הדיון

שכר חודשי ממוצע  
לפי למשרת שכיר 

ענף כלכלי ראשי, 
, תעשייה - Cסדר 

  במחירים שוטפים

: השכר מדד
5.6%+ 
היקף 

משרות: ה
5.5%- 

 סך השכר:
0.8%- 

אוטומטי 
)בתהליך 

 עבודה(

צו פיקוח בתהליך 
 עבודה

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

 פסולת מסוכנת
 

בתהליך עבודה, 
בהתאם להחלטת 

ועדת המחירים 
 30.12.2019מיום 

קישור לסיכום )
 (הדיון

שכר חודשי ממוצע  
לפי למשרת שכיר 

 ענף כלכלי ראשי,
, תעשייה - Cסדר 

במחירים שוטפים, 
 עונתיות ימנוכ

מדד השכר: 
5.3%+ 
היקף 

המשרות: 
5.5%- 

סך השכר: 
0.6%- 

אוטומטי 
)בתהליך 

 עבודה(

צו פיקוח בתהליך 
 עבודה

משרד 
 החינוך

שכר חודשי ממוצע   ספרי לימוד
לפי  למשרת שכיר

ענף כלכלי מפורט, 
ייצור נייר  - 17סמל 

, במחירים ומוצריו
 שוטפים

: השכר מדד
3%+ 

היקף 
משרות: ה

5.7%- 
סך השכר: 

2.9%- 

המלצת 
 ועדה

צו פיקוח על 
מחירי מצרכים 

ושירותים )מחיר 
מרבי לספר לימוד 

-מאושר(, תשע"ו
; צו פיקוח 2016

על מחירי מצרכים 
ושירותים )מחיר 

מרבי לספר לימוד 
מאושר( )ספרים 

לדוברי השפה 
-הערבית(, תשע"ו

2016 
משרד 

החקלאות 
ופיתוח 

 הכפר

 מוצרי חלב 
 

מנגנון עדכון 
בתהליך אוטומטי 

עבודה, בהתאם 
להחלטת ועדת 
המחירים מיום 

קישור ) 16.2.2020
 (לסיכום הדיון

מדד שכר לשעת 
לפי  עבודה בתשלום

- 10ענף כלכלי, סמל 
, ייצור מוצרי מזון

 במחירים שוטפים

: השכר מדד
5.8%+ 
היקף 

משרות: ה
8.4%- 

סך השכר: 
3.7%- 

אוטומטי 
)בתהליך 

 עבודה(

צו פיקוח על 
מחירי מצרכים 

ושירותים 
חירים מרביים )מ

 ,לחלב ומוצריו(
 2019-ט"התשע

 ביצי מאכל
 

מנגנון עדכון 
אוטומטי בתהליך 

תאם עבודה, בה

מדד שכר לשעת 
לפי עבודה בתשלום 
 - 10ענף כלכלי, סמל 

, מוצרי מזוןייצור 
 במחירים שוטפים

מדד השכר: 
5.8%+ 
היקף 

המשרות: 
8.4%- 

אוטומטי 
)בתהליך 

 עבודה(

צו פיקוח על 
מחירי מצרכים 

ושירותים 
)מחירים מרביים 

http://www.mof.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_04062020/he/decision_and_directives_decision_04062020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_04062020/he/decision_and_directives_decision_04062020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_04062020/he/decision_and_directives_decision_04062020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_30122019-a/he/decision_and_directives_decision_30122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_30122019-a/he/decision_and_directives_decision_30122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_30122019-a/he/decision_and_directives_decision_30122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
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מדד השכר בסל  מוצר משרד
 התשומות

מנגנון  השפעה 
 עדכון

 היתר/צו פיקוח

להחלטת ועדת 
המחירים מיום 

קישור ) 16.2.2020
 (לסיכום הדיון

סך השכר: 
3.7%- 

לביצי מאכל(, 
 2008-"טסהתש

משרד 
הכלכלה 

 והתעשייה

שכר לשעת  מדד  לחם
עבודה בתשלום, סדר 

C -  סך  -תעשייה
 במחירים, הכל

 שוטפים

מדד השכר: 
4.9%+ 
היקף 

המשרות: 
6.6%- 

 סך השכר:
3.9%- 

המלצת 
ועדה 

לשרים 
)הורדת 

מחיר( או 
החלטת 

מפקח או 
ועדה 

)העלאת 
 מחיר(

 ם אלומוצרי
מפוקחים מכוח 

פרק ו', משך 
השנים עודכנו 

וים והמחירים בצ
ובהיתרים, 

האחרונים שבהם 
היתר להעלאת  -

מיום  מחירי לחם
, 2019במרס  6

היתר להעלאת 
מחירי לחם מיום 

 . 2018ביולי  23
 עמילן וגלוקוז

 
מנגנון עדכון 

אוטומטי בתהליך 
עבודה, בהתאם 
להחלטת ועדת 
המחירים מיום 

קישור ) 11.11.2019
 (לסיכום הדיון

שכר לשעת  מדד
עבודה בתשלום, סדר 

C -  סך  -תעשייה
, במחירים הכל

 מנוכישוטפים, 
 עונתיות

מדד השכר: 
4.7%+ 
היקף 

המשרות: 
6.6%- 

סך השכר: 
3.9%- 

אוטומטי 
)בתהליך 

 עבודה(

מוצרים אלו 
מפוקחים מכוח 

פרק ו', משך 
השנים עודכנו 

 ויםבצוהמחירים 
ובהיתרים, 

 -ן שבהם האחרו
הודעה להעלאת 

מחירי עמילן 
וגלוקוזה לפי חוק 

פיקוח על מחירי 
מצרכים ושירותים 

באוגוסט  7מיום 
2017 . 

שכר לשעת  מדד קמח כשר לפסח
עבודה בתשלום, סדר 

C -  סך  -תעשייה
 במחירים, הכל

 מנוכישוטפים, 
 עונתיות

מדד השכר: 
4.7%+ 
היקף 

המשרות: 
6.6%- 

סך השכר: 
3.9%- 

המלצת 
ועדה 

לשרים 
)הורדת 

מחיר( או 
החלטת 

מפקח או 
ועדה 

העלאת )
 מחיר(

צו פיקוח על 
מחירי מצרכים 

ושירותים 
)הפחתת מחיר 

קמח חיטה כשר 
-לפסח(, התשע"ו

2016 

משרד 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 יוחדיםהמ

 מדד השכר בסקטור מעונות יום
, השירותים הציבוריים

 במחירים שוטפים,
 עונתיות מנוכה

מדד השכר: 
4.2%+ 
היקף 

המשרות: 
3.4%- 

סך השכר: 
0.5%+ 

 

צו פיקוח על  אוטומטי
מחירי מצרכים 

ושירותים 
מחירים מרביים )

במעונות יום 
 ,(ומשפחתונים

 2013-התשע"ג

משרד 
התחבורה 

שכר לשעת  מדד תעופה פנים ארצית
 סדרעבודה בתשלום, 

מדד השכר: 
4.9%+ 

המלצת 
 ועדה

 על פיקוח צו
 מצרכים מחירי

http://www.mof.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_16022020/he/decision_and_directives_decision_16022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11112019/he/decision_and_directives_Decision_11112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11112019/he/decision_and_directives_Decision_11112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11112019/he/decision_and_directives_Decision_11112019.pdf
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מדד השכר בסל  מוצר משרד
 התשומות

מנגנון  השפעה 
 עדכון

 היתר/צו פיקוח

והבטיחות 
 בדרכים

C -  סך  -תעשייה
 במחירים, הכל

 שוטפים

היקף 
המשרות: 

6.6%- 
 סך השכר:

3.9%- 

)מחיר  ושירותים
 לטיסות מרבי
ארציות( -פנים
 2010-"עתש

העמדת רכב למבחן 
 נהיגה

חודשי ממוצע  שכר 
לפי  למשרת שכיר

 ענף כלכלי ראשי, 
סך הכל, במחירים 

 שוטפים

מדד השכר: 
7.6%+ 
היקף 

המשרות: 
9.7%- 

 סך השכר:
3.9%- 

המלצת 
 ועדה

פיקוח על  צו
מחירי מצרכים 

ושירותים )החלת 
החוק על שירות 

למבחן נהיגה, 
קביעת רמת 

הפיקוח וקביעת 
(, מרבי מחיר
 2014-"התשע

 
 לכלול בהחלטה שלא רשימת המוצרים שהוועדה ממליצה – 2טבלה 

 
מדד השכר בסל  מוצר משרד

 התשומות
מנגנון  השפעה 

 עדכון
 צו פיקוח

משרד 
 האנרגיה

שכר חודשי ממוצע   בנזין תעופתי
לפי ענף  למשרת שכיר

 - H סדר כלכלי,
שירותי תחבורה, 

אחסנה, דואר 
, במחירים ובלדרות
  שוטפים

הירידה בהיקף 
המשרות 

כמעט זהה 
לירידה בסך 

 השכר
 

מדד השכר: 
0.3%+ 
היקף 

המשרות: 
11.7%- 

 סך השכר:
11.5%- 

צו פיקוח על  אוטומטי
מחירי מצרכים 

ושירותים 
)מחירים מרביים 

לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, 

 2011-התשע"א

מרווח השיווק 
 95לבנזין 

שכר חודשי ממוצע  
לפי ענף  למשרת שכיר
 כלכלי ראשי, 

סך הכל, במחירים 
 שוטפים

משקלו של 
מדד השכר 

בסל 
התשומות 

ועומד על  זניח
 0.88%-כ

ממחירו של 
 95ליטר בנזין 

 בתחנה
 

מדד השכר: 
7.6%+ 
היקף 

המשרות: 
9.7%- 

 סך השכר:
3.9%- 

צו פיקוח על  אוטומטי
מחירי מצרכים 

ושירותים 
)מחירים מרביים 
בתחנות תדלוק(, 

 2002-התשס"ב

שירות תוספת בעד  
 95מלא לבנזין 

צו פיקוח על  אוטומטי אין שכר המינימום
מחירי מצרכים 

http://www.mof.gov.il/
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מדד השכר בסל  מוצר משרד
 התשומות

מנגנון  השפעה 
 עדכון

 צו פיקוח

ושירותים 
)מחירים מרביים 
בתחנות תדלוק(, 

 2002-התשס"ב
משרד 

התחבורה 
והבטיחות 

 בדרכים

שכר חודשי ממוצע   מוניות
לפי ענף  למשרת שכיר

כלכלי מפורט, סמל 
הובלה יבשתית  - 49

והובלה באמצעות 
, קווי צינורות

  במחירים שוטפים

הירידה בהיקף 
המשרות זהה 
לירידה בסך 

 השכר
 

מדד השכר: 
0.1%- 
היקף 

המשרות: 
10.4%- 

 סך השכר:
10.4%- 

 צו פיקוח על אוטומטי
מחירי מצרכים 

מחירי )ושירותים 
, (נסיעה במוניות

 2018-התשע"ח

תת נושא: מדד מחירי  תחבורה ציבורית
תשומה באוטובוסים, 

, כל האוכלוסייה
התמורה למשרות 

 (440080) שכיר

ללא השפעה, 
השכר נקבע 
לפי הסכמי 

 שכר

צו פיקוח על  אוטומטי
מחירי מצרכים 
ושירותים )דמי 
נסיעה ברכבת(, 

; 2008-תשס"ח
תקנות מסילות 

הברזל )דמי 
נסיעה(, 

; 2004-התשס"ה
צו פיקוח על 

מחירי מצרכים 
ושירותים )מחירי 

נסיעה בקווי 
השירות 

באוטובוסים 
ומחירי נסיעה 

ברכבת מקומית(, 
 .2003-תשס"ג

שכר חודשי ממוצע   שירותי נמל
לפי ענף למשרת שכיר 

 - O,U סדרכלכלי, 
מינהל מקומי, ציבורי 

וביטחון וביטוח 
לאומי וארגונים חוץ 

, במחירים מדינתיים
 שוטפים

משבר 
הקורונה לא 

השפיע על 
היקף העבודה 

בנמלי הים, 
ובמדד השכר 

שנכלל בסל 
התשומות של 
תעריפי נמלי 

הים לא 
נצפתה 
 השפעה

 
מדד השכר: 

2.7%+ 

צו פיקוח על  אוטומטי
מחירי מצרכים 

ושירותים )שירותי 
-נמל(, תש"ע

2010 

http://www.mof.gov.il/
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מדד השכר בסל  מוצר משרד
 התשומות

מנגנון  השפעה 
 עדכון

 צו פיקוח

היקף 
המשרות: 

0.1%- 
 סך השכר:

2.6% 
משרד 

העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

צו פיקוח על  אוטומטי אין שכר המינימום משפחתונים
מחירי מצרכים 

ושירותים 
מחירים מרביים )

במעונות יום 
 ,(ומשפחתונים

 2013-התשע"ג
 
 

משרד 
 הבריאות

מחירי אשפוז 
ושירותים 

 אמבולטוריים

מדד השכר בבתי 
החולים, מנוכה 
מענקים ומנוכה 

עונתיות; מדד השכר 
במגזר הציבורי, 

מנוכה עונתיות; מדד 
השכר בענף ממשלה 

כה מרכזית, מנו
 עונתיות

מדד השכר 
בבתי החולים 

בבתי  –
החולים חל 

במשך השנה 
גידול בשכר 

כתוצאה 
שכר מהסכמי 
ומעליה 

בהיקף השעות 
 הנוספות

 
שני מדדי 

השכר 
 –הנוספים 
זניח משקלם 

 יחסית

צו פיקוח על  אוטומטי 
מחירי מצרכים 

ושירותים 
)העלאה או 

הפחתה של מחירי 
אשפוז ושירותים 

אמבולטוריים(, 
 2017-תשע"ז

 

http://www.mof.gov.il/

