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 מבוא

כלכלי על שימושיו הרבים, צובר -הפולמוס אודות טיבו של מדד המחירים לצרכן כאומד סטטיסטי

תאוצה בתקופה האחרונה. הרצון, או אולי הצורך, לראות במדד מכשיר פלא העונה בעת ובעונה 

במדינה, בכמה יש להצמיד את ההכנסות וקצבאות אחת על שאלות כגון: מהי רמת האינפלציה 

הביא  -של משקי הבית כדי לשמור על כוח קנייתם, מהו שיעור הצמיחה הריאלי במשק, ועוד 

לביקורת רבה על המדד מגורמים שונים, לעתים בעלי אינטרסים מובהקים )ואולי אף מנוגדים(. 

ה חדשה ומצויה בספרות המקצועית הביקורת על מדד המחירים לצרכן במתכונתה היישומית איננ

עוד מתחילת המאה הנוכחית. יחד עם זאת, מספר תופעות שקרו לאחרונה, העלו מחדש את המדד 

. ראשית, שיעורי האינפלציה במדינות המתועשות החשובות הולכים 1על סדר היום הציבורי

בעבר, עלולות  וקרבים לאפס. כתוצאה מכך, הטיות במדידה שנחשבו כשוליות במונחים יחסיים

בעתיד להוות את מלוא השינוי במדד. שנית, השינויים הטכנולוגיים המהירים שהביאו לירידות 

טק יצרו תחושה של חוסר יכולת לשקף נכונה את העלייה המתמדת -מחירים תכופות במוצרי ההי

יים וכך למעשה נרשמת הטיה נוספת כלפי מעלה במדד. שלישית, בנקים מרכז -באיכות המוצרים 

בחרו בשיעור השינוי של המדד כקריטריון ראשי לקביעת המדיניות המוניטרית. ואחרונה, ועדה 

מקצועית של כלכלנים בארה"ב )ועדת בוסקין( "העזה" לנקוב בשיעור ההטיה במדד האמריקני, 

 תוך פירוט מדויק של רכיבי ההטיה.

קדמי וביקורת מקצועית מטרת מאמר זה איננה שלילת הביקורת על המדד. אדרבה, מחקר א 

מסייעים בידי הלשכות הסטטיסטיות, האמונות על מדד המחירים לצרכן, לשפר את 

המתודולוגיה, תהליכי העבודה והשיטות הסטטיסטיות לחישובו. כן יוצגו במאמר הסוגיות 

הבסיסיות הממחישות את המורכבות של מדידת המחירים, כפי שאלה באים לידי ביטוי במדד 

 צרכן.המחירים ל

כך תובן, לכל הפחות, הבעייתיות של השענות על מדד אחד לשימושים כה רבים, כפי שנהוג  

 במרבית מדינות העולם.

בפרק הראשון מוצג תיאור קצר של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא נמדד בישראל. בפרק השני  

המחירים של  תידון סוגיית ההטיות במדידה. בפרק השלישי תוצג בקצרה בעיית אמידת שינוי

אחת מן הבעיות המיוחדות במדד המחירים לצרכן. בפרק האחרון  -צריכת שירותי דיור בבעלות 

יוצגו מספר צעדים הננקטים לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מנת לשפר את 

 מדד המחירים לצרכן, תוך מתן מענה לחלק מן הסוגיות שהועלו במאמר.

                                                 

 *סגן מנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1 Bias in the CPI: Experiences from five OECD countries, Analytical Series, Statistics Canada 

 

 



  

 2רכן בישראלא. מדד המחירים לצ 

 

 רקע היסטורי: 

מדד המחירים לצרכן הוא בין הסדרות היותר חשובות הנערכות ומתפרסמות על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש במדד זה הוא רחב ביותר ומקיף את כל מגזרי הכלכלה 

בישראל. המדד הוא גם אחת הסדרות הסטטיסטיות הראשונות שנערכו בארץ. ממשלת המנדט 

 1948-1939נוסף למדד זה, חושב בשנים  .1948-ל 1922סמה את מדד מחירים לצרכן בין השנים פר

 1951מדד מחירים לצרכן ל"ישוב היהודי" על ידי הסוכנות היהודית. מקום המדינה ועד ספטמבר 

חישבה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד שהיה המשכי למדד של הסוכנות היהודית ובסיסו 

חושב המדד הראשון שמדד את מחירי סל  1959 לינואר 1951בין ספטמבר . 1939היה אוגוסט 

התצרוכת של משקי בית במדינת ישראל. מדד זה שיקף את שינוי המחירים של סל התצרוכת של 

משקי הבית בתקופת הצנע והקיצוב ונתקל בקשיים עקב מחירי השוק השחור ששררו בחלק מן 

ועם השינויים הדמוגרפיים הגדולים של משקי הבית  התקופה הנ"ל. עם תום תקופת הקיצוב

בעקבות גלי העלייה, חלו שינויים ניכרים בהרכב התצרוכת של המשפחות, שחייבו עדכון המדד. 

הוחל בעריכתו של מדד מחירים מעודכן שהתבסס על סל תצרוכת של משקי  1959על כן, בינואר 

(. מדד זה נחשב כמקיף ומודרני 1957אפריל ועד  1956הבית )שנערך כבר על פני שנה שלמה ממאי 

( לעריכת מדדי מחירים. מאז ועד היום חלו ILOותאם את המלצות ארגון העבודה הבינלאומי )

עדכונים נוספים של מדד המחירים לצרכן מידי חמש עד שבע שנים. עדכוני המדד נוצלו לשיפורים 

דלת הייצוג של סל התצרוכת של מתמידים בשיטות המדידה, בהיקף האוכלוסייה הנמדדת ובהג

ממצאי סקר על פי  1999 החל בינואר (100.0= 1998 משקי הבית. בסיס המדד הנוכחי )ממוצע

 .1997הוצאות משק הבית 

 הגדרה תיאורטית ויישומית של המדד:  

על פי התיאוריה הכלכלית של מדדי מחירים נועד המדד למדוד את אחוז השינוי שבין הוצאות 

 -בפועל בתקופת בסיס כלשהי לבין ההוצאה המינימלית שעליו להוציא בתקופה השוטפת הצרכן 

כדי להשיג אותה רמת רווחה. מדידה כזו כרוכה בקשיים מתודולוגיים שונים כגון: מדידת 

ת התועלת של הצרכן הבודד, סיכום התועלות לצרכנים שונים וכן מדידת השינויים יפונקצי

ת אלה אין פתרון מעשי ולכן נהוגה מדידה שונה במקצת שנועדה לתת בתועלת לאורך זמן. לבעיו

קירוב מסוים למדידה הנדרשת על פי התיאוריה. בישראל, המדד מודד למעשה את אחוז השינוי 

החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לצריכת סל קבוע )המתעדכן מעת לעת( של מצרכים ושירותים 

 פי ממצאי סקרי הוצאות משקי הבית. כפי שחושבה בתקופת הבסיס של המדד, על
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  שימושי המדד:

 שימושי המדד הנפוצים בישראל וכן במרבית מדינות העולם הינם כדלקמן:

המדד אומד את השינויים ברמת המחירים של סחורות ושירותים לתצרוכת  - מודד כלכלי 

 המשפחות ומשמש, אפוא, אינדיקטור לאינפלציה במשק.

הוא משמש להפיכת סדרות ערך המבוטאות במחירים שוטפים לסדרות ערך  - מדד ניכוי 

 במחירים קבועים.

מדד המחירים לצרכן משמש בסיס להצמדת חוזי שכר, מדרגות מיסוי, חוזים בשוק  - הצמדות 

 ההון והסכמים פיננסים אחרים.

 אוכלוסיות המדד: 

ל תצרוכת של קבוצת הצרכנים שהוא כאמור, מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי במחירו של ס

 מתייחס אליה. הסל מוגדר, אפוא, עבור שתי אוכלוסיות:

קביעת אוכלוסיית הצרכנים שאליה מתייחס המדד תלויה בשימושי המדד.  - אוכלוסיית צרכנים 

שימושי ועל כן רצוי שהוא ימדוד את מחירי סל התצרוכת של כלל משקי -כאמור, המדד הוא רב

מודד המדד את מחירי הסל של כל משקי הבית ביישובים עירוניים. המדד  1969אז הבית בארץ. מ

 בישראל אינו מודד את מחירי הסל של משקי הבית בכפרים, במושבים ובקיבוצים.

מכיוון שמטרת המדד היא למדוד את השפעת  - אוכלוסיית המצרכים והשירותים שבסל המדד 

ה לקיום רמת תצרוכת נתונה, כולל הסל רק מצרכים השינויים במחירים על גודל ההוצאה הדרוש

ושירותים המיועדים לתצרוכת, במחירי שוק )כולל מסים עקיפים(. מצרכים ושירותים שההוצאה 

על רכישתם מוגדרת כחסכון וכן הוצאות על מסים ישירים )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח 

 בריאות ממלכתי( לא נכללים בסל המדד.

 סיס של המדד: משקלי תקופת הב

כבסיס לאומדן ערך התצרוכת של משק הבית משמש סקר הוצאות משק הבית שנערך בעבר על 

-ידי הלמ"ס מדי חמש עד שבע שנים. בסקרים אלה נחקרים כל מרכיבי התקציב של מדגם של כ

שבועיות -משקי בית. חקירת התקציב מתבצעת על ידי שימוש ביומן הוצאות השוטפות הדו 5,000

: מוצרי מזון, חשבונות, נסיעות וכו'(, הממולא על ידי משק הבית, וכן על ידי שאלון נוסף ובו )כגון

נחקר משק הבית על הוצאותיו הגדולות יותר )ריהוט, דיור, חינוך וכו'( בשלושת החודשים שקדמו 

 לביקורו של הפוקד אצל משק הבית.

ר, מתורגם לאחר מכן למשקלי הרכב הוצאות המשפחה, על פי סיכום ההוצאות שהתקבלו בסק 

על ידי שלושה צעדים: ניכוי הוצאות משק  -המצרכים ושירותים בסל הצריכה של המדד השוטף 

קיימא מערכי קנייה לערכי -הבית שאינן לתצרוכת, המרת ערכי תצרוכת של חלק מנכסי בני

ופת ביצוע שימוש )ראה הסבר בפרק על מחירי דירות( והתאמת ערכי הצריכה של משק הבית מתק

 הסקר לתקופת הבסיס של המדד.

 



 מדגמי המדד: 

להלכה צריך המדד למדוד את שינויי המחירים של כל המצרכים והשירותים הנצרכים על ידי 

המשפחות העירוניות, בכל העסקים ובמועדים המדויקים בהם מתבצעות הקניות. במציאות, 

המצרכים והשירותים הנקנים באלפי מאחר ואין אפשרות מעשית למדוד את מחיריהם של רבבות 

בוחרים מדגם של מצרכים ושירותים שמחיריהם נמדדים במדד ומדגם של  -עסקים ומועדים 

עסקים ומועדים בהם נמדדים המחירים. תהליך הדגימה מבוצע בארבעה שלבים: בחירת סעיפי 

נים" על הצריכה, בחירת פריטים מייצגים לאותם סעיפים, מדגם המצרכים ושירותים ה"עו

 הגדרת הפריטים ומדגם העסקים בהם נאספים מחירי המצרכים והשירותים מידי חודש בחודשו.

סעיפים שערך צריכתם בתקופת הבסיס של המדד הוא אלפית או יותר מערך  - סעיפי הצריכה 

הצריכה של הסל כולו, נכללים ודאית במדגם. סעיפים, שלא נמצאו סעיפים אחרים הדומים להם 

-יכללו במדגם אף אם ערך צריכתם נמוך מאלפית. במדד הישראלי כ -תנודות המחירים במונחי 

 מתצרוכת משקי הבית העירוניים. 95%-סעיפי צריכה המכסים כ 450

מספר הפריטים המייצגים את סעיף הצריכה נקבע לפי משקל הסעיף )סעיף  - פריטים מייצגים 

עם משקל גדול יותר ייוצג על ידי יותר פריטים( ולפי גיוון הסעיף )ככל שסעיף הצריכה מאופיין 

פריטים  1,320-בהטרוגניות רבה יותר, כך הוא ייוצג על ידי מספר גדול יותר של פריטים. כ

 כה.הצרי מייצגים את סעיפי

מצרכים ושירותים שייבחרו למדידה השוטפת אמורים לענות על הגדרת  - מצרכים ושירותים 

הפריט המייצג את סעיף הצריכה. המידע המתאים להגדרה טובה של מצרכים ושירותים 

הנמכרים בשווקים ושעשויים לשקף נכונה את הגדרות הפריטים המייצגים, איננו מתקבל לרוב 

בית אלא ממקורות אחרים )כגון: פירמות יצרניות ומשווקות(. למדידה מסקרי הוצאות משקי ה

השוטפת מוכנסים מותגים הנמכרים ביותר בעסק המדווח, במסגרת מדגם העסקים של המדד, 

 בעת ביקורו הראשון של הפוקד בכל עסק.

כדי לבטא שינוי מחירים בלבד במדד המחירים לצרכן, יש לשמור  - עסקים )מקומות האיסוף(

התפלגות מקומות הקנייה ומועדי הקנייה של אוכלוסיית המדד תהיה קבועה, כפי שהיתה ש

בתקופת הבסיס. לכן, נבחר מדגם הסתברותי של מקומות הקנייה שבהם נאספים המחירים, 

שייצג את התפלגות מקומות הקנייה בתקופת הבסיס תוך התחשבות במגבלות תקציביות ורצון 

ת. על כן, ככל שהפריטים במדד יהיו בעלי משקל גבוה יותר ו/או להבטיח טעות דגימה מינימלי

עסקים ומשקי  2,000-כך מדגם העסקים לאותו פריט יוגדל. כ -בעלי תנודות מחירים גבוהות יותר 

 בית מדווחים כיום על מחירי המצרכים והשירותים במדד הישראלי, מידי חודש.

 נוסחת חישוב המדד: 

מחירו של סל שנצרך בתקופת בסיס מסוימת, תוך שמירה על כמדד המודד מידי חודש את 

משקלים קבועים מתקופת הבסיס, מחושב מדד המחירים לצרכן לפי נוסחת לספייר, 

שבאמצעותה מתקבל ממוצע משוקלל של מדד המחירים של כל המצרכים והשירותים הכלולים 

הבודד ועד לרמת המדד בסל. גישה זו, של שקלול אריתמטי של מדדים, מיושמת מרמת הפריט 

 הכללי.



לחישוב לפי נוסחה זו, דרושים נתונים על הכמויות שנצרכו מכל מצרך ומכל שירות בתקופת  

הבסיס, ונתוני המחירים של כל אחד מן המצרכים והשירותים הללו בתקופה השוטפת החל 

 בתקופת הבסיס.

 

 3,4ב. הטיות במדד המחירים לצרכן 

לאמידת השינויים בצריכת מוצרים ושירותים באופן מדעי, נדרשת אבחנה בין מספר גורמי הטיה 

לדוגמא, המעבר משימוש  -אפשריים על המדד. המדידה אינה עומדת תמיד בקצב השינויים 

והדבר יגרום להטיה במדד המחירים לצרכן.  -בטלפון ציבורי לטלפון סלולרי, תוך פרק זמן קצר 

ת מינה הסנאט את "ועדת בוסקין", כדי ללמוד ולנתח את סוגיית ההטיות במדד בארצות הברי

 1996בשנת  1.1%האמריקני. בדו"ח הסופי של הועדה נטען כי המדד מוטה כלפי מעלה בשיעור של 

(. גם בישראל נערכו מחקרים והערכות בלתי 1.3%)ואף בשיעור גבוה יותר בשנים שקדמו לה 

 במדד המחירים לצרכן הישראלי. 0.7%לפי מעלה של כ רשמיות מדברות על הטיה כ

בפרק זה אתייחס לעיקרי ההטיות שבאו לידי ביטוי בממצאי הועדה האמריקנית ובמחקרים  

 שונים שנערכו בישראל.

 הטיה בגין תחלופת מוצרים ושירותים:  

פת בסיס הגדרנו לעיל את מדד המחירים לצרכן כאחוז השינוי שבין הוצאות הצרכן בפועל בתקו

כדי להשיג אותה רמת רווחה.  -כלשהי לבין ההוצאה המינימלית שעליו להוציא בתקופה השוטפת 

בפועל אנו מודדים את אחוז השינוי במחירי ההוצאה על סל קבוע )כמות ואיכות( של מוצרים 

ושירותים מתקופת הבסיס. במציאות הכלכלית היום יומית, משקי הבית משנים את סל 

בבד עם שינוי המחירים היחסיים של המוצרים והשירותים הכלולים בסל. לדוגמא, תצרוכתם בד 

הצרכן יחליף את מוצרי הבשר במוצרי עוף כאשר מחירי הבשר מתייקרים יחסית למחירי העופות. 

מדד המחירים לצרכן לא ישקף במלואו את החיסכון לצרכן בגין התחלופה שהרי הכמויות של 

 רות קבועות מתקופת הבסיס.המוצרים בסל התצרוכת נשא

בתיאוריה של מדדי המחירים ישנן שתי דרכים לשמור על כמות קבועה. ניתן לקבע את כמות  

העוף והבשר שנצרכה בתקופת הבסיס )מדד מסוג לספייר( או בתקופה השוטפת )מדד מסוג פשה(. 

סיס( שהרי אין בפועל אנו נדרשים לגזור את הכמויות הקבועות מדפוסי צריכה בעבר )תקופת הב

בנמצא מידע שוטף על הוצאות לתצרוכת בהווה. הקשיחות הנובעת משמירה על סל קבוע של 

סכון לצרכן כאשר זה החליף את הבשר בעוף. שימוש בדפוסי הצריכה יכמויות מתעלמת מן הח

מתקופת הבסיס מעניקה משקל גבוה מדי בתקופה השוטפת דווקא למוצר היקר יותר שנצרך 

                                                 

3 Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living, Final Report to the Senate Finance Committee from 

the Advisory Committee to Study the Consumer Price Index, December 1996 

 

4 Bias in the CPI: Experiences from five OECD countries, Analytical Series, Statistics Canada 

 



על כן מדד מסוג לספייר מטה כלפי מעלה את השינויים במחירי הצריכה של משקי פחות כעת. 

 הבית.

הטיה זו ניתן למנוע על ידי שימוש במדד סופרלטיבי מסוג פישר )ממוצע של מדד לספייר עם מדד  

פשה(. אך מדד זה בלתי ישים עקב מחסור במידע על תצרוכת משקי הבית בתקופה השוטפת. 

וכת מתעדכן מידי תקופה על פי ממצאי סקרי הוצאות משקי הבית, ומדדי במקום זאת סל התצר

המחירים מסוג לספייר משורשרים מתקופה לתקופה. ככל שעדכון המדד תכוף יותר, משקלות 

המוצרים והשירותים בסל הצריכה של משק הבית ישקפו טוב יותר את המציאות הכלכלית בהווה 

י דו"ח בוסקין, מגיעה ההטיה כלפי מעלה במדד ותצטמצם ההטיה כלפי מעלה במדד. על פ

 לשנה. 0.4%-האמריקאי, בגין תחלופת מוצרים ושירותים, ל

הראה כי עדכון משקלות סל המדד מידי שנה יביא לצמצום  5מחקר שנערך על המדד בישראל 

עשיריות האחוז, ברמה שנתית. בסימולציה שהתבססה על ממצאי סקר  4עד  2-ההטיה בכ

נק'.  100.0=  1991עודכנו משקלות המדד, רטרואקטיבית, לממוצע  1992-93הוצאות המשפחה 

למדדים האמיתיים שהיו באותה תקופה )על פי  1992-93לאחר מכן הושוו המדדים לשתי השנים 

להלן, מוצרים  1כפי שניתן לראות בטבלה נק'(.  100.0=  1987תקופת הבסיס המקורית ממוצע 

ושירותים שמחיריהם עלו ריאלית )לעומת ממוצע מדד המחירים לצרכן(, משקלם יקטן בסל 

 המעודכן וכן ההפך. כך, מוסברת ההטיה בגין אי עדכון סל הצריכה באופן תכוף.
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 :1טבלה 

 משקלי מוצרים ושירותים בסל הצריכה השוטף 

 ( לעומת סל צריכה "מעודכן" 1986-87)על פי סקר הוצאות המשפחה 

 (1992-93)על פי ממצאי סקר הוצאות המשפחה 

 שינוי

 בביקוש

(5)=(3)/(2) 

 שינוי ריאלי

במחירים
(4)

 

 )בניכוי מדד

המחירים 

 לצרכן(

 משקל

 "מעודכן"
(3)

1993 

(1991=100) 

 משקל

 שוטף
(2)

1993 

(1987=100) 

מוצר/שרות
(1)

 

 שכר דירה 6.80% 4.00% 71.40% 41.60%-

 קופ"ח 7.50% 5.10% 47.20% 32.10%-

 גן ילדים 2.00% 1.40% 43.60% 30.40%-

 ומעונות

 ביצים 0.70% 0.50% 36.90% 27.00%-

 סיגריות 1.40% 1.20% 19.30% 16.10%-

 שעונים 0.09% 0.20% 41.40%- 70.50%

 כלי מטה 0.20% 0.30% 43.20%- 76.20%

 ומגבות

 תפוזים 0.08% 0.20% 53.70%- 115.90%

 

עוד יצוין כי ההטיה כלפי מעלה במדד, בגין תחלופה של מוצרים ושירותים על ידי משקי הבית, 

בגלל כוחות השוק. כך, בדוגמא של הבשר והעוף, הביקוש למוצר  -לובשת לעתים אופי זמני 

זו יצטמצם החיסכון של משקי הבית המחליף יעלה בחזרה את מחירו בתקופה הבאה ובצורה 

שלא השתקף במלואו, כאמור, בשינוי מדד המחירים לצרכן. הזמניות של ההטיה היא עבור מוצר 

 בודד בלבד. עבור מכלול המוצרים התופעה היא קבועה.

 הטיה בגין הופעתם של מוצרים חדשים בשוק: 

הסל הקבוע בקליטת מוצרים  מקור נוסף להטיה במדד המחירים לצרכן נובע, גם כן, מקשיחות

חדשים המופיעים לראשונה בשוק. בין שתי תקופות מדידה נשמרת קביעות סל הצריכה הן ברמת 

משקלי ההוצאה של סעיפי הצריכה השונים והן בסוגי המצרכים והשירותים המייצגים את 

ב מהיר הוצאותיו של הצרכן. מחירי המוצרים החדשים, המופיעים לראשונה בשוק, יורדים בקצ

בעקבות שינויים טכנולוגיים. מחשבים אישיים, מכשירי וידיאו, משחקי וידיאו, טלפונים 

כל אלה נכנסים לשוק במחיר גבוה. תהליכי ייצור וטכנולוגיה מתקדמים מביאים  -סלולריים 

לידידה תלולה במחירים תוך הגדלת קצב הצריכה. הכנסת מוצרים אלה לסל הצריכה של המדד 

תביא להטיה במדד. עם  -לעתים תכופות לאחר שנרשמו ירידות המחירים הגבוהות  באיחור רב,

זאת יצוין שבשלבי המכירה הראשונים, כאשר מחירי המוצרים החדשים גבוהים יחסית, צריכתם 

 עדיין קטנה ולא צפויה, אפוא, הטיה ניכרת במדד המחירים לצרכן.



ם מוכנסים לסל הצריכה של המדד בעיתוי אפקט נוסף של הטיה נגרם כאשר מותגים חדשים אינ 

הנכון. הרחבת מגוון המוצרים לבחירת הצרכן מקטינה למעשה את עלות הצרכן להשגת אותה 

 רמת תועלת.

במדד הישראלי נוהגים להכניס מותגים חדשים מיד עם קבלת המידע מן ה"שדה" על צריכה  

ם או שירותים חדשים גם בין מוגברת יחסית של מותגים אלה. כמו כן הוכנסו בעבר, מוצרי

כך, שגודל ההטיה בגין תופעות אלה נאמד כשולי, אם כי  -תקופות העדכון הכולל של סל הצריכה 

 לא נערכו בדיקות אמפיריות לאמידת גודל זה.

 הטיה בגין תחלופת עסקים:

מקור נוסף להטיה במדד הינו תחלופת עסקים על ידי הצרכן. הטיה זו דומה בטבעה לזו של 

וצרים חדשים אך קשורה להופעתם של עסקים חדשים במקום מוצרים חדשים. זה קורה כאשר מ

, וכד'( תופסים POWER CENTERעסקים חדשים או סוג חדש של עסקים )קניון, מחסני מכר, 

ואינם נכללים בעיתוי הדרוש  -נתח ניכר בשוק, מגבירים את התחרות על ידי הורדת מחירים 

המחירים לצרכן. כדי שירידת המחירים שלא נתפסה, לכאורה, במדד במדגם העסקים של מדד 

תיחשב כהטיה כלפי מעלה במדד, יש להניח שאיכות השירות בעסק החדש או סוג חדש של 

עסקים, אינה נופלת מזו של העסקים המסורתיים שכן נכללו במדגם העסקים של המדד. האם 

ם המורים על גודל ההטיה, נהירת הצרכנים הנחה זו תקפה? על אף שאין בנמצא מחקרים אמפיריי

בקצב הולך וגובר לצריכת מוצרים ושירותים בעסקים אלה מעידה על כך שהצרכן רואה עסקים 

 אלה כבעלי איכות דומה )אם לא גבוהה יותר(, לאלה הקיימים כבר בשוק.

משקי על אף שמדגם העסקים בישראל נקבע כך שישקף בצורה הולמת את התנהגות הצריכה של  

הבית, שיטת הדגימה הנוכחית ותכיפות עדכון המדגם לוקות בחסר בכל הנוגע למרכזי קניות 

 חדשים המצויים מחוץ לאזורים עירוניים מובהקים.

לשנה. בשלב זה, לא ניתן  0.1%-על פי דו"ח בוסקין ההטיה בגין תחלופת עסקים בארה"ב מגיעה ל 

 להעריך את גובה ההטיה מסוג זה, בישראל.

 הטיה בגין אי ניכוי איכות: 

במדד מחירים לצרכן מודדים את השינוי בהוצאה על סל מוצרים ושירותים בכמות ואיכות קבועה 

או אקוילנטית. כלומר, השינוי במדד אמור לבטא שינוי במחירים בלבד ולא אלה הנובעים 

קבועה. מידי חודש, משינויים באיכות המוצר. יש לתקן, אפוא, את מחיר המוצר כדי לשקף איכות 

מנתחי המחירים בלמ"ס נדרשים להתמודד עם מקרים רבים של מוצרים ש"נעלמו" באותו חודש 

מן השוק, בין אם מדובר על אזילה זמנית או אזילה סופית של המוצר. כאשר מוצר אוזל, יש 

ונות להחליפו במוצר אחר בעל איכות שווה למוצר שנעלם. אם למוצר או המותג המחליף ישנן תכ

איכות )או כמות( שונות, המשפיעות על מחיר המוצר בהשוואה לקודמו, נדרשת פעולה של ניכוי 

איכות. לכן, הטיה במדד תירשם אם פעולת ניכוי האיכות לא נעשתה במדויק והביאה לשינוי 

 מחיר גבוה מדי )או נמוך מדי( ביחס למחיר של המוצר הקודם.



ריות כדי לטפל בתיקונים לשינויים באיכות המוצר: שרשור במדד הישראלי ישנן שלוש גישות עיק 

של מוצר מחליף לתוך המדידה, השוואה ישירה של מוצר מחליף, תיקון המחיר כדי לשקף שינויים 

 באיכות על ידי שימוש בשיטות הדוניות או שיטות פשוטות יותר המבוססות על מידע חיצוני.

יות מחירים לכל מוצר ושרות, וקביעת מקדם השיטה ההדונית מבוססת על ניתוח אלפי תצפ 

השפעה של כל רכיב ורכיב על מחיר השרות או המוצר. כלומר, המדד ישקף )על פי שיטה זו( את 

 השינוי בהוצאה על רכיבי המוצרים והשירותים.

שיטה זו היא הפשוטה והנפוצה ביותר בקרב הלשכות הסטטיסטיות. על פי השיטה,  - שרשור 

המדד את המוצר המחליף על ידי קבלת מחירו הן בחודש השוטף והן בחודש משרשרים לתוך 

הקודם. מניחים, אפוא, שההפרש בין רמת המחיר של המוצר המתחלף לבין המוצר שאזל משקף 

בדיוק את הפרשי האיכות בין שני המוצרים הללו. משום כך, כאשר מדובר בשינויים מידי חודש 

מקום מוצר קודם, בתנאי שקיים מידע לגבי שני חודשים בחודשו, רשאים לשרשר מוצר חדש ב

 סמוכים על המוצר החדש.

על פי שיטה זו, מחפשים מוצר מחליף שיהיה זהה, עד כמה שניתן, למוצר שאזל  - השוואה ישירה 

מבחינת ההגדרה הפרטנית של המוצר )תכונות ואופנויות כגון: משקל, סוג אריזה וכו'( ומשווים 

למחיר של המוצר שאזל. היות ומניחים שאיכות המוצרים שווה, הרי שכל  את מחירו ישירות

ולא שינוי במחיר בגין שינוי  -שינוי במחיר המוצר לעומת קודמו נחשב כשינוי "טהור" במחיר 

 באיכות המוצר.

על פי שיטה זו מתקנים את מחיר המוצר המחליף כדי להתאימו לשינויים  - תיקוני מחירים 

ר המחליף לעומת קודמו. כך, לדוגמא, בנכסים בני קיימא )כגון: מכשירי חשמל באיכות של המוצ

גדולים, מכוניות( ניתן לאמוד את עלות המרכיבים השונים של המוצר ולתקן את מחיר המוצר לפי 

מידע זה )בין אם התקבל מפירמות יצרניות, משווקות או ממחירי מוצרים דומים אצל מדווחים 

דרש בהחלפת שנת דגם של מכוניות, אם כי שינויים קוסמטיים אינם אחרים(. תיקון כזה נ

 ולא מבוצע תיקון איכות בעבורם. -נחשבים לרוב כשינויי איכות 

גישה נוספת לתיקוני מחירים מיישמת שיטות סטטיסטיות מתקדמות ושימוש במודלים  

כך, במדד מחירי הדיור אקונומטרים לניכויי איכות ולשיקוף שינוי "טהור" במחירים בין מוצרים. 

, הופעלו שיטות הדוניות כדי לנכות את שינויי האיכות הכלולים 1999בישראל, כפי שנערך עד 

 בשינוי מחירי עסקאות של רכישת דירות, מידי חודש.

שנתי של עלות תכונות ואופנויות של מוצרים -יצוין ששיטות אלה מורכבות, דורשות ניתוח רב 

 ם.ושירותים, ויקרות ליישו

יכולות להיות כלפי מטה ולא  -עוד יצוין כי הטיות בגין אי דיוקים בשיטות הנהוגות לניכוי איכות  

רק כלפי מעלה. בדו"ח בוסקין מעריכים את ההטיה בגין ליקויים בניכוי איכות ותחלופה של 

הראו ששינויי המחירים  6לשנה. מחקרים אמפיריים שנעשו בישראל 0.6%-מוצרים חדשים ב
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פי הצריכה של מוצרי הלבשה והנעלה בעלי דפוסים עונתיים ו"אופנתיים" הקשים לניכוי בסעי

 איכות, מוטים דווקא כלפי מטה ומחייבים שיטות מיוחדות להקטנת הטיות אלה.

להלן מוצגת ההטיה הפוטנציאלית כלפי מטה במדד על ידי השוואת אחוזי השינוי  2בטבלה  

בשה והנעלה )לאלה שהתקבלו במדד האמיתי( אלמלא החודשיים שהיו מתקבלים במוצרי הל

 הונהגה שיטת התיקון המיוחדת לצמצום הטיה זו במדד הישראלי:

 : 2טבלה 

 השוואה בין שתי שיטות חישוב –שינוי מחירים בקבוצת צריכה הלבשה והנעלה 

 (1992לעומת נובמבר  1992)דצמבר 

שינוי 

 חודשי

ללא )

 (תיקון

שינוי 

 חודשי

 (עם תיקון)

קבוצות 

 צריכה

הלבשה  5.4% 0.4%

 עליונה

 גברים

הלבשה  7.4% 0.5%-

 עליונה

 נשים

הלבשה  2.2% 1.4%

 עליונה

 ילדים

הלבשה  0.9%- 1.2%

 תחתונה

 גברים

הלבשה  3.3% 0.4%

 תחתונה

 נשים

הלבשה  1.2% 0.1%-

 תחתונה

 ילדים

מוצרי  1.7% 0.2%-

 הלבשה

 שונים

הנעלה  1.1% 0.0%

 גברים

 הנעלה נשים 2.5% 0.4%-

הנעלה  0.7% 0.1%-

 ילדים

 סך הלבשה 3.6% 0.5%

 והנעלה

 

שיטת התיקון המיוחדת עבור מוצרי הלבשה והנעלה בוחנת בחודש יוני את השינוי השנתי 

במחיריהם של המוצרים הנמכרים לרוב בעונת הקיץ; בחודש דצמבר את השינוי השנתי 



בעונת החורף; כמו כן, בשני המועדים הללו נבחנים במחיריהם של המוצרים הנמכרים לרוב 

שינויי המחירים החצי שנתיים של המוצרים הנמכרים כל השנה. התיקון הינו ההפרש בין המדידה 

 המיוחדת לבין המדידה החודשית הרגילה.

שיטת תיקון זו, הנהוגה במדד הישראלי צמצמה, כמוצג, את ההטיה כלפי מטה במדידת מוצרי  

 0.5%בחודש דצמבר, לעומת  3.6%-עלה על ידי הגדלת אחוז השינוי של סעיף זה להלבשה והנ

 בחודש זה, שהיה מתקבל ללא התיקון.

 סיכום ההטיות במדד הישראלי:

על אף הרצינות שמקדישה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבעיות של הטיה במדד המחירים 

ה האמיתי. במאמר תוארו עקרונות לצרכן, יש להכיר בקשיים לאמידה מדויקת של שיעור ההטי

המדד הישראלי ונראה, על פניו, שיוצרי ומחשבי המדד במשך השנים נקטו בצעדים חיוניים 

להקטנת ההטיות. בפרק האחרון יתוארו מספר פעולות הננקטות על ידי הלמ"ס בכדי למזער גם 

 ההטיות הללו. את

 

 סעיף דיור בבעלות -ג. בעיות מדידה מיוחדות 

 : 7דיור בבעלותשירותי 

לפי הגדרת מדד המחירים לצרכן נכללים במסגרתו, כמצוין לעיל, כל המצרכים והשירותים 

לתצרוכת שנקנו על ידי אוכלוסיית משקי הבית בתקופת הבסיס של המדד. על כן הוצאות משקי 

 הבית למסים ישירים, או להשקעה בנכסים ולחסכון אינן כלולות בסל הצריכה של המדד. הוצאות

 לתצרוכת ניתן לפרש ולמדוד בשלוש דרכים שונות:

  הכוונה לסה"כ ערך המוצרים והשירותים שהתקבלו בתקופה נתונה בין אם בוצע  -רכישה

 תשלום מלא עבור אלה בתקופה הנתונה בין אם לאו.

  הכוונה לסה"כ ערך המוצרים והשירותים שנצרכו בפועל בתקופה נתונה. -שימוש 

  לסה"כ התשלומים עבור מוצרים ושירותים בתקופה נתונה בין אם הכוונה  -תשלומים

 התקבלו ובין אם לאו.

 נכסים בני קיימא: 

אין צורך להבחין בין שלוש הדרכים הללו כאשר מדובר על מוצרים מתכלים הנקנים במזומן וכן 

לגבי חלק ממוצרי בני קיימא הנרכשים במזומן. במקרים הללו בתקופה קצרה מתקיימים כל 

גם קבלת המוצר, גם צריכתו וגם סיום התשלום בעבורו. אבל ההבחנה  -לושת "סוגי" התצרוכת ש

בין אלה חשובה כאשר מדובר בנכסים בני קיימא גדולים שנקנים בנקודת זמן מסוימת, מספקים 

שירותי צריכה לתקופות ארוכות וממומנים במשך תקופה ארוכה. נכסים אלה מספקים זרם 

ות אחר הקנייה. מכאן שצריכת תקופת הבסיס עשויה לכלול רכישת נכסים שירותים לשנים רב
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אלו בתקופת הבסיס או שימוש במצבת הנכסים בתקופת הבסיס. מאידך, לקיחת אשראי, 

הלוואות וכד' מובילים לכך שקיים עיתוי שונה בין מועד קניית הנכס לבין מועדי התשלומים 

, לפי גישת התשלומים, עשויה לכלול נכסים ששולמו בעבורו. מכאן שצריכת תקופת הבסיס

בעבורם בוצעו תשלומים בפועל באותה תקופה, אף אם לא ניקנו ולא שימשו את הצרכן באותה 

 תקופה.

יודגש כי שלושת המושגים השונים אינם עניין של עיתוי בלבד. אם קיימים תשלומים לאחר  

זומן. כאשר הצריכה מתמשכת על פני הרכישה הרי שיש הוצאות על ריבית, מעבר למחיר הנכס במ

כמה שנים, אזי ערך השימוש אמור לשקף את רמת המחירים של אותן שנים ולא את המחיר 

 במועד רכישת הנכס.

  8דירות בבעלות 

ישנן דרכים רבות לטיפול בדירות בבעלות במסגרת מדד מחירים לצרכן ומדינות שונות פועלות 

 ILO-של סטטיסטיקנים של ה 14-ושא הביאה לכך שבכנס הבדרכים רבות ומגוונות. מורכבות הנ

א הגיעו לכלל הסכמה על דרך אחת מומלצת. קיימות שלוש סיבות שבעטיין לא מגיעים ( ל1987)

לכלל הסכמה לגבי שיטה אחידה. ראשית, החשיבות היחסית של שימושי המדד בארצות שונות 

ח את השאלה שעליה היא מעונינת לענות מכתיבה פתרונות שונים. כלומר, כל מדינה חייבת לנס

כדי לקבוע את דרך הפעולה. שנית, הימצאות מקורות המידע לפתרונות השונים והתקציב הדרוש 

לביצוע, משתנים בהתאם למסגרת המוסדית של כל מדינה. שלישית, פיקוח על מחירי השכירות 

אלו של מצבת הדירות  ו/או אי התאמה בין הרכבה ואיכותה של מצבת הדירות בשכירות לבין

 בבעלות, יוצרים סיבוכים באימוץ גישה של אמידת שירותי דיור לפי השינויים בעלות השכירות.

שלשת סוגי הפתרונות המקובלים לסוגיה זו הם, כאמור: ערך קניות דירות בבעלות, ערך השימוש  

 בדירות בבעלות ותשלומים שבוצעו על ידי בעלי דירות.

נטו דרך אחת מקובלת. לגישת עלות השימוש -י מדידה שונות. לגישת קניותלכל אחת מאלה, דרכ 

שלוש שיטות מדידה מקובלות. גם לגישת התשלומים שלוש שיטות מדידה מקובלות, כך שבסך 

הכל קיימים שבעה פתרונות מרכזיים על פי המלצת ארגון העבודה הבינלאומי, בהתאם לגישה 

כל שיטות המדידה לנושא סעיף הדיור מובאות ביתר פירוט המושגית הננקטת בכל מדינה ומדינה. 

 בחוברת הטכנית הבינ"ל לעריכת מדד המחירים לצרכן.

 מדידת מחירי דירות בבעלות בישראל 

וכמו במרבית מדינות העולם הכוללות מחירי דירות במסגרת מדד  1959במדד הישראלי, מאז שנת 

לות השימוש במדידת שירותי דיור בבעלות. על המחירים לצרכן, נוקטים באופן עקרוני בגישת ע

אף שמדד זה עבר שיפורים רבים, הן בקביעת המשקלות בתקופת הבסיס והן במדידה השוטפת, 

 הרי ששינויים אלו נעשו תמיד במסגרת העקרונות של גישה זו.
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 על פי גישת עלות השימוש, אחוז ערך השימוש במצבת דירות בבעלות בתקופת הבסיס, מתוך סך 

ערך הצריכה של הסל כולו, צריך לשמש כבסיס למשקל, ואילו במדד השוטף יש למדוד את 

 השינויים במחירי השימוש במצבת הדירות בבעלות.

ניתן לבחון את הבעייתיות הכרוכה בקביעת ערך התצרוכת של דירות בבעלות המשפחות על רקע  

 ונים, שהמשפחות צורכות.הבעיה הכללית של אומדן ערך הצריכה של מצרכים ושירותים ש

המצרכים והשירותים השונים נצרכים על יד משקי הבית באופן שוטף, אך יש מהם הנקנים מידי  

יום )כמו לחם או חלב(, יש כאלה שקנייתם פחות תדירה )כגון חולצות או נעליים( ויש כאלה 

ערך הצריכה של הנקנים אחת למספר שנים )כגון דירות או מכוניות(. כאשר רוצים להשוות את 

מוצרים ושירותים בעלי תדירות קנייה שונה, אין זה רצוי לסכם את ערך הקנייה של מוצרים 

ושירותים אלה לפני שמביאים את ההוצאות לתצרוכת לאותו ממד זמן. הואיל ורוב ההוצאות 

לתצרוכת של משקי הבית הן שוטפות, רצוי לאמוד גם את הוצאות משק הבית על צריכת שירותי 

יור, על בסיס חודשי או שנתי. רכישת דירה משמעותה רכישת זרם שירותים שהנכס יספק במשך ד

 תקופה ארוכה בעתיד והבעיה היא כיצד לאמוד את ערך השירותים שהדירה נותנת מדי חודש.

 שתי השיטות העיקריות לאומדן ערך הצריכה על פי הגישה העקרונית של עלות השימוש, הן: 

ים של נכסים בני קיימא אשר בבעלות המשפחות על פי דמי השכירות של קביעת ערך השירות .1

 נכסים דומים;

קביעת ערך השירותים של נכסים בני קיימא אשר בבעלות המשפחות, על פי תחשיב ההוצאה  .2

כלומר, שער הריבית האלטרנטיבי להון המושקע  -הכלכלית של השימוש בנכסים אלה 

 ריאליים על הדירה(.בתוספת הפחת )בניכוי רווחי ההון ה

גם מדידת המחירים באופן שוטף אמורה להיעשות באותה שיטה, כדי לשמור על עקביות מושגית  

 בין קביעת משקל ערך התצרוכת בתקופת הבסיס לבין מדידת השנויים השוטפים בערך זה.

המדינות שדגלו בגישת עלות השימוש(,  36 מתוך 31-השיטה הראשונה מקובלת יותר )ננקטה ב 

לעומת השיטה השנייה שמחייבת תחשיבים  -שהרי מדובר באומדן פשוט הניתן למדידה ישירה 

מורכבים בקביעת המשקלות ובמקרה הטוב גם במדידה השוטפת. עם זאת, השיטה הראשונה 

טו, במשך ארבעה מותנית בקיום שוק חופשי ומפותח של נכסים )דירות( להשכרה. בישראל נק

( והן 1993עשורים, בגישה השנייה המורכבת מתחשיבים שונים, הן לקביעת המשקלות )עד 

למדידה השוטפת )לא מודדים למעשה באופן שוטף, את כל המרכיבים שאמורים היו להימדד כדי 

מינה הסטטיסטיקן הממשלתי ועדה  1996לשמור על עקביות בקביעת המשקלות(. במהלך 

חינה מחודשת של שיטת החישוב המתאימה ביותר למדד מחירי הדיור בישראל. החל ציבורית לב

, על פי המלצות אותה ועדה אימצה הלמ"ס את השיטה הראשונה, כלומר אמידת 1999בינואר 

צריכת שירותי הדיור על פי השינויים בשכר הדירה של דירות שכורות, הדומות באיכותן למצבת 

 ס. הדירות בבעלות בתקופת הבסי

 

 



 מדידת מחירי דירות בעולם 

בהמשך לגישות ושיטות המדידה השונות שהוזכרו לעיל, ראוי לבחון מהן שיטות המדידה של מדד 

 ILO -שנאסף על ידי ה מדינות 158מחירי דירות, הנהוגות למעשה במדינות שונות. מתוך מידע על 

יתיות של מחירי דירות בבעלות מהמדינות שנבדקו( מתמודדות עם הבעי 35%-)כמדינות  56רק 

ומכלילות מדד זה במסגרת מדד המחירים לצרכן. המדינות הבולטות, שמודדות מחירי דירות 

בבעלות במסגרת מדד המחירים לצרכן, הן: ארה"ב, קנדה, בריטניה, גרמניה, שבדיה, הולנד, 

מדינות נוקטות בגישת  36קונג, יפן, סינגפור, ישראל ועוד. יצוין כי -זילנד, הונג-אוסטרליה, ניו

מדינות אומדות את  6מדינות נוקטות בגישת התשלומים, 13עלות השימוש )כמו בישראל( 

ואילו מדינה אחת  –השינויים במחירי הדירות דרך מחירי תיקונים, שיפוצים ואחזקת הדירה 

ת המדינו 36בלבד נוקטת בגישת הקניות )ולקביעת המשקל בלבד ולא במדידה שוטפת(. מבין 

מדינות נוקטות בשיטת מדידה של שכר דירה זקוף, הן  31הנוקטות בגישת עלות השימוש, 

 לקביעת המשקל בתקופת הבסיס והן למדידה השוטפת, אם כי לאו דווקא בהתאמה. 

מן  70%-מראה כי כ( 9מדינות 24- 1994 )מעודכן לשנת OECD-סיכום שיטות המדידה במדינת ה

רותי דיור בבעלות במדד המחירים; מרביתן לפי הגישה העקרונית את צריכת שי כוללות מדינותה

 של עלות השימוש ויישום בפועל על ידי שימוש בשכר דירה אלטרנטיבי.

 

 ד. שיפורים במדד המחירים לצרכן

 סקרי הוצאות משקי בית שוטפים: 

אז  החלה הלמ"ס בעריכת סקר הוצאות משקי בית שנתי באופן שוטף. אם עד 1997החל בינואר 

נערכו סקרים אחת לחמש עד שבע שנים בלבד וסל הצריכה של מדד המחירים עבר עדכון כולל, 

הלמ"ס מתכוונת לעדכן את סל הצריכה  1999הרי שהחל בשנת  -אפוא, רק אחת לתקופה ארוכה 

מידי שנה. לביצוע סקר שוטף תרומה לצמצום הטיות בגין תחלופת מוצרים ושירותים, גם חדשים 

ם. סטטיסטיקה שוטפת על צריכת משקי הבית משפרת גם סדרות סטטיסטיות אחרות וגם שוטפי

 כגון: החשבונות הלאומיים, הכנסות משקי בית, רמת חיים של משקי הבית בישראל ועוד.

 עדכון מדגם העסקים: 

. זאת לאחר עדכונים מקיפים 1997הלמ"ס החליפה את מדגם העסקים של המדד במהלך שנת 

. הקטנת מועד העדכון למחצית תרמה לצמצום ההטיה בגין תחלופת עסקים. 1975-וב 1990בשנת 

הלמ"ס בוחנת כעת שילוב ממצאי סקרי משקי הבית השוטפים )ובהם מידע על התפלגות הוצאות 

משקי הבית לפי סוגי חנויות( עם מערך האיסוף השוטף של מחירי המצרכים והשירותים על מנת 

ובכך לשקף בצורה טובה יותר את דפוסי הצריכה  -מדגם העסקים להביא לעדכון תכוף יותר של 

 ה"אמיתיים" של משקי הבית.

                                                 

9 OECD Statistic Directorate (1994) Sources and Methods, Consumer Price Index (Paris) 

 



 שיפורים בשיטות המדידה:  

בעיה קונספטואלית בסיסית שהוזכרה בפרק ג' לעיל היתה ההתמודדות עם שינוי עלות צריכת 

ל מומחים שבחנה שירותי דיור על ידי משקי הבית הגרים בדירות בבעלות הדייר. ועדה ציבורית ש

את הנושא המליצה בפני הסטטיסטיקן הממשלתי ליישם שיטת מדידה של אמידת צריכת שירותי 

הדיור על ידי עלות השימוש בנכסים דומים, קרי עלות השכירות של דירות שכורות הדומות 

באיכותן למצבת הדירות בבעלות. הלמ"ס אימצה את המלצות הועדה ויישמה גישה זו החל במדד 

, כלכלני הלמ"ס יעדכנו את סעיפי הצריכה 1999(. במקביל, במהלך 1999עודכן )ינואר המ

המיוחדים )בעיקר בתחום השירותים( תוך בדיקה מחודשת של הגדרות, פריטים מייצגים, 

שתואר  1997משקלות ושיטות מדידה. זאת, בנוסף לעדכון על פי ממצאי סקר הוצאות משקי בית 

 לעיל.

 משולבת:  פיתוח מערכת מידע

  הלמ"ס החליטה על פרוייקט תקשוב מדד המחירים לצרכן שיתפרש על פני חמש שנים

רוצה הלמ"ס להביא לידי ביטוי את ההתפתחויות בתחום הטכנולוגי,  ה(. בפרוייקט ז1996-2000)

 המתודולוגי ושינויי תפקוד בתהליכי ביצוע. מערכת המידע שתיוצר תשיג מספר יעדים ובהם:

שיפור הבקרה על נתוני המחירים על ידי איסוף נתונים ממוחשב בשדה; יכולת עדכון של סל  

הצריכה בזמן אמת; בניית בסיסי נתונים למחקר ולניתוח על ידי אנשי למ"ס ואקדמיה, אפשרות 

 להרצת מדדים במספר נוסחאות חישוב מידי חודש.

לשיפור מדד המחירים לצרכן בשנים פיתוח מערכת מידע זו מטפל בעיקר בתשתיות החיוניות  

 הבאות.

 סיכום: 

מן העקרונות שהוצגו במאמר זה, ניתן ללמוד כי בפני הלמ"ס, האמונה על עריכת מדד המחירים 

 לצרכן, עומדים מספר אתגרים מורכבים:

 ל אוכלוסיית הצרכנים בישראל. מעקב מתמיד אחר שינויים בדפוסי הצריכה ש .1

 צרכנים והצריכה. אוכלוסיית ה אפיון נכון של .2

בהתאם ביצוע סקרים ומחקרים שוטפים לצורך אמידה נכונה של מדד המחירים לצרכן, ו .3

 לסטנדרטים בינלאומיים. 

 ורמת החיים.  פרסום והפצת מידע על השינויים שחלים ברמת המחירים .4

יע לדיוק מירבי בתקציב עדכניות ברמת המתודולוגיה, טכנולוגיה וביצוע המדד על מנת להג .5

 תון. נ

 עידוד הדיון המקצועי והציבורי להתאמת המדד למימוש מטרותיו. .6

אתגרים אלו עומדים תמיד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בלמ"ס, בעת עבודתם השוטפת  

 ובמיוחד בזמנים של שינויים, שמטרתם לשפר את שיטות העבודה הכרוכות בחישוב מדד

   המחירים לצרכן. 


