
 הבעיה הבסיסית -סעיף הדיור במדד 

 ים*-מאת: ציפי גל

שונתה שיטת המדידה של הסעיף הגדול ביותר במדד המחירים לצרכן, סעיף  1999החל מינואר 

הדיור. לאחר שבמשך שנים מספר חושב השינוי בסעיף זה על פי השינוי במחיריהן של דירות 

שנמכרו )בשיטה מורכבת להחריד(, הוחלט כי החל מראשית שנה זו יחושב השינוי בסעיף זה על פי 

הדירה. קשה היה לדלות מעומס הטיעונים וטיעוני הנגד שהושמעו עם המעבר  השינוי בשכר

לשיטת המדידה החדשה את התשובות לשאלת הבעיה באופן מדידתו הקודם או החדש של סעיף 

הדיור במדד המחירים לצרכן, וכיצד ניתן יהיה לשפרו בעתיד, אולם דבר אחד התברר מעבר לכל 

רבה. למי שחשב שאופן מדידתו של סעיף הדיור במדד הוא נושא לנושא ולדיון בו חשיבות  -ספק 

טכני וחסר ענין מחוץ לכתלי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, בא מבול התגובות מצד 

 כלכלה, והוכיח אחרת.-אנשי בנקים, קבלנים, יועצים כלכליים, סטטיסטיקאים ואנשי מקרו

יף שהפך אותה לכה מסעירה, צריך להכיר כדי להבין מה יש בסוגית אופן מדידתו של הסע 

בעובדה פשוטה אחת. למדד המחירים לצרכן, בניגוד למאות ולאלפי נתונים סטטיסטיים אחרים 

שמנפיקה הלמ"ס, יש השלכות מעשיות משמעותיות על חיי היומיום שלנו. אם צורת מדידה אחת 

בלנו שיעור אינפלציה של , למשל, ובצורת מדידה אחרת ק5%הניבה שיעור אינפלציה שנתי של 

, בעוד שהמציאות היא אותה מציאות בשתי צורות המדידה, בפירוש תהיה לכך השלכה על 7%

למשל, על שיעור הריבית שיקבע, על שיעור תוספת היוקר, על  החלטות כלכליות שתתקבלנה:

עור ינה השפעות על שייהעלאות השכר הנומינליות שתקבענה בחוזי העבודה. להחלטות אלו תה

התשואה בחסכון ארוך הטווח, על תשלומי המשכנתאות ועוד. השפעה זו תגבר שבעתיים אם על 

ה תפני שנים תגרור שיטת המדידה הטיה עקבית לכיוון זה או אחר. ברורה לכן, חשיבות מדיד

ה"נכונה" של ה"אינפלציה האמיתית", ומכאן נובעת גם חשיבות המדידה הנכונה של סעיף הדיור, 

 .21.4%על המשקל הגדול ביותר במדד המחירים לצרכן, הסעיף ב

 שיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן ובסעיף הדיור

 כל שנה לעומת קודמתה

 

 _____________ 

 הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה*



אחרי שהסכמנו על נקודה זו, נותר עוד לברר סוגיה פעוטה אחת: מהי "האינפלציה האמיתית"  

טת המדידה "הנכונה" שלה. נגיע לכך מיד לאחר שנזכיר בקצרה טענות אחרות שהושמעו ומהי שי

 כנגד שיטת המדידה החדשה של סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן.

גורמים לא מעטים במשק טענו כי הסתמכות על השינוי בשכר דירה בעייתית עקב מגבלותיו של  

דירות בלבד, יקבע בכל חודש חמישית)!(  400 170-מדגם הדירות להשכרה )השינוי בשכר הדירה ב

מהשינוי במדד(. הסתייגות נוספת מהשיטה החדשה גרסה כי שוק הדירות המושכרות בישראל 

אינו מפותח דיו ואינו מייצג את מאפייניו של כל שוק הדיור בארץ. דברי ביקורת אחרים התייחסו 

מעו נגד השיטה החדשה וגם נגד אל קשיים סטטיסטיים שמעוררת השיטה. מכל הטענות שהוש

סיון יהישנה, עולה כי לכל שיטה שלא תיבחר, יהיו יתרונות וחסרונות, המחייבים מעקב וצבירת נ

 בטרם הכרזה על השינוי.

הבעיה אותה אנו מעלים להלן בסיסית הרבה יותר. היא נוגעת למשקלו של סעיף הדיור במדד  

יבה אותנו אל החיפוש אחר שיטת המדידה ושינוי שיטת החישוב לא פותר אותה. היא מש

ה"נכונה" של "האינפלציה האמיתית". מסתבר כי החיבוטים בשאלות אלו אינם ייחודיים לנו. 

(, שבחנה את סוגיית אופן המדידה ILO-ועדה בינלאומית מטעמו של ארגון העבודה הבינלאומי )ה

אה כי רק בשליש מהן )אם כי מדינות שונות, מצ 156-של סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן ב

השליש החשוב( מתייחס המדד למחירי דירות המצויות בבעלות דייריהן, ובאותו שליש, קיימים 

 נוהגים שונים לקביעת משקלו ואופן מדידתו של השינוי במחיריו של הסעיף במדד.

ות הקורא את הדו"ח הבינלאומי מחפש, באופן טבעי, את הפיסקה המבהירה איזו מבין השיט 

השונות היא הנכונה. כותבי הדו"ח מבהירים ששיטת המדידה "הנכונה" עבור כל מדינה תלויה 

בשימוש העיקרי הנעשה במדד המחירים לצרכן באותה מדינה. לטענתם, השיטה הנכונה למדינה 

בה השימוש העיקרי במדד הוא לצורכי הצמדות )שכר, חוזים, שוק הון(, שונה מהשיטה הנכונה 

משמש המדד לצרכי מדידה של חשבונאות לאומית )בה כלול אינדיקטור לצריכה למדינה בה 

פרטית(. כיוון שספק אם קיימת עוד מדינה בה היקף ההצמדות למדד נרחב ומושרש כפי שהוא 

בישראל, אנו ממהרים לחפש מה ממליצה הועדה הבינלאומית למדינות ההצמדה. קריאת הדו"ח 

היא -ים כי אינה רצויה, שיטה המכונה "ערך השימוש", היאמבהירה כי השיטה עליה אמרו מומח

השיטה הנהוגה בישראל גם לאחר השינוי עליו הכריזה הלמ"ס. כפי שאמרנו, הבעיה הבסיסית לא 

 נפתרה.

כמה מילים על "ערך השימוש": על פי שיטה זו, מניחים כי כל משק בית, גם אלו המתגוררים  

להם כל הוצאה שוטפת בגינה, משלמים שכר דירה מלא. בדירה המצויה בבעלותם המלאה ואין 

קרון העומד מאחורי גישה זו הוא, שכל אחד צורך "שירותי דיור" בין אם יש לו הוצאה כספית יהע

שוטפת בגינם ובין אם לאו. הגיוני, אבל כפי שלמדנו מדו"ח המומחים, לא בבית ספרנו. לא 

הצמדה. כאשר זהו השימוש העיקרי, אמור  במדינה בה עיקר השימוש הנעשה במדד הוא לצרכי

השינוי במדד לבטא את השינוי בערך הקניה של השקל עבור משק בית ממוצע. התייקרות או 

הוזלה של שכר הדירה במשק לא תשפיע במלואה על משק הבית הממוצע בישראל, מהסיבה 

ים שכר ממשקי הבית משלמ 30%הפשוטה שבניגוד למונח בבסיס שיטת "ערך השימוש" רק 

דירה. השאר מתגוררים בדירות בבעלותם, ולשינוי בשכר הדירה אין כל השפעה על כח הקניה של 

 כספם.



כזכור, בתחילת שנות התשעים עלה סעיף הדיור בשיעור גבוה הרבה יותר משיעור עליית שאר  

של סעיפי המדד. סעיף הדיור "משך" את מדד המחירים לצרכן כלפי מעלה. סל התצרוכת האמיתי 

ממנו אינו משלם שכר דירה(, התייקר בשיעור נמוך  70%-משק הבית הישראלי הממוצע )זה ש

מזה שביטאה העליה המהירה יחסית במדד המחירים לצרכן הכולל. כח הקניה של השקל עבור 

אותו משק בית ישראלי ממוצע נשחק בפועל בפחות ממה שהשתמע מעליית המדד הכולל. מדד 

ד את "האינפלציה האמיתית". מדיניות הריבית הגיבה למדידה זו וכך גם המחירים לצרכן לא מד

 מדיניות השכר.

הקניה של השקל אינו מתמצה רק  אולם הנזק שבשיטה שאינה מודדת נכונה את השינוי בכח 

במקרה שמחירי הדיור עולים בקצב מהיר יחסית. אם תתאמתנה התחזיות הצופות כי סעיף הדיור 

בשנים הבאות ימשוך את המדד כלפי מטה דווקא, האינפלציה שתימדד במדד המחירים לצרכן 

בלו השכירים תהיה נמוכה מ"האינפלציה האמיתית", וגם לכך השלכות שליליות. הפיצוי שיק

בהסכם תוספת היוקר או בחוזי השכר יהיה נמוך מזה שהיו מקבלים בשיטה המודדת את 

 השחיקה האמיתית בכח הקניה של השקל.

התוצאה הסופית של שיטה זו אחת היא בין אם סעיף הדיור גבוה משאר סעיפי המדד ובין אם  

, ובהתאם לכך, ניהול מדיניות מדידה לא נכונה של שחיקת כח הקניה של השקל -הוא נמוך מהם 

 שאינה האופטימלית.

 מהן ההצעות האלטרנטיביות? 

האמת, חייבים להודות, היא כי לשיטות האחרות הקיימות ישנן בעיות לא קלות משלהן. אבל  

אפשר, למשל, לנקוט בפתרון הקל ביותר ולהחליט כמו שהוחלט בצרפת, בספרד, בשוויץ 

כלל אל מי שחי בדירה בבעלותו. אותן מדינות נימקו את חוסר  ובאיטליה כי המדידה לא תתייחס

ההתייחסות למחירי הדירות במדד, בקשיי מדידה, בטענה שדירה הינה נכס ולא מוצר צריכה או 

בנימוקים מתודולוגיים אחרים. קבלת נימוקים אלו מובילה לשקלול שכר הדירה במדד במשקלו 

 קי הבית המתגוררים בשכירות.על פי חלקם של מש -האמיתי בסל התצרוכת 

התעלמות מהוצאות רכישת דירה של כל מי שאינו משלם שכר דירה, נראית על פניה בעייתית  

ורחוקה מלהיות אלגנטית, אבל השיטה הנהוגה בארץ המתייחסת אל כל משקי הבית בארץ כאילו 

ור החיים בדירות הם משלמים שכר דירה מידי חודש, בעייתית הרבה יותר. בפרט, במדינה בה שיע

מושכרות נמוך יחסית. ועוד יותר מכך, כאשר וועדת מומחים בינלאומית אשר התייחסה אל 

הנושא בצורה הנרחבת ביותר האפשרית, קבעה במפורש כי במדינות בהן ההצמדה למדד נרחבת, 

רצוי שלא להשתמש בשיטה זו. אפשרות אחרת היא נקיטה ב"שיטת התשלומים" הנהוגה גם 

ה. זו מכלילה בחישוב סעיף הדיור את התשלומים האמיתיים על שכירות, ואת תשלומי בבריטני

הריבית על המשכנתאות. בניגוד לטענה שהושמעה, השפעת השינוי בריבית על התנודתיות 

החודשית בסעיף זה תהיה מועטה. היא לא תשפיע על מלאי המשכנתאות, אשר רובו בריבית 

 קבועה.

כל זאת נמנעה הוועדה המקצועית שמינתה הלמ"ס מלשנות את השיטה אם כל זה נכון, מדוע ב 

הנהוגה היום? אפשר לנחש כי הביקורת הקטלנית שנמתחה על שיטת החישוב הישנה שהתייחסה 

לערך הדירות בבעלות, גררה את תשומת הלב לסוגיה זו, בעוד שהבעיה הבסיסית והמשמעותית 

לכבוד המגיע לה. מה שבטוח הוא כי הקשיים ביותר של משקל סעיף הדיור במדד, לא זכתה 



שעוררה המדידה באמצעות שכר דירה או באמצעות מחירי דירות, מוחשיים הרבה יותר מהנושא 

 אליו התייחסנו כאן והעוסק במושגים ערטילאיים של מטרת השימוש במדד.

עלו כאן. דרך אגב, אנשי הועדה המקצועית שמינתה הלמ"ס לא כפרו בנכונותן של הטענות שהו 

הם הציעו לפתור את הבעיה על ידי עריכת כל ההצמדות במשק ל"מדד המחירים למעט דיור". 

הצעה שכזו אכן תפתור את הבעיה המקצועית שהצגנו, אך תכניס אותנו לבעיות טכניות שאת 

היקפן קשה אפילו לתאר. מדד המחירים לצרכן הוא המדד היחידי מבין המדדים שמפרסמת 

מעמד משפטי. הצמדות למדד מופיעות במאות חוקים, צווים ותקנות. שינוי כל הלמ"ס הנהנה מ

אלו יגרור, מן הסתם, התדיינות משפטית אינסופית, שלא לדבר על המלאכה התחיקתית 

 והבירוקרטית הכרוכה בכך.

מלאכת העדכון, השיפור והשינוי בהגדרות ובשיטות מדידה של מדדים שונים, נעשה על ידי  

ן שבשגרה, וטוב שכך. עקב תפקידו ומעמדו היחודי של מדד המחירים לצרכן בישראל הלמ"ס כעני

ולאור המלצותיה הברורות של הועדה הבינלאומית, יש מקום להציג את הטענות לדיון ציבורי 

עתה, כך שתהיינה מוכרות לקראת ההחלטה על השינוי הבא. אין בכך ערעור על אמינותה 

שות, החיים מורכבים, ודיון במורכבות הזו הוא לגיטימי ואף ומקצועיותה של הלמ"ס. מה לע

 רצוי.

 

 

   

 


