
השפעות וכלים להתמודדות–אינפלציה 



אינפלציה בכותרות



מהי אינפלציה

שחיקה בערך המטבעעליית מחירים

המשכורת שלנו שווה פחות-כלומר 



מהי אינפלציה



השלכות על העובדים

עליית  
מחירים

שכר העובדים  
נשחק

העובדים  
דורשים  

תוספות שכר

הוצאות  
המפעל גדלות

המפעל  
מעלה  
מחירים



יעד האינפלציה

בנק ישראל , כלומר. בשנה3%לבין 1%יעד האינפלציה בישראל הוא בין 

ביחד עם ממשלת ישראל רוצים שהמחירים במשק יגדלו בטווח הזה כדי 

מחושבת לפי מדד המחירים , האינפלציה בישראל. לעודד את הצמיחה

.לצרכן שזו מפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



איך מודדים אינפלציה

האינפלציה הינה שיעור  
מדד המחירים  "-השינוי ב
המפורסם מדי  " לצרכן

חודש על ידי הלשכה  
המרכזית לסטטיסטיקה
מדד המחירים לצרכן  

"  סל צריכה"אמור לשקף 
של הצרכן הממוצע  

בישראל

מדי חודש מאות סוקרים  
בודקים את ס"הלמשל 

המחירים העדכניים של  
אותם מוצרים המרכיבים  

את הסל

מזון

17.9%

דיור

24.7%

תחזוקת הדירה

9.2%

תרבות ובידור, חינוך

11.2%

בריאות

6%

תחבורה ותקשורת

18.4%



איך מודדים אינפלציה



התייקרויות המחירים בישראל



התייקרויות המחירים בישראל



האינפלציה בישראל



האינפלציה בישראל



האינפלציה בישראל



האינפלציה בישראל



גורמים המשפיעים על גל האינפלציה הנוכחי

השלכות הקורונה
בשיא עליה במחירי  1000%-יותר מ)התייקרות ההובלה הימית עקב העומס שנוצר בנמלים •

(השינוע הימי
...(רכבים, מחשבים, טלפונים)בעיקר בתעשיית השבבים –עיכוב בייצור בסין ומדינות נוספות •

השפעות גלובליות
טורקיה  , 7%בריטניה ,7.9%–ב "ארה)רוב מדינות העולם המערבי בשיעורי אינפלציה גבוהים •

–61%)

המלחמה באוקראינה
,  גררו עליית מחירים מיידית( וישראל)חוסר וודאות באספקת ייבוא מאוקראינה לאירופה •

גז ותבואה, דלק–בעיקר בענפי ייצוא משמעותיים 

מדיניות מיסוי
הועברו מספר חוקים המייקרים את מוצרי הצריכה  2022במסגרת חוק ההסדרים לתקציב •

פעמיים-ומס על כלים חד , מס על משקאות ממותקיםבינהם, למשקי בית



כלים להתמודדות עם אינפלציה ברמת  
המדינה

העלאת הריבית

כסף" הדפסת"צמצום 

הורדת מיסים  

תוספת יוקר



?אינפלציה או מיתון



תוספת יוקר

הסכם קיבוצי כללי  
במשק בין ההסתדרות 

לארגון המעסיקים

חתימת שרת הכלכלה  
על צו הרחבה על  
ההסכם הקיבוצי  

הכללי

תשלום מרכיב  
תוספת יוקר לעובדים  

בהתאם לשיעורים  
ולסכומים שנקבעו

הסכם מסגרת לתקופהתוספת יוקר חד פעמית

שיעור תוספת היוקר•
רכיבי השכר שעליהם מקבל •

העובד תוספת
תקרת שכר לפיו תחושב  •

התוספת

המדד לפיו מתבצעת ההצמדה  •
של השכר

מועדי החישוב•
תנאים שהפרתם גורמים  •

לתשלום תוספת היוקר



התמודדות ברמה המקומית

הסכמים לטווחי זמן קצרים

הצמדה מלאה או חלקית של השכר למדד

סיוע לעובדים ברמות השכר הנמוכות

העלאת המרכיב האחיד בקידומים

התניות על סעיפי השקט והמיצוי/ הגבלות 



לקראת
הסכם  
מסגרת



?שאלות


