
         יםכלכליעידכונים 
 3102אר פברו                                          המקצועיים לאיגודים   כלכלי  מידע ףד 

 

 ...3102 -האטה ב ים: אותות שמבשר3103נתוני הכלכלה למחצית שניה של  .0
 

לכלת הסתמנה האטה ניכרת בפעילות המשק, האטה שבהעדר תפנית בכ 3103במחצית השנייה של 

. התוצר המקומי 3102העולם או במדיניות הכלכלית של הממשלה בישראל, עלולה להימשך גם בשנת 

, כאשר 0.2% -הוצאה לצריכה ציבורית בה, בחישוב שנתי, ו3.2% -הגולמי עלה בתקופה האמורה רק ב

          ו קטנההשקעות בנכסים קבועים, ההוצאה לצריכה פרטית, והיצוא של סחורות ושירותים, אף 

ירד באופן  3102, בהתאמה(. בנוסף לכך, מספר המשרות הפנויות בינואר 0.1%-, ו1.3%, 3.2%)

לעומת חודש קודם, ובכלל(, וסקרי "אמון הצרכנים" ו"מגמות בעסקים" מצביעים  5.5%-משמעותי )ב

 לגבי הבאות. והבאות תלויות במידה רבה תעל העדר התלהבות ממצב הכלכלה, עם מעט תקוו

 בהתנהלותה של הממשלה שעומדת לקום בימים אלה.ו בהרכבה
 

 : מרכיב הדיור עלה 3102.  עדכון הרכב הסל של מדד המחירים לצרכן, 3
 

שונו משקלי הסעיפים השונים בסל המדד הכללי, על מנת לשקף שינויים בהרכב  3102בתחילת 

(, והפך למרכיב הגדול 32.2% -)מ 35.3% -משקל מרכיב הדיור עלה ל :ההוצאות של משקי הבית

אחריו נמצאים סעיפי "תחבורה ותקשורת" ו"מזון" )כולל ירקות ו ,ביותר בסל הצריכה של משקי הבית

מוצגת הטבלה המלאה של הסעיפים   0 , בהתאמה. בנספח01.5% -ו 31.1%ופירות(, שמהווים 

איץ את קצב עליית חדש שלהם. השינוי עלול להההראשיים בסל הצריכה של משקי הבית, והשקלול 

 .3102-המדד ב
 

 : עליה מתונה...   3102השכר הממוצע למשרת שכיר )עובדים ישראליים(, נובמבר   .2
      

נובמבר  –חודשים ספטמבר ב₪.  2,223בר נובמהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר היה בחודש 
)ראה  ישוב שנתיבח 0.3% -והשכר עלה ב הסתמנה מגמת עליה ריאלית בשכר למשרת שכיר, 3103
שיעורי עליה . 3103אוגוסט  –בחודשים יוני  ,בחישוב שנתי ,2.5%בהמשך לעלייה של זאת , (3 נספח

, ונתון רקע חשוב לקראת 3103 -אלו מהווים אומדן חלקי, אך מאיר דעת, להתפתחות השכר במשק ב
 . לתשומת לבכם ! 3102 -הגזירות הצפויות ב

 

 בעיית הגירעון בתקציב המדינה: עוד מילת אזהרה....   2
 

     היה כפול מזה שתוכנן  3103לפי ניתוח עדכני של כלכלני בנק ישראל הגירעון בתקציב המדינה בשנת 

( 3105 – 3102, וגם בשנים הבאות )3%אחוזי תוצר לעומת  2.3%שנתי, כזכור(, -)תקציב דו 3101-ב

. על כן, אם הממשלה 3101אלו שאושרו ב"כלל ההוצאה" בשנת צפויות הוצאות ממשלה גדולות מ

שתקום לא תפעל לצמצום הוצאותיה, ו/או להגדלת הכנסותיה )בעיקר ממסים(, צפוי גידול נוסף בממדי 

פוליטיים רבים -הגירעון, שכבר עכשיו מהווה בעיה רצינית למשק. בכל מקרה, צפו למאבקים חברתיים

 מצום הגירעון". קל ושקט זה לא יהיה.מסביב לסוגיית "חלוקת נטל צ
 

 . שכר הבכירים בגופים הנתמכים מתקציב המדינה: סוף לחגיגה?...5
 

( קובע ששכר המנכ"ל בגוף הנתמך מתקציב המדינה לא יעלה על 3102נוהל חדש של האוצר )מינואר 
    שכר המנכ"ל של חברה ממשלתית לא עסקית. הפרת הנוהל תגרור סנקציות. טוב לדעת.

  

 , לדליה עצמון או לשגיא ינקו.969299622296*לשאלות הבהרה, וייעוץ ניתן לפנות בדואר אלקטרוני פנימי או בטל'     



 
 

 

 0נספח 

 

 הסעיפים הראשיים בסל התצרוכת של מדד המחירים לצרכןמשקלי 

 

 קבוצה ראשית

 ותמשקל

 3102חל מינואר ה

 ותמשקל

 3100חל מינואר ה 

 011% 011% סך הכל

 06.31% 02.12% מזון )ללא ירקות ופירות(

 1%..6 3%..3 ירקות ופירות

 1.16%. 35.33% דיור

הדירה אחזקת  ..13% 6.13% 

 6.33% 2.32% ריהוט וציוד לבית

 6.06% 2.15% הלבשה והנעלה

 %...3 5.33% בריאות

 %.3..0 00.12% חינוך, תרבות ובידור

 1.13%. 31.13% תחבורה ותקשורת

 1.63% 2.35% שונות

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 3נספח 

 
 
 
  *3103נובמבר  –ספטמבר , לפי ענף כלכלי, השכר הממוצע למשרת שכירשינוי של האחוז  
 

 

 

 * נתוני מגמה, במחירים קבועים בחישוב שנתי
 


