
המלצות לצעדים להפחתת יוקר המחיה 

הצגה להנהגת ההסתדרות



רקע - עלייה ביוקר המחיה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים
האחרונים ב-4.4%, וב-0.4% בחודש יוני

22' לבדו. 
מדד המחירים לצרכן פורץ כיום את

מסגרת האינפלציה שהגדיר בנק ישראל,
והוא גבוה מהתחזיות המקדימות.  

מחירי הדירות באפריל 22'-מאי 22'
גבוהים ב-15% לעומת מחירי הדירות

באפריל 21'-מאי 21'.
 מדובר בעליית המחירים השנתית
הגבוהה ביותר מזה מעל לעשור. 



רקע – עודפי גבייה ותעסוקה מלאה

ב-12 החודשים האחרונים הגירעון כאחוז מהתוצר הצטמצם לחלוטין ואף החל
להצטבר עודף בקופת המדינה, בהשוואה לגירעון של 4.4% בשנת 2021

הכנסות המדינה עלו ב-16% לעומת מאי 2021
שיעור האבטלה צומצם השנה בכ-70% ועומד כיום על 4.6% (הגדרה רחבה)

בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2022 נרשמו עודפים בתקציב המדינה,
והעודף המצטבר מאז תחילת השנה הוא כ-32 מיליארד ₪

בשנה האחרונה היה שיא היסטורי בצמיחה בישראל, של 16% ברמה השנתית
ברבעון האחרון של 2021

לעומת העלייה ביוקר המחיה, מצבנו הכלכלי ברמת המאקרו, יציב ואיתן:



לאור העלייה ביוקר המחיה מחד, השוחקת את שכר
העובדים, ומצבה של קופת המדינה מנגד, ההסתדרות

קוראת למדינת ישראל לנקוט בצעדים נחרצים להפחתת
יוקר המחיה וכדי להבטיח שמצבה הכלכלי האיתן של

המדינה, מחלחל מטה אל אזרחיה



הנחות בשווי הקרקע לאוכלוסיות יעד - שיווק קרקעות רמ"י בהנחות
משמעותיות תוך הבטחת גלגול ההנחה לרוכשים. מיקוד במחוסרי דיור

שהם עובדים, דורשי עבודה או שאינם בעלי יכולת לעבוד

מכסות לדיור ציבורי ושכירות ארוכת טווח - הטלת חובה על קבלנים
להקדיש 10% מכל בניה חדשה לדיור ציבורי ו-10% נוספים לשכירות

ארוכת טווח במחיר מפוקח

מיסוי דירות ריקות וזמניות - הגברת המיסוי על דירות רפאים (160
אלף דירות נכון ל-2017) ועל דירות לשכירות לטווח קצר (כ--7,000

10,000 דירות בתל אביב בלבד!)

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
דיור (24.8% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

קורת גג אינה מותרות, ודיור בר השגה אינו פריבילגיה.
נדרשות כיום כ-240 משכורות ממוצעות רק כדי לרכוש דירה!



תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
דיור (24.8% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

קורת גג אינה מותרות, ודיור בר השגה אינו פריבילגיה.
נדרשות כיום כ-240 משכורות ממוצעות רק כדי לרכוש דירה!



הסבת שטחי משרדים לדירות מגורים - אישור הסבת שטחים
המיועדים לתעסוקה לייעוד למגורים

 

ייעול רגולציה - הסרת חסמים בירוקרטיים בוועדות לתכנון ובניה,
הוספת תקנים ויצירת מנגנון תמריצים ברמ"י ובוועדות לתכנון ובניה

לקידום מהיר של התוכניות

שוק השכירות הפרטי - הגברת מעורבות הממשלה על ידי צמצום ההון
השחור בשכירויות לסל תמריצים לשכירות הוגנת

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
דיור (24.8% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

קורת גג אינה מותרות, ודיור בר השגה אינו פריבילגיה.
נדרשות כיום כ-240 משכורות ממוצעות רק כדי לרכוש דירה!



השקעת הכנסות אגרת הגודש - שימוש בהכנסות אגרת הגודש לטובת
סבסוד תחבורה ציבורית, העמקת פריסתה ותדירותה, והרחבת שבילי

אופניים בגוש דן.

תמרוץ ויתור על רכב פרטי - יצירת מערך תמריצים לוויתור על רכב
פרטי ועל חניה במקום העבודה תמורת תגמול קבוע בגין ניידות, ללא

תלות ברישיון רכב או ברישיון נהיגה

זיכוי במס על רכיב קצובת נסיעה - הכרה ברכיב קצובת הנסיעה
כהחזר הוצאות הפטור ממס הכנסה.

 

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
תחבורה (20.4% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

תחבורה ציבורית יעילה ונגישה תפחית משמעותית את הוצאות
משק הבית על תחבורה ותגדיל את פריון העבודה



הפחתת תשלומי הורים - הפחתת שיעור ההשתתפות של ההורים בתל"ן
(תכנית למידה נוספת), כך שסכום הגבייה המירבי מתלמיד לשנה עבור

תל"ן ירד ב-30%

הקמת מרכזי למידה עירוניים מסובסדים - הקמה או הרחבה של
מרכזי למידה עירוניים כמענה לעלויות שיעורים פרטיים

סבסוד מעונות לגיל הרך - הרחבת פריסת מעונות היום המפוקחים
ובכך הרחבת האוכלוסיות הזכאיות למעונות יום מסובסדים וכן הגדלת

הסבסוד הממשלתי עבור הורים עובדים מ-50% ל-75% 

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
חינוך (5.5% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

חינוך איכותי חייב להיוותר מוצר ציבורי שהמדינה מנגישה לכלל
האזרחים באופן שוויוני



הקפאת מחירי מוצרים בפיקוח ממשלתי - הקפאת מחירי מוצרים
מפוקחים דוגמת לחם, ביצים, חמאה וכדומה. זאת, תוך שיפוי מלא

ליצרנים בגין עליית המחירים, וזאת עד לתום שנת 2022 

הרחבת הייבוא המקביל  - הסרת חסמים והגברת האכיפה לעידוד
ייבוא מקביל שיתרום להגברת התחרות ולהפחתת מחירים (לדיון לגבי

פגיעה פוטנציאלית במפעלים מאורגנים).

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
מזון (17.2% מסך הוצאות משק בית ממוצע)

עצירת עליית מחירי המזון, במיוחד המזון המפוקח, הכרחית מתמיד,
ואינה צריכה להתבצע על חשבון חברות המזון, אלא באמצעות התערבות

המדינה
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הפחתת מחירי החשמל - יצירת תעריף חשמל מוזל ב-20% עבור 200
קוט"ש ראשונים בתקופת חשבון מלאה ובמכפלה במספר הדיירים

המוכרים ביחידת הדיור

הקפאת תעריפי המים והחשמל - הקפאה מוחלטת של תעריפי החשמל
והמים עד תום שנת 2022 כהוראת שעה, תוך שיפוי מלא של חברת

החשמל, היצרנים הפרטיים ותאגידי המים

הפחתה נוספת של הבלו על דלק - הפחתת מס הבלו על דלק ב-50
אג' נוספות עד תום שנת 2022 (3.13 ש"ח לליטר טרם הפחתה).

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
חשבונות ותחזוקה (9.1% מסך הוצאות משק בית ממוצע)



הקדמת גיל הזכאות לטיפולי שיניים מניעתיים ומשמרים ל-60
(במקום 72 כיום)

הקדמת גיל הזכאות לטיפולי שיניים משקמים ל-65 (במקום 72
כיום

סבסוד טיפולי שיניים למבוגרים:

תכנית ההסתדרות להפחתת יוקר המחיה
בריאות (6% מסך הוצאות משק בית ממוצע)



תוספת יוקר  - הסדרת מנגנון פיצוי בגין עליות המחירים, בהתאם
למודל 2002 - 90% פיצוי מעל 4.25% אינפלציה עבור השנים -2022

2023

חלוקה רוחבית של מענק כספי - חלוקה ממשלתית של מענק כספי
בגובה 4,000 ₪ לכל עובד במשק המשתכר מתחת לשכר הממוצע

במשק

הרחבת מיצוי הזכות למענק עבודה - שינוי במנגנון הזכאות למענק
כדי להרחיב את מיצוי הזכאות אליו – העברת כספים יזומה לזכאים

ומתן המענק בפעימות לאורך השנה (לא רק בתום שנת המס)

הכנסת העובד

מאבק ביוקר המחיה מנצחים לא רק על ידי הורדת
מחירים – אלא גם על ידי העלאת שכר העובדים



 הצעת החלטה להנהגת ההסתדרות
בעניין מאבק ביוקר המחיה

מוצע בזאת כי הנהגת ההסתדרות תקבל החלטות כדלקמן:
1. ההסתדרות קוראת לחרם צרכני על מוצריהן של דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ וש. שסטוביץ במטרה
להביא להורדה ניכרת במחירי המוצרים לצרכנים. הנהגת ההסתדרות מנחה את מנכ"ל ההסתדרות לנקוט

בפעולות הנחוצות ליישום חרם צרכני זה באופן מיטבי.
2. תקציב מועדון ביחד בשבילך לשנת 2022 יוגדל ב-40 מיליון ₪ לשם סיבסוד רכישות חברי ההסתדרות

במסגרת המועדון, בכפוף לאישור המוסדות המוסמכים.

דברי הסבר
בעת האחרונה המדינה עדה לעלייה ניכרת של מחירים אשר נובעים הן מגורמים חיצוניים דוגמת המלחמה באוקראינה

והן מניסיון של גורמים משמעותיים במשק להגדיל את רווחיהם על גבו של הציבור. במסגרת זו החברות דיפלומט
ושסטוביץ הודיעו על ייקור מחירי המוצרים שהן מייבאות. יוזכר כי דיפלומט מפיצה בין היתר את המותגים, ג'ילט,
טונה סטארקיסט, פמפרס, פנטן, וולה, היינץ, בראון, אוריאו, מילקה, קלוגס ועוד. שסטוביץ מפיצה בין היתר את

המותגים פלמוליב, ספיד סטיק, קולגייט, פסטה ברילה ועוד. מוצע לקרוא לחרם צרכנים שמטרתו להביא את החברות
הללו להוריד את מחירי מוצריהן.

במקביל, ועד להצלחתם של מהלכים אלה, מוצע להגדיל תקציב מועדון ביחד בשבילך ב-40 מיליון ₪ שייועדו
לסיבסוד מצרכים ושירותים המוצעים במועדון וזאת על מנת להקל על יוקר המחיה של הציבור הגדול החבר

בהסתדרות ובמועדון הצרכנות שהיא ייסדה.


