
התוכנית להורדת יוקר המחיה 
משרד האוצר 

2022פברואר 

אגף דוברות והסברה
2022פברואר 

צעדים להפחתת  
יוקר המחייה

צעדים בשווי  
₪מיליארד 4.4-כ



2

הטבת מס למשפחות צעירות עובדות

6-12גילאי 

מצב 

קיים

לאחר

השינוי

12אשה

01גבר

13ביתמשק

נקודת זיכוי לפי גיל הילד

נקודות זיכוי נוספות בשווי  

בשנה  ₪ 5,352-כ
6-12בגילים ילד למשפחה לכל 

הורים  530,000-כ

מההטבהיהנומסים משלמי

₪ מיליארד2.1-עלות הצעד 
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2,500₪של חיסכון 
3-8לכל ילד בגילאים בשנה

אשכול
עלות 

נוכחית

עלות 

חדשה

חיסכון

חודשי

חיסכון 

שנתי

4300₪50₪250 ₪2,500₪

5350₪100₪250 ₪2,500₪

4-5ליישובים באשכולות הגדלת הסבסוד לצהרונים 

יהנוילדים 60,000-כ

מההטבה

סבסוד צהרונים
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6,200₪-למענק עבודה לכל עובד זכאי המשתכר עד כ20%תוספת 

בשנה בממוצע₪ 800מתוספת של יהנועובדים זכאים 300,000-כ

הגדלת מענק עבודה לעובדים בשכר נמוך

ביולי1-תשולם בפעימה ראשונה 
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החשמלמתעריף 2.3%-כהמהווה ביטול הבלו על הפחם 

-במקום כ3.4%-לכהפחתת עליית התעריף –הבית צפויה למשקימשמעות 

5.7%

הפחתה בתעריף החשמל

בכפוף לאישור רשות החשמל 
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חומרי גלם לבניה  , הוזלת מוצרי צריכה-מכס אפס 

לרכבחלקי חילוף , ולתעשייה

חלקי חילוףמוצרי צריכה

לבניהחומרי גלם 

חלקי חילוף לרכב כלי מיטהכלי מטבח מוצרי היגיינה  ריהוט

וציוד רפואי

כלי עבודהריצוף אמבטיות  

וכיורים

חומרי גלם לתעשייה

סוללות

לרכב  

חשמלי

פלסטיק

וציוד חשמלי

מקררים 

ומכונות
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הוזלת מוצרי מזון-מכס אפס 

בשר
מכס12%-כ

המחיר הממוצע גבוה  

OECDממוצע 43%-בכ

דגים ושימורי טונה
מכס12%-כ

המחיר הממוצע גבוה  

OECDממוצע 24%-בכ

שמן חמניות
מכס7%

קמח
מכס12%

נקניקים
מכס12%-כ

קטשופ ורטבים
מכס4%-כ

יבשיםפירות
מכס4-12%

הפחתת מכסים רוחבית

הגדלת מכסות פטורות
שמן זית

המחיר בישראל גבוה  

מאירופה2פי 
מהשוק25%מכסות בהיקף 

ביצים
בישראל גבוה  המחיר 

מהעולם40%-בכ
חלוקת מכסות של  

מיליארד ביצים

דבש
המחיר בישראל גבוה  

מהעולם40%-בכ

בשר מצונן*
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בענף המזוןלהפחתת הריכוזיות והגברת התחרות הקמת ועדה 

להפחתת הריכוזיות ותיקוני חקיקה ככל שיידרשואקטיביים צעדים גיבוש 

צעדים להפחתת הריכוזיות בשוק המזון



סיוע משמעותי למשקי הבית

משפחת ישראלי מבאר שבע

ברוטו בחודש כל אחד  11,500₪-כההורים משתכרים 

9-ו6ילדים בגילאי הורים לשני 

בחודש874₪הטבת מס בשווי 

בשנה10,488₪-ו

בעקבות התכנית

בסל הקניות החודשי  חיסכון של מאות שקלים 

הפחתת מכסים רוחביתבעקבות 

הפחתהמבנוסף ייהנו

בתעריף החשמל  



תודה רבה


