
מדינת ישראל

שאלות נפוצות
 מדוע עליי להשתתף בסקר?

הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של 13,500 דירות במדינת ישראל. 
כל אדם שהדירה שבה הוא מתגורר נדגמה מייצג אנשים הדומים 
בדירה  הנדגמת  הדירה  את  להחליף  ניתן  לא  ולכן  באוכלוסייה,  לו 
רמת  של  מדויקת  תמונה  לקבל  לנו  תסייע  השתתפותך  אחרת. 

החיים בישראל.  

 מה אתבקש לעשות בסקר?
סוקר יגיע לביתך לביצוע הסקר ותתבקש לענות על שאלות הנוגעות 
לכל בני משק הבית. החלק הראשון של הסקר כולל שאלון דמוגרפי 
קצר ושאלות על מצב תעסוקתי. החלק השני כולל רישום עצמי של 
ההוצאות השוטפות במשך 8 ימים. אם יהיה צורך, הסוקר יוכל לעזור 
החלק  ייערך  הרישום  תקופת  בסוף  זו.  תקופה  במהלך  ברישום 
השלישי, הכולל שאלון המכיל מידע לגבי ההוצאות הפחות שכיחות 
וכן  האחרונה(  ולשנה  האחרונים  החודשים  שלושת  של  )לתקופה 

שאלות לגבי הכנסות. 

 אין לי כמעט הוצאות, האם השתתפותי בסקר תועיל?
כדי לקבל תמונה מייצגת של האוכלוסייה, הכרחי לכלול אנשים מכל 
ובין  קבוצות הגיל ושכבות האוכלוסייה, בין אם הוצאותיהם גבוהות 

אם נמוכות.

 כיצד אדע שהמידע שאמסור יישאר חסוי?
הלמ"ס מייחסת חשיבות גבוהה לשמירת סודיות הנתונים הנאספים 
נוהלי  תחת  סטטיסטי  לעיבוד  מועבר  המתקבל  המידע  מהציבור. 
אבטחה מחמירים. פרסומי הלמ"ס מכילים נתונים מסוכמים בלבד, 

מהם לא ניתן לזהות מי מסר את המידע.

 היכן אוכל לראות את פרסום תוצאות הסקר?
על סמך הנתונים שיתקבלו יופקו דוחות לאומיים בעלי חשיבות רבה. 

את הדוחות והפרסומים ניתן לראות באתר הלמ"ס.

מידע נוסף על סקר זה נמצא 
באתר הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה:

www.cbs.gov.il

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות בימים א' – ה' 
בטלפון 1-800-210-290 )שיחת חינם(

רחוב כנפי נשרים 66, פינת רחוב בקי,
גבעת שאול, ירושלים 

ת"ד 34525 
מיקוד 9546456

דוא"ל:
skarim-lamas@cbs.gov.il

סקר הוצאות משק הבית



המידע שנקבל היום ישפיע על המחר!
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קביעת חוק חינוך 
חינם מגיל 3 

)ועדת טרכטנברג(
סקר הוצאות משק הבית הוא אחד הסקרים החשובים והמרכזיים המבוצעים על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה.

הנתונים הנאספים באמצעות הסקר מספקים מידע רב וחשוב על הכנסות והוצאות משקי הבית בישראל. 
מתוך הנתונים מתקבלת תמונה על אחוז ההוצאה של משקי הבית על מזון, דיור, חינוך, בריאות וכו'. אפשר 
ללמוד על רמת החיים של תושבי המדינה, מוגדר קו העוני ונקבע הדירוג הסוציו-אקונומי של יישובים בארץ. 

דיווח ההוצאות של משקי הבית, המתקבל מנתוני הסקר, מהווה בסיס ליצירת רשימת מוצרים ושירותים 
הנקראת "סל מוצרים".  מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי במחיר הסל מדי חודש.

24.8%
דיור

13.8%
מזון - ללא ירקות ופירות

 9.1%
תחזוקת הדירה ומשק הבית

4.9%
מוצרים ושירותים אחרים

 3.0%
הלבשה והנעלה 

 20.4%
תחבורה ותקשורת

10.9%
חינוך, תרבות ובידור 

6.0%
בריאות

3.7%
ריהוט וציוד לבית

3.4%
ירקות ופירות

הבית  משקי  של  מההוצאה  מחצית  כמעט  החמישים,  בשנות 
בישראל הופנתה למזון, בעוד שבשנת 2018, רק כ-17% מההוצאה 
הופנתה למזון. לאור העלייה ברמת החיים וההתפתחות הטכנולוגית 
בשני העשורים האחרונים, חלה עלייה באחוז ההוצאות על תחבורה 

ותקשורת וירידה חדה באחוז ההוצאה על מזון.

על מה אנחנו מוציאים יותר: 
תחבורה ותקשורת או מזון?

הוצאות משקי בית בישראל
הרכב ההוצאות על מזון, תחבורה ותקשורת לאורך השנים

רפואת שיניים 
חינם לילדים 

עד גיל 12
הידעתם 

משקי הבית בישראל מוציאים כרבע מההוצאה החודשית על דיור.

איך משפיעים 
נתוני הסקר על כולנו?

המידע המתקבל מהסקר 
משמש בסיס לקביעת מדיניות 

של מקבלי ההחלטות
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