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ניוזלטר של מרכז
המידע למדעי
החברה ולחינוך

פברואר 2022

מכון סאלד ,המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות

יוקר המחיה
שאלונים במאגר כלי מחקר
במאגר כלי המחקר ישנם שאלונים ומדריכי
ראיון העוסקים בהיבטים שונים הקשורים
להתנהגות כלכלית ,לתחושות מצוקה
בעקבות לחץ כלכלי ,ולהתמודדות עם
מצבי לחץ.
המחקרים שעשו שימוש בכלים אלה
בוחנים תחושות ותפיסות לגבי מציאות
שבה יוקר המחייה והקושי הכלכלי הינם
מצב מתמשך שיש לו השלכות על תחושת
רווחה ,על מסוגלות עצמית ,על דימוי
עצמי ,על קבלת החלטות ,על היכולת
ומידת המוטיבציה לדאוג לחסכונות ,ועל
תפיסת איכות החיים בהווה או בשלב
הפרישה.
האוכלוסייה הנבדקת במחקרים אלה
כוללת את ילידי הארץ ,עולים ,אנשים
ממיצב חברתי-כלכלי שונה ,צעירים,
מבוגרים ואנשים בגיל הפרישה.
מילות מפתח:
התנהגות כלכלית ,לחץ כלכלי ,קבלת החלטות,
העדפות ,איכות חיים ,רמת חיים ,מצוקה ,מוקד
שליטה ,ביטחון רגשי ,איום ,דאגה ,נטילת
סיכונים ,רווחים ,חיסכון פנסיוני ,תפיסת
מציאות ,תנאי מחייה ,מיצב חברתי-כלכלי.

כלים המופיעים בעבודות בגישה חופשית:
 +שאלון עמדות כלפי השכלה ורמת חיים
 +שאלון שיקולים בבחירת נכס למגורים
 +שאלון ידע ומידע בנושא החיסכון הפנסיוני
 +שאלון התמודדות עם מצבי לחץ

כלים נוספים:
 +מדד התנהגות כלכלית בעת מחסור בכסף
 +מדד תפיסת המצוקה הכלכלית
 +שאלון קשיים כלכליים
 +סולם מתחים בעקבות קשיים כלכליים בבית ההורים
 +שאלון תפיסת איום כלכלי ורווחה כלכלית
 +שאלון העדפות מגורים בערי המרכז
 +שאלון סגנונות התמודדות עם מצבי לחץ  -המלא

"היה השינוי שאתה מבקש
לראות בעולם"
מהאטמה גנדי

שלום לכולןם,
הגיליון שלפניכם מוקדש
להיבטים שונים הקשורים
ליוקר המחיה ,התנהגות
כלכלית ,לחץ כלכלי ,ביטחון
סוציאלי ,מדיניות כלכלית,
דרכי טיפול בעוני ועוד.
בברכת ימים טובים ואיתנים.
סיגלית עדני

מערכת
צוות מרכז מידע למדעי החברה
ולחינוך.

יוקר המחיה
מאמרים ועבודות במאגר הפרסומים
במאגר הפרסומים ישנם מאמרים ,דוחות מחקר ועבודות גמר
העוסקים בהיבטים שונים הקשורים ליוקר המחיה בישראל,
כמו למשל ,הסיבות ליוקר המחיה בארץ ,מהות העוני ומדיניות
הטיפול בעוני ,ותכניות התערבות לסיוע לאוכלוסיות במצוקה
כלכלית.
מחקרים אחרים עוסקים בבעיית המחסור במידע ובנתונים על
התנהגות המחירים והשירותים הפיננסיים ,ובמדיניות
התמודדות עם סוגיית יוקר המחייה בהשוואה בין מדינות.
במאגר הפרסומים ניתן למצוא סקרי דעת קהל אשר בחנו את
תפיסת יוקר המחיה ויוקר הדיור בקרב מבוגרים בישראל.
וכן ,מאמרים ומחקרים בנושאי התנהגות כלכלית ,מגמות
צרכניות ,אוריינות פיננסית וקבלת החלטות כלכליות בתקופת
הקורונה.

מילות מפתח:
יוקר מחיה ,עוני ,ביטחון סוציאלי ,משפחות במצוקה ,הוצאות
משפחה ,אוריינות פיננסית ,צריכה ,צרכנים ,כלכלה התנהגותית,
דיור ,מחירים ,מדד מחירים ,מדיניות כלכלית ,מדיניות חברתית,
מחאת האוהלים (.)2011

רשימת פרסומים בגישה חופשית בעברית:
 +רוטנברג ,ב ( )2020יוקר המחיה בישראל ובמדינות המפותחות
והתמודדות מערכתית עם הסוגיה .ירושלים :הכנסת ,מרכז המחקר
והמידע ,המחלקה לפיתוח תקציבי.
 +כהן ,ז ,ניצן ,א וגפני ,נ ( )2016תאוריות הייחוס בהקשר פוליטי-
כלכלי :למי הציבור הישראלי מייחס את יוקר המחיה ויוקר הדיור
בישראל? סוגיות חברתיות בישראל.31-63 ,22 ,
 +גל ,ג ,קרומר-נבו ,מ ,מדהלה ,ש וינאי ,ג ( )2019סיוע חומרי
לאנשים החיים בעוני :סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות .ירושלים:
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
 +הדר ,ל ( )2021התנהגות צרכנים בעידן הקורונה :מה רוכשים,
כמה רוכשים וממה משתכנעים .חידושים בניהול.104-115 ,8 ,
 +לאופר ,ס הרן רוזן ,מ ( )2021אוריינות פיננסית וגישה לכספי
חירום בקרב משקי בית בישראל בתחילת מגפת הקורונה,
וההשפעה על עמידותם הפיננסית של משקי הבית .ירושלים :מכון
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל( ,מ.)21-194-
 +משה ,נ ( )2020שינויים בהרגלי הצריכה של משקי בית ובמדדי
המחירים לצרכן בתקופת משבר הקורונה .ירושלים :הכנסת ,מרכז
המחקר והמידע.
רשימת פרסומים בגישה חופשית באנגלית:
+ Endeweld, M, Goldsmith, R & Endevelt, R (2018) The
Demographic and Morbidity Characteristics of a Population
Receiving Food Support in Israel. Israel Journal of Health Policy
Research. 7, Art. 54.
+ Shtudiner, Z, Klein, G & Kantor, J (2017) Who is Responsible
for Economic Failures? Self-Serving Bias and Fundamental
Attribution Error in Political Context. Quality & uantity. 51(1),
335-350.
+ Bental, B & Brand, G (2018) Economic Developments in
Israel: An Overview. in: Weiss, Avi. (Ed): State of the Nation
Report Society, Economy and Policy in Israel 2018. Jerusalem:
Taub center for social policy studies in Israel, 19-57.
+ Brand, G (2015) The Cost of Living in Israel: An International
Comparison and Historical Perspective. in: Chernichovsky,
Dov& Weiss, Avi. (Eds): State of the Nation Report Society,
Economy and policy in Israel 2015. Jerusalem: Taub center for
social policy studies in Israel, 291-325.
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