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ה"ב  
 

Linkage without Interest for a Jewish State 
 

English text with Hebrew translation. 
Apart from section 8 and the appendix which are detailed, 

this article is a shortened and simplified version of the 
paper "Interest Free Wage Linkage of Personal Loans 

and Mortgages". Here we have omitted tables and 
references. The full paper can be found on my internet 
page - see end of article. Sincere thanks to colleagues, 

students, family, and friends for their help. 
It is permitted to copy this article but only in its entirety. 

 
I arrived in Israel in December 1978 - ט״לשת ולסכ , during a 
period of high inflation that continued for a number of 
years. There was economic turmoil. 
 
During those years prices increased by 25% every month 
or two, and penalty interest rates reached about 1760% 
per annum. I clearly remember seeing a sign on a shop 
selling car accessories warning - "deferred payments bear 
interest of 4% a day". 
 
During those years, three zeroes were removed from the 
currency - remember the lira and the shekel before the new 
shekel. Sadly, there was a state of economic collapse. 
Tragically, someone committed suicide because of 
escalating debts. 
 
It is a pity that all this happened amongst a people required 
by the הרות  not to exact interest from each other. 
 
In spite of all this, there were glimmerings of hope during 
those years of high inflation. The ח"מג  for example, 
continued to give interest free loans. Also, I remember a 
radio program where people phoned in to make 
contributions, instead of money, some gave "a day", "a 
week" whilst a friend even contributed "a month". 
Contributing time, had become more meaningful than 
contributing money, which was collapsing. These events 
somehow gave me the idea of interest free linkage to the 
average wage. Since then, I have worked on this idea, from 
time to time over the years. 
 
"Time is money" so the saying goes. Money can be lent 
and borrowed but is this true for time? If time is money, 
does it have a representative exchange rate ( גיצי רעש )? If 
time is money, can it be used for defining prices, apartment 
rentals, fees, balances, monthly payments, rates and so 
on? By using the average wage for debt linkage, we can 
get quite close to lending and borrowing time. Yes, time is 
money and the average wage is its representative 
exchange rate. Yes, prices, apartment rentals, fees, 
balances, monthly payments, rates and so on can be 
defined in terms of time. 
 
Lending with interest has generated hatred and 
persecution of the Jewish people and we must not forget 
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 ה"ב
 

 תידוהי הנידמל תיבר אלל הדמצה
 

 .תירבעל םוגרת םע תילגנאב רוקמה
 ונה הז רוביח ,םיטרופמ םהש חפסנהו 8 ףיעס טעמל

 תדמצה" רמאמה לש תטשופמו תרצוקמ הסרג
 ןאכ ."תיבר אלל ,רכשל תוישיא תואתנכשמו תואוולה

 תא אוצמל ןתינ .תומוקמ הארמו ,תואלבט ונטמשה
 ףוס האר - טנרטניאב ילש ףדב אלמה רמאמה
 ,םידימלת ,םיתימעל בלה ברקמ תודות .רוביחה

 .םתרזע לע םירבחו החפשמ
 .ותומלשב קרו ךא הז רוביח קיתעהל רתומ

 
 ,1978 רבמצד - ט״לשת ולסכב לארשיל יתעגה
 הכישמהש ההובג היצלפניא התייה הב הפוקתב
 .תילכלכ הלהב התיה .םינש רפסמ
 
 שדוח לכ 25% -ב םיריחמה ולע םהה םינשה ךשמב
 הנשל 1760% -ל עיגה םישנועה תיברו ,םיישדוח וא
 בכר ירזיבא תונח לש טלש בטיה רכוז ינא .ךרעב
 4% לש תיבר םיאשונ םייוחד םימולשת" - ריהזמ
 ."םויל
 
 - ףסכהמ םיספא השלש ודרוה ,םהה םינשה ךשמב
 הברמל .שדחה לקשה ינפל לקשהו הרילה תא רוכז
 הרק ףא .תילכלכ תוטטומתה לש בצמ היה ,רעצה
 .וחפנתהש תובוח ללגב דבאתה םדאו ,ןוסא
 

 אל הרותה י"ע ווטצנש םע ישנא ןיב הרק הז לכש לבח
 .הזמ הז תיבר תחקל
 
 לש םהה םינשב הווקת תוצוצינ ויה ,תאז לכ תורמל
 תתל הכישמה המגודל ח"מגה .תרהוד היצלפניא
 הבש וידר תינכות רכוז םג ינא .תיבר אלל תואוולה
 המכ ויה ,ףסכ םוקמב ,תומורת תתל ורשקתה םישנא
 ."שדוח" םרת וליפא ילש רבחו "עובש" ,"םוי" ומרתש
 ,ףסכ תמורתמ רתוי בר תועמשמ התיה ןמז תמורתל
 יל ונתנ והשכיא הלאה םיעוריאה .תוטטומתהב היהש
 .עצוממה רכשל תיבר אלל הדמצה לש ןויערה תא
 .םינש ךשמב םעפל םעפמ ,הז ןויער לע יתדבע ,זאמ
 
 תווללו תוולהל ןתינ ףסכ .םגתפה רמוא "ףסכ אוה ןמז"
 ול שיה ,ףסכ אוה ןמז םא ?ןמז רובע ןוכנ הז םאה לבא
 וב שמתשהל ןתינ םאה ,ףסכ אוה ןמז םא ?גיצי רעש
 םימולשת ,תורתי ,תורגא ,הריד רכש ,םיריחמ רידגהל
 עצוממה רכשב שומיש י"ע ?'וכו הנונרא ,םיישדוח
 תאוולהל בורק יד עיגהל ןתינ ,תובוח תדמצה רובע
 רעש אוה עצוממה רכשהו ףסכ אוה ןמז ,ןכ .ןמז תיוולו
 וב שמתשהל רשפאו ףסכ אוה ןמז ,ןכ .ולש גיצי
 םימולשת ,תורתי ,תורגא ,הריד רכש ,םיריחמ רידגהל
 .'וכו הנונרא ,םיישדוח
 
 ידוהיה םעל תופידרו האנש המרג תיברב האוולה
 גיצהל יתיסנ ןאכ .הירוטסיהה חקל תא חוכשל רוסאו

 םילוקיש ןובשחב חקולש ,הוולמלו הוולל ןוגה ףילחת
 חקל תא רוכזנש ,יתריתעו יתלפת .םיילכלכו םיירסומ
 .םימיאתמ םייוניש השענו ,הירוטסיהה
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the lesson of history. Here I have tried to propose an 
alternative, which is fair to borrower and lender, and takes 
into account moral and economic considerations. My 
prayer and my plea, is that we remember the lesson of 
history, and make appropriate changes. 
 
This concludes the opening remarks. Here are the 
contents of the article. 
 

1 Index formulae and linkage 
2 Accuracy and stability of index formulae 
3 Wage and not price linkage 
4 Linkage without interest 
5 Accounting in terms of the average wage, 
 discouraging fraud, encouraging honesty 
6 Linkage and economic stability 
7 Others who have proposed linkage without interest 
8 Halachic questions 
9 Conclusions and suggestions 
Appendix - A layman's guide to index formulae 
 

1 Index formulae and linkage 
 
Let us say a family wishes to measure the change in the 
price of fruit and records details of the "fruit baskets" it 
purchases. 
 
Initial purchase: 3 kilos apples at 3 coins a kilo and 5 kilos 
bananas at 2 coins a kilo. 
 
Most recent purchase: 4 kilos apples at 2 coins a kilo and 
1 kilo bananas at 4 coin a kilo. 
 
Here are five values of the "family index of fruit" at the most 
recent purchase relative to the initial purchase, according 
to five different index formulae. (Detailed explanations and 
calculations appear in the appendix.) 
 

Index formula Value 
Laspeyres 136.8 
Paasche 85.7 
Fisher 108.3 
Unit 101.1 
Normalized Unit 99.3 

 
An index value of 100 is supposed to indicate that there is 
no price change. So it is not clear from the above, if there 
has been a price increase or a decrease! 
 
Formulae used in Israel for prices and wages 
 
Laspeyres' index formula is used for prices. That is, we 
calculate monthly, the change in price of a fixed (or initial) 
basket of commodities. 
 
The Unit index formula is used for wages. The unit in this 
case is the employee post. The cost per employee post is 
the total wages paid divided by the number of employee 
posts filled, and this is calculated monthly. 
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 .רוביחה ןכות הנה .החיתפה ירבד תא םייסמ הז
 

 הדמצהו םידדמ תואחסונ 1
 דדמ תואחסונ לש תוביציו קויד 2
 םיריחמל אלו רכשל הדמצה 3
 תיבר אלל הדמצה 4
 ,עצוממה רכשה יפל תונבשחתה 5
 רשוי דודיע ,האנוה תעתרה 
 תילכלכ תוביציו הדמצה 6
 תיבר אלל הדמצה ועיצהש םירחא 7
 תויתכלה תולאש 8
 תועצהו תונקסמ 9
 יעוצקמ אלה םדאל םידדמ תואחסונ ךירדמ - חפסנ
 

 הדמצהו םידדמ תואחסונ 1
 
 יריחמב םייונישה תא דודמל הצור החפשמש חיננ
 .הנוק איהש "תוריפה ילס" יטרפ תא תמשורו ,תוריפ
 
 תועבטמ 3 ריחמב םיחופת ג"ק 3 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 5 -ו וליקה
 
 תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 1 -ו וליקה
 
 "תורפ לש יתחפשמה דדמ" לש םיכרע שמח ןלהל
 שמח יפל ,הנושארה הינקל סחיב הנורחאה הינקב
 םיבושיחו םיטרופמ םירבסה( .םידדמ תואחסונ
 ).חפסנב םיעיפומ
 

 ךרע דדמ תחסונ
 136.8 סרייפסל
 85.7 שאאפ
 108.3 רשיפ
 101.1 תודיחי
 99.3 תולמרונמ תודיחי

 
 ןכל .ריחמב יוניש ןיאש ןייצל רומא 100 לש דדמ ךרע
 !םיריחמב הדירי וא הילע שי םא ,ל"נהמ רורב אל
 
 רכשלו םיריחמל לארשיב שומישב תואחסונ
 
 ,רמולכ .םיריחמל אוה סרייפסל דדמ תחסונב שומישה
 לס לש ריחמב יונישה תא שדוח ידמ םיבשחמ ונא
 .)ינושאר וא( םייוסמ םירצומ
 
 הדיחיה .רכשל אוה תודיחיה דדמ תחסונב שומישה
 תרשימ לכל תולעה .דבועה תרשימ איה הז ךרוצל
 קלוחמ אוהשכ םלושמה רכשה לכ ךס איה דבוע
 השענ הז בושיחו ,תוסופתה םידבועה תורשמ רפסמב
 .שדוח ידמ
 
 תובוח תדמצה
 
 ודריו ולעי בוחה ימולשתו בוחה ,האלמ הדמצה ןיינעב
 עבטמ ,תורוכשמ ,םיריחמ ןוגכ ,והשלכ דדמל סחיב
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Debt Linkage 
 
Regarding full linkage, the debt and debt repayments 
would rise and fall in proportion to some index, e.g. prices, 
wages, foreign currency, etc. This means that the new 
amount equals the original amount multiplied by the ratio 
of the new index value to the original index value. 
 
If the linkage is partial, for example 99% linkage, then the 
values calculated using full linkage would be multiplied by 
99/100. 
 
2 Accuracy and stability of index formulae 
 
An index formula should be both accurate and stable. 
"Stable" means that unrealistic prices should have little or 
no effect on the value of the formula. These matters are 
particularly important when debts are linked to an index 
formula. 
 
Accuracy 
 
We used a computer to simulate test situations where the 
true average index value is known. We observed that the 
Unit Index, the Normalized Unit index and Fisher's index 
were accurate in all our tests, whereas the indices of 
Laspeyres and Paasche were accurate only when there 
was no correlation between price and quantity. 
 
Stability 
 
We noted in the full paper that the Unit index and 
Normalized unit index have a property which gives them 
good stability characteristics, namely, unrealistic prices are 
typically down weighted by low quantities. Laspeyres', 
Paasche's and Fisher's indices do not have this property 
and therefore can have poor stability characteristics. The 
following two examples illustrate this. 
 
Example of a sudden price increase making a price 
unrealistic. 
 
Initial purchase: 2 kilos apples at 2 coins a kilo and 2 kilos 
bananas at 2 coins a kilo. 
 
Most recent purchase: 4 kilos apples at 2 coins a kilo and 
0 kilo bananas at 4 coin a kilo. 
 
Here are the values of the index formulae. 
 

Index formula Value 
Laspeyres 150 
Paasche 100 
Fisher 122 
Unit 100 
Normalized Unit 100 
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 םוכסל הווש שדחה םוכסהש רבדה שוריפ .'וכו ץוח
 .ירוקמה דדמל שדחה דדמה לש סחיה לופכ ירוקמה
 
 יזא ,הדמצה 99% המגודל ,תיקלח איה הדמצהה םא
 -ב ולפכוי האלמ הדמצה י"ע ובשוחש םיכרעה

99/100. 
 
 דדמ תואחסונ לש תוביציו קויד 2
 
 "הביצי" .הביציו תקייודמ םג תויהל הכירצ דדמ תחסונ
 ךרע לע םיישממ אל םיריחמ לש העפשההש ,השוריפ
 הלא םיניינע .תירעזמ וא תלטובמ היהת דדמה
 .דדמ תחסונל םידומצ תובוח רשאכ דחוימב םיבושח
 
 קויד
 
 ןחבמ תוביסנ לש בשחמ י"ע היצלומיסב ונשמתשה
 דדמש ונחבה .דדמה לש יתימאה עצוממה עודי ןהבש
 ויה רשיפ דדמו תלמרונמה הדיחיה דדמ ,הדיחיה
 סרייפסל ידדמ וליאו ,ונלש םינחבמה לכב תוקייודמ
 ןיב תולת התיה אל רשאכ קר תוקייודמ ויה שאאפו

 .תומכל ריחמ
 
 תוביצי
 
 דדמלו תודיחיה דדמלש אלמה רמאמב בל ונמש
 ינויפא םהל הקינעמש הנוכת שי תולמרונמה תודיחיה
 םילקשמ ולבקי םיזרפומ םיריחמ ,רמולכ ,םיבוט תוביצי
 ,שאאפ ,סרייפסל םידדמל .תונטק תויומכ ללגב םיכומנ
 םהל תויהל םילולע ןכלו תאזה הנוכתה תא ןיא ,רשיפו

 תואבה תואמגודה יתש .םיבוט אל תוביצי ינויפא
 .הז ןיינע תוריהבמ
 
 ריחמהש םרוגש ריחמ לש תימואתפ הילע לש המגוד
 .ישממ וניא
 
 תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 2 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 2 -ו וליקה
 
 תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 0 -ו וליקה
 
 .דדמה תואחסונ לש םיכרעה ןלהל
 
 
 

 ךרע דדמ תחסונ
 150 סרייפסל
 100 שאאפ
 122 רשיפ
 100 תודיחי
 100 תולמרונמ תודיחי

 
 וניא ריחמ ללגב ריחמ לש תימואתפ הדירי לש המגוד
 .ישממ
 
 תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 0 -ו וליקה
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Example of a sudden price decrease because of an 
unrealistic price. 
 
Initial purchase: 4 kilos apples at 2 coins a kilo and 0 kilos 
bananas at 4 coins a kilo. 
 
Most recent purchase: 2 kilos apples at 2 coins a kilo and 
2 kilo bananas at 2 coin a kilo. 
 
Here are the values of the index formulae. 
 

Index formula Value 
Laspeyres 100 
Paasche 75 
Fisher 87 
Unit 100 
Normalized Unit 100 

 
Note that only the Unit index and Normalized Unit index 
were not affected by the unrealistic price in both these 
examples and had value 100 which indicates no change 
from the buyer's viewpoint. 
 
Section conclusion 
 
From the previous discussions we see that only the Unit 
index and the Normalized Unit index were both accurate 
and stable. 
 
The Unit index can only be used to measure price change 
of a single item or similar items sold in the same units, and 
is in our opinion, the best choice for this case. The 
Normalized Unit index can be used to measure price 
change of different items sold in different units and is in our 
opinion the best choice for the general case. (See the full 
paper for further details.) 
 
3 Wage and not price linkage 
 
There are many formulae for calculating the price index of 
a number of different items. Fisher for example, gives one 
hundred and thirty four such formulae. He also compared 
these formulae using data for the U.S.A. covering the years 
1913-1918. Except for the Unit index formula, he found that 
there was close agreement between the other four 
formulae presented here. His findings are different from 
ours. As the situations in the U.S.A. and Israel are 
significantly different from each other, we do not think that 
his findings are valid for Israel. One thing is certain. There 
is great controversy regarding the formula for calculating 
the price index of a number of different items. In view of 
this, debts should not be linked to such a price index. There 
is no justification that people should be harassed or have 
their property confiscated because of debts linked to such 
a price index, when there is so much controversy regarding 
its formula. 
 
In the single item case (e.g. wages or price of manpower) 
there has not been controversy and the Unit index is the 
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 תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 2 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 2 -ו וליקה
 
 .דדמה תואחסונ לש םיכרעה ןלהל
 

 ךרע דדמ תחסונ
 100 סרייפסל
 75 שאאפ
 87 רשיפ
 100 תודיחי
 100 תולמרונמ תודיחי

 
 תולמרונמה תודיחיה דדמו תודיחיה דדמ קרש בל םיש
 הלאה תואמגודה ינשב םזגומה ריחמהמ ועפשוה אל
 .הנוקה תניחבמ יוניש ןיא ןייצמש ,100 ךרע םהל שיו

 
 ףיעסה םוכיס
 
 תודיחיה דדמ קרש םיאור ונחנא םימדוקה םינוידהמ
 .םיביציו םיקיודמ םג ויה תולמרונמה תודיחיה דדמו
 
 יוניש תדידמל קר תודיחיה דדמב שמתשהל ןתינ
 םירכמנה םימוד םיכרצמב וא דחא ךרצמב ריחמה
 רתויב הבוטה הריחבה אוה ונתעדלו ,תודיחי ןתואב
 תולמרונמה תודיחיה דדמב שמתשהל ןתינ .הז בצמב
 םירכמנה םינוש םיכרצמ לש ריחמה יוניש תדידמל
 רתויב הבוטה הריחבה אוה ונתעדלו ,תונוש תודיחיב
 םיטרפל אלמה רמאמה תא האר( .יללכה בצמב
 ).םיפסונ
 
 םיריחמל אלו רכשל הדמצה 3
 
 רפסמ לש םיריחמה דדמ בושיחל תובר תואחסונ שי

 םישלש האמ ןתונ ,המגודל רשיפ .םינוש םיטירפ
 הלא תואחסונ הוושה םג אוה .הלאכ תואחסונ עבראו

 םינשה רובע תירבה תוצרא לש םינותנב שומיש י"ע
 אצמ אוה ,תודיחיה דדמ תחסונ טעמל .1918 - 1913

 תורחאה תואחסונה תעברא ןיב בורק םואת היהש
 ינפמ .ונלשמ םינוש ולש םיאצממה .ןאכ וגצוהש
 הזמ הז םינוש לארשיבו תירבה תוצראב םיבצמהש
 םיפקת ויאצממש ונל הארנ אל ,יתועמשמ ןפואב
 ןיינעב הלודג תקולחמ שי .חוטב דחא רבד .לארשיל
 םיטירפ רפסמ לש םיריחמ דדמ בושיחל החסונה
 םיריחמ דדמל תובוח דימצהל ןיא ,הז רבד רואל .םינוש
 ללגב םשוכר לקעל וא םישנא דירטהל הקדצה ןיא .הזכ
 תקולחמה רשאכ ,הזכ םיריחמ דדמל םידומצ תובוח
 .הלודג ךכ לכ ותחסונ ןיינעב
 
 ,)םדא חוכ ריחמ וא רכש ןוגכ( דחא טירפ לש הרקמב
 הריחבה אוה תודיחיה דדמו ,תקולחמ התיה אל
 לש הרקמב הנוכנה החסונה איה וז ונתעדל .תלבוקמה
 קויד ינויפא וז דדמ תחסונל שיש וניארו דחא טירפ
 תועיבצמ תורחא תוביסו ולא תוביס .םיבוט תוביציו

 וא עצוממ רכש לש דדמל תובוח דימצהל רשפאש
 .תודיחיה דדמ תחסונ י"ע בשוחש תעצוממ הסנכה
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accepted choice. In our opinion it is the correct formula in 
the single item case and we have seen that this index 
formula has good accuracy and stability characteristics. 
These and other reasons indicate that debts may be linked 
to an index of the average wage or income calculated by 
the Unit index formula. 
 
4 Linkage without interest 
 
For medium and large debts, the maximum long term 
linkage that the average wage earner can reasonably 
handle cannot be higher than the growth of his income. 
Any higher rate of linkage, will cause a larger and larger 
portion of the borrower's income to be used for debt 
repayment with the likelihood of inability to repay the debt. 
Similarly adding interest to this linkage will also increase 
the difficulty for the average wage earner to handle debt 
repayments and the inability of repaying the debt. Wide 
scale inability of borrowers to repay their debts, can cause 
the lender not to make a profit or in the worst case go 
bankrupt because of accumulating bad debts. We 
therefore see that this form of interest free linkage gives 
the maximum return which can be reasonably expected 
from personal loans and mortgages. 
 
Furthermore, full linkage of debts to the average wage 
would cause hardship to about half the population - namely 
those whose rate of wage increase is below the average 
rate of wage increase. In view of this, it is proper to 
consider partial linkage to the average wage (e.g. 99%), in 
order that the majority of the population can handle the 
repayments. 
 
Regarding the return to be expected from interest free 
loans linked to the published average gross wage, we have 
calculated from data for the years 1980 to 1986 as follows. 
One year fully linked loans would give a return of about 
1.5% above the price index to the lender. (I have heard that 
this return is typical for Israel and not just for these years.) 
With 99% linkage, the lender can expect a return of about 
0.5% above the price index. However, as prices and wages 
are measured by different formulae, the true return is likely 
to be higher (see full paper). 
 
In view of the previous discussion, we suggest that 
personal loans and mortgages should at most be fully 
linked to the average wage or income and should bear no 
interest. 
 
Note 
 
The linkage rate on bank deposits can be at a lower linkage 
rate than on bank loans. For example, loans can be fully 
linked to the average wage, while deposits can be 99% 
linked to the average wage. As at present, a bank can 
profit from the difference of these two linkage rates. 
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 תיבר אלל הדמצה 4
 
 תיברימה הדמצהה ,םילודגו םיינוניב תובוח רובע
 ןפואב הב דומעל לוכי עצוממה ריכשהש ךורא חווטל
 תיילע רועישמ רתוי הלודג תויהל הלוכי אל ,ריבס
 םורגי ,הז לע הלועש םימולשת רועיש לכ .ותסנכה
 .בוחה תא םלשל תלוכי רסוחו הוולל םייפסכ םיישק
 תא םלשל םיוול הברה לש תלוכי רסוח ,ןכ ומכ
 תואוולהמ חיוורי אל הוולמהש ךכל םורגי םהיתובוח
 ללגב לגרה תא טושפי ,רתויב עורגה הרקמב וא ולאכ
 אלל הדמצה לש הז ןפוא ,ןכל .םירבטצמ םיער תובוח
 תואוולהמ תופצל ריבסש יברימה רזחהה ןתי תיבר
 .תואתנכשמו תוישיא
 
 םורגל הלולע עצוממה רכשל האלמ הדמצה ,ףסונב
 היסולכואה ,ונייהד ,היסולכואהמ תיצחמכל םיישק
 .רכשב תעצוממה הילעהמ ךומנ רועישב הלוע הרכשש
 רכשל תיקלח הדמצה לוקשל ןוכנל היהי תאז רואל
 לכות היסולכואה בורש ידכ ,)99% המגודל( עצוממה
 .םימולשתב דומעל
 
 תודומצ תיבר אלל תואוולהמ יופצה רזחהה ןיינעב
 םינותנמ ונבשיח ,םסרפתמה וטורב עצוממה רכשל
 תואוולה .ןלהלדכ 1986 דע 1980 םינשה רובע
 -כ לש רזחה הוולמל ונתי ,ןאולמב תודומצ תויתנש

 הז רזחהש יתעמש( .םיריחמה דדמ לעמ 1.5%
 99% ןיינעב ).הלא םינשל קר אלו לארשיל יסופיט
 דדמ לעמ 0.5% -כ לש רזחה הוולמל יופצ ,הדמצה
 י"ע םידדמנ רכשו םיריחמש ינפמ ,םלוא .םיריחמה
 לודג תויהל יושע יתימאה רזחהה ,תונוש תואחסונ
 .)אלמה רמאמה האר( רתוי

 
 תואוולהש םיעיצמ ונחנא ,ל"נה ןוידה רואל
 רתויה לכל תודומצ תויהל תוכירצ תוישיא תואתנכשמו
 תפסות אלל ,תעצוממה הסנכהל וא עצוממה רכשל
 .תיבר
 

 הרעה
 

 רתוי ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש
  היהת ,המגודל .תואוולה לע הדמצהה רועישמ
 היהתו ,תואוולה לע עצוממה רכשל האלמ הדמצה

 ,םויה ומכ .תונודקפ לע עצוממה רכשל הדמצה 99%
 הדמצהה ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי קנב
 .הלאה
 
 ,ןמזה יפל ףסכה לש וכרעל יוטיב 5
 האנוה תעתרה ,רשוי דודיע 
 
 םוכס קוליח י"ע ןמז יפל אוהשלכ ףסכ םוכס אטבל ןתינ
 קנבב ךתרתי םא ,המגודל .עצוממ רכשב ףסכה
 אוהה ךיראתבו ח"ש 1800 הנה םייוסמ ךיראתב
 "ןמז" יפל יזא ,ח"ש 1200 ונה ישדוחה עצוממה רכשה
 רכשה יפל 1.5=1800/1200 הנה קנבב הרתיה
 1.5 לש ךרע הרתיל שי רמולכ ,ישדוחה עצוממה
 םיפסכו תורתיש םינעוט ונחנא .תעצוממ הדובע ישדוח
 הרורב תועמשמ םינתונ עצוממ רכש יגשומב םיעבקנה
 יבגל ןמזב תועמשמה יפלכ הלא םימוכס לש םכרעל
 תדמצהל ונתשיגל יזכרמ ןיינע הז .עצוממה םדאה
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5 Expressing the value of money in terms of time, 
 encouraging honesty, discouraging fraud 
 
Any sum of money can be expressed in terms of time, by 
dividing the sum of money by an average wage. For 
example, if your bank balance on a certain date is 1800 
shekel and the average wage on that date is 1200 shekel 
a month, then the balance can be expressed as 
1800/1200=1.5 average monthly wage, that is the value of 
1.5 months of average labour. We assert that balances and 
monies expressed in terms of an average wage gives a 
clear meaning of the value of these amounts in terms of 
what it means in time to an average man. This is a central 
idea of our approach for the linkage of debts and it can also 
be used for encouraging honesty and discouraging fraud. 
As we have written another article on this topic, we shall 
not discuss this matter further here. 
See http://homedir.jct.ac.il/~rafi/enc-dis.pdf 
 
 
 
6 Linkage and economic stability 
 
Debt linkage to wages is likely to behave as an automatic 
stabilizer (negative feedback), since when the standard of 
living improves, one effectively pays more, and when it 
decreases one effectively pays less. This stabilizes the 
spending power of borrowers. Timely repayment relief is 
given to the borrower at the expense of the lender when 
prices increase more than wages. The return to the lender 
is increased at the expense of the borrower when wages 
increase more than prices. So for example, a mortgage 
bank would receive a timely increase in its income when 
its wage bill increases. 
(Linkage to prices can cause instability and this issue is 
discussed in the full paper.) 
 
7 Others who have proposed linkage without interest 
 or zero interest 
 
John von Neumann developed a mathematical model to 
study economic equilibrium. This means that the 
proportional structure of the economy is not changing, but 
its size may change. He found that this can only occur 
when the interest rate equals the rate of expansion even if 
these rates are negative. In terms of linkage, this means 
that debts are linked to the size of the economy without 
interest. Perhaps John von Neumann is the first to consider 
interest free linkage even though he did not use this term. 
 
Similarly in the economic model described by Milton 
Friedman, zero nominal interest rates are necessary for 
efficient resource allocation. Harold L. Cole and Narayana 
Kocherlakota further developed this approach. 
 
However linkage without interest to the average wage is 
better suited for personal loans and mortgages, since it 
takes wages into account directly. 
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 תעתרהלו רשוי דודיעל וב שמתשהל ןתינ םגו תובוח
 ןודנ אל ,הז אשונב רחא רוביח ונבתכש ינפמ .האנוה
 .ןאכ הז ןיינעב רתוי
 dis.pdf-http://homedir.jct.ac.il/~rafi/enc האר
 
 תילכלכ תוביציו הדמצה 6
 
 יטמוטוא בצימכ לועפל היושע רכשל תובוחה תדמצה
 םייחה תמר הלועש לככש םושמ ,)ילילש בושמ(
 םימלשמ תדרוי איהש לככו ,רתוי לעופב םימלשמ
 .םיוולה לש הינקה חוכ בציימ הז רבד .תוחפ לעופב
 ןובשח לע בוחה ימולשתב התחפה לבקי הוולה
 רזחהה .רכשה לעמ םילוע םיריחמהש דעומב הוולמה
 תולוע תורוכשמה רשאכ הוולה ןובשח לע לדגוי הוולמל
 קנב תסנכהב לודיג היהי ,המגודל ןכל .םיריחמה לעמ
 .ויתורוכשמ ןובשח הלועש דעומב תואתנכשמל
 ןודנ הז ןיינעו תוביצי-יא םורגל הלוכי םיריחמל הדמצה(
 ).אלמה רמאמב
 
 תיבר אלל הדמצה ועיצהש םירחא 7
 ספא רועישב תיבר וא 
 
 .ילכלכ ןוזיאב ןודל ידכ יטמתמ לדומ חתיפ ןמוינ ןוו ןו'ג
 הנתשמ וניא הלכלכה לש יסחיה הנבמה ,תרמוא תאז
 לוכי הזש אצמ אוה .תונתשהל לוכי הלש לדוגה לבא
 רועישל הווש תיברה רועיש רשאכ קר ,םייקתהל
 םיחנומב .םיילילש םה הלא םירועיש םא וליפא לודיגה
 לדוגל תובוח ודמצויש רבדה שוריפ ,הדמצה לש
 ןושארה אוה ןמוינ ןוו ןו'ג ילוא .תיבר אלל הלכלכה
 שמתשה אלש יפ לע ףא תיבר אלל הדמצה לוקשל
 .הז חנומב
 
 תיבר ,ןמדירפ ןוטלימ י"ע ראותמה לדומב ,ןכ ומכ
 לש הליעי הקולחל הכרצנ ספא רועישב ילנימונ
 י"ע התשענ תאז השיג לש ףסונ חותיפ .םיבאשמ

Harold L. Cole  ו-  Narayana Kocherlakota. 
 

 רתוי המיאתמ עצוממה רכשל תיבר אלל הדמצה םלוא
 תחקול איהש ינפמ ,תוישיא תואתנכשמו תואוולהל
 .רישי ןפואב רכשה תא ןובשחב
 

 ?תובלושמ תודמצה
 
 תויהל לוכי בוחה המגודל .תונוש תודמצה בלשל ןתינ
 םימולשתב רזחויו הלכלכה לדוגל תיבר אלל דומצ
 תעדל ןתינ אל ,הזכ רדסהב( .עצוממה רכשל םידומצ
 ,האוולהה ןתמ תעב קיודמב םימולשתה רפסמ תא
 םיאתמ הז בוליש םאה ).הז רפסמ דומאל ןתינ םלוא
 .הז אשונב תפסונ הריקחל ךרוצ שי ?ילכלכ ןוזיאל םג
 
 תויתכלה תולאש 8
 
 םדוק ונרדגה ,הדמצהה ןיינעב .הרהבה ,לכ םדוק
 ,והשלכ דדמל סחיב ודריו ולעי בוחה ימולשתו בוחהש
 הדמצהה .'וכו ץוח עבטמ ,תורוכשמ ,םיריחמ ןוגכ
-לע הבושח איה תודיריל םגו תוילעל םג הווש הדימב
 אבב האר .לזרב ןאצ לש רוסיאה לע הריבע עונמל תנמ
 .'ו הנשמ 'ה קרפ אעיצמ
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Combined linkages? 
 
It is possible to combine different linkages. For example, 
the debt can be linked without interest to the size of the 
economy and be repaid in instalments linked to the 
average wage. (With such an arrangement, the exact 
number of instalments may not be known at the time of 
giving the loan, though it would be known approximately.) 
Is this combination also suitable for economic equilibrium? 
Further investigation is needed on this topic. 
 
8 Halachic questions 
 
Firstly, a clarification. Regarding linkage, we earlier defined 
that the debt and debt repayments would rise and fall in 
proportion to some index, e.g. prices, wages, foreign 
currency, etc. Linkage in equal measure to both rises and 
falls is important as this avoids the prohibition of לזרב ןאצ . 
See ' ו הנשמ 'ה קרפ אעיצמ אבב . 
 
We now discuss a number of questions. 
 
1) Does debt linkage to an inaccurate index formula 
contradict laws concerning just weights and measures, 
laws concerning price fraud, or the biblical requirement 
" ...קחרת רקש רבדמ "? 
 
In the book of Genesis we read regarding our forefather 
Abraham and Ephron the Hittite "And Abraham hearkened 
to Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, 
which he had named in the hearing of the children of Heth, 
four hundred shekels of silver, current money with the 
merchant". Thus we see that when making payment, the 
weighing scale was used as an instrument to measure the 
value of money, and regarding weights and measures the 
Torah demands accuracy. It seems to us that these same 
demands of accuracy similarly apply to the index formulae 
which are used for debt linkage. Surely accurate formulae 
must be used whenever debts are linked. 
 
2) Are price linked loans or wage linked loans in keeping 
of the spirit of the biblical command of 
" ...הֹשנכ ול היהת אל... "? Does price linkage cause hardship 
to the wage earner? 
 
When prices increase more than wages the borrower pays 
more with price linkage and less with wage linkage. It 
therefore seems that wage linkage is in the spirit of the 
above biblical command, as less is taken from the 
borrower when he has less at his disposal. On the other 
hand, price linkage takes more from the borrower when he 
has less at his disposal and therefore seems to contradict 
the spirit of the above biblical command and can cause the 
borrower hardship. 
 
3) Is linkage to the average wage akin to a reciprocal work 
agreement in which the works of both parties are of equal 
difficulty and therefore permissible? 
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 .תולאש רפסמב ןודנ וישכע
 
 וא םיריחמה תדידמב םיקוידה יא םידמוע םאה )1
 וא קדצ תולקשמו קדצ תודימ ינידל הריתסב רכשה
 רקש רבדמ" הרותה תשירד וא האנוא ינידל
 ?"...קחרת
 
 וניבא םהרבא תודוא ונא םיארוק תישארב רפסב
 לוקשיו ןורפע לא םהרבא עמשיו" ,יתחה ןורפעו

 תח ינב ינזאב רבד רשא ףסכה תא ןורפעל םהרבא
 םא ,ונא םיאור ."רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ עברא
 ידכ תולקשמב שומיש ושע ,םלשל ואב רשאכש ,ןכ
 ,תודימלו תולקשמל רשאבו ,ףסכה ךרע תא דודמל
 קוידל הלא תושירדש ונל הארנ .קויד הרותה תשרוד
 רשאכ ףסכה ךרע תא םידדומה םידדמה לע תולח םג
 שמתשהל ךירצ יאדוב .םולשתל םוכסה תא םיעבוק
 .תובוח תדמצה רובע תוקייודמ תואחסונב
 
 תומאות רכשל וא םיריחמל תודומצ תואוולה םאה )2
 םאה ?"...הֹשנכ ול היהת אל..." הרותה תוצמ תא
 ?רכתשמל םיישק םיריחמל הדמצהה תמרוג
 
 הוולה )רכשהמ רתוי םילוע םיריחמה( םישק םינמזב
 תוחפו םיריחמל הדמצה תטיש יפל רתוי םלשמ
 הדמצה תטישש הארנ ןכל .רכשל הדמצה תטישב
 תוחפ םיוולהמ םיחקולש ינפמ ,וז הוצמ תמאות רכשל
 תמועל .םולשתב דומעל ושקתיש תויהל לולע רשאכ
 רתוי םיחקול ,םיריחמל הדמצהה תטישב ,תאז
 םולשתב דומעל ושקתיש תויהל לולע רשאכ םיוולהמ
 .וז הוצמ דגונ הז ירהו
 
 הדובע םכסהל המוד עצוממ רכשל הדמצה םאה )3
 ישוק ותואב ןה םידדצה ינש לש תודובעה ובש ידדה
 ?תרתומ ןכלו
 

 הרומתב שקבמ דחא דצ ובש ,םיידדה הדובע ימכסה
 .תיבר יניד תא םידגונ ,ינש דצהמ רתוי השק הדובע
 האר .רבדב רוסיא ןיא ,ישוק ותואב ןה תודובעה רשאכ
 אבב םגו( 'ט ףיעס ס"ק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
 דבע הוולמה םא המגודל ןכל .)'י הנשמ 'ה קרפ אעיצמ
 ,האנו שבי ריווא גזמב ץיקב שדוחל הוולה רובע הדשב
 שדוחל הוולמה רובע הדשב דבע הוולה הרומתבו

 ,תיבר יניד דגונ הז רבד ,םושגו רק ריווא גזמב ףרוחב
 הדובעמ רתוי השק םושגו רק ריווא גזמב הדובע יכ
 ףוסב הלבטהמ ןיחבנ םג .האנו שבי ריווא גזמב
 רתוי ךומנ ללכ ךרדב רכשל ריחמ לש סחיהש ,רוביחה
 ץיקב הדובעש ךכ לע עיבצמ הזו ,ףרוחב רשאמ ץיקב
 ,תאז רואל .ףרוחב הדובעמ רתוי הלק ללכ ךרדב
 דחא עצוממ רכש תאוולהב תודגנתה תויהל הלולע
 הארנ אל לבא .ףרוחב דחא עצוממ רכש תייבגו ץיקב
 שדוחב דחא עצוממ רכש תאוולהב תודגנתה שיש
 .תרחא הנשב שדוח ותואב ותוא תובגלו והשלכ
 
 ןתי הוולמהש ,המגודל אוה הז ישוקל בוט רתוי ןורתפ
 הוולהו הנשל שדוח לכב דחא עצוממ רכש לש האוולה
 תישימח לש םיישדוח םימולשתב האוולהה תא ריזחי

 רכש םיוולמש ללגב הז .םינש שמח ךשמב עצוממ רכש
 רכש םיריזחמו הנשה ישדוח לכ לש דחא עצוממ
 ,רתוי יללכ ןפואב .הנשה ישדוח לכ לש דחא עצוממ
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Reciprocal work agreements, in which one party asks in 
return harder work from the other party, violate interest 
laws. If the works are of equal difficulty this is not 
prohibited. See  and)  'ט ףיעס ס"ק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
also י הנשמ 'ה קרפ אעיצמ אבב' ). So for example if the lender 
worked for one month in the field for the borrower in 
summer when it is dry and pleasant, and in return the 
borrower worked for one month in the field for the lender in 
winter when it is cold and raining, this would violate interest 
laws, as work in the field in cold rainy conditions is harder 
than work in the field in warm pleasant conditions. We also 
see from the table at the end of the article, that the 
price/wage ratio is generally lower in summer than in 
winter, which indicates that work in summer is generally 
easier than work in winter. In view of this, there is likely to 
be objection to lending one average monthly wage in 
summer and collecting one average wage in winter. 
However, there seems to be no objection to lending one 
average monthly wage in any month, and then collecting it 
in the same month in another year. 
 
A better solution to this difficulty is for example, that the 
lender gives a loan of one average wage per month over 
one year and the borrower returns the loan paying one fifth 
of an average wage per month over five years. This is 
because one average wage of each of the months of the 
year is being lent and one average wage of each of the 
months of the year is being repaid. More generally, the 
loan can be provided in monthly instalments over one or 
more full years, and repaid in monthly instalments over one 
or more full years. This arrangement ensures that 
payments are made in terms of the average value of 
different kinds of labour of the whole country over one or 
more full years. Seasonal and regional fluctuations are 
thereby reduced and the risk is lowered. 
 
Another better solution to this difficulty is to calculate an 
average wage from data for the previous twelve months. 
So if average wages over twelve month periods are used 
for linkage, then again one average wage of each of the 
months of the year can being lent in any month, and one 
average wage of each of the months of the year can be 
repaid in any month. Here there is no need to give or collect 
the loan in instalments. Here too it is ensured that 
payments are made in terms of the average value of 
different kinds of labour of the whole country over twelve 
month periods. Here too, seasonal and regional 
fluctuations are reduced and the risk is lowered. 
 
(However, further investigation is needed to decide 
whether monthly instalments should be adjusted according 
to the number of days in a year or according to the number 
of work days in a year or perhaps no such adjustment is 
needed at all. For example suppose that adjustment is 
according to the number of work days and that there are 
280 work days in the first year and 270, 290, 275, 285 and 
280 work days in the five following years. Monthly 
instalments for the years following the first year would also 
be scaled by 280/270, 280/290, 280/275, 280/285 and 
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 ךשמב םיישדוח םימולשתב האוולהה תא תתל רשפא
 תא ריזחהלו תומלש םינש המכ וא המלש הנש
 וא המלש הנש ךשמב םיישדוח םימולשתב האוולהה
 יפל םימולשתהש חיטבמ הז רודיס .תומלש םינש המכ
 לכ לש הדובע לש םינוש םיגוס לש עצוממה ךרעה
 .תומלש םינש המכ וא המלש הנש ךשמב הנידמה
 םיירוזאהו םייתנועה םייונישה םילטבתמ ,האצותכ
 .ןוכיסה תחופו
 
 עצוממ רכש בשחל אוה הז ישוקל בוט רתוי ןורתפ דוע
 םא .םישדוח רשע םינש תב הפוקת לש םינותנמ
 רשע םינש תב הפוקת לש עצוממ רכשב םישמתשמ
 רכש תוולהל רשפא בוש ,הדמצהה רובע םישדוח
 ,שדוח לכב הנשה לש םישדוחה לכ לש עצוממ
 לכב הנשה לש םישדוחה לכ לש עצוממ רכש ריזחהלו

 האוולהה תא ריזחהל וא תתל ךרוצ ןיא ,ןאכ .שדוח
 ךרעה יפל םימולשתהש חטבומ ,ןאכ םג .םימולשתב
 קשמה לכ לש הדובע לש םינוש םיגוס לש עצוממה
 ,ןאכ םג .םישדוח רשע םינש תב תופוקת ךשמב
 תחופו םיירוזאהו םייתנועה םייונישה םילטבתמ
 .ןוכיסה
 
 ךרוצ שי םאה טילחהל ידכ ףסונ ןויע שרדנ ,לבא(
 הנשב םימיה רפסמ יפל םיישדוחה םימולשתב םייונשל
 יונישל ךרוצ ןיא ילוא וא הנשב הדובע ימי רפסמ יפל וא
 הדובע ימי רפסמ יפל םייונישהש חיננ המגודל .ללכ
 םינש שמחבו הדובע ימי 280 שי הנושאר הנשבו

 הדובע ימי 280 ,285 ,275 ,290 ,270 שי הירחא
 ירחא םינש שמחב םיישדוחה םימולשתה .םאתהב
 ,280/290 ,280/270 י"ע ולפכוי םג הנושארה הנשה

 רשפא ילוא .םאתהב 280/280 ,280/285 ,280/275
 עצוממ רכשל הדמצה י"ע תאזה היעבהמ ענמיהל
 ).8 הלאש םג האר .העשל
 
 ?תופתושל המוד עצוממ רכשל הדמצה םאה )4
 
 .םידספהו םיחוורב םיפתתשמ םיפתושה ,תופתושב
 םיישדוח םימולשתב הנתינ האוולההש חיננ
 ,תומלש םינש המכ וא המלש הנש לע םיערתשמה
 לע םיערתשמה םיישדוח םימולשתב תיבגנ האוולההו

 הדמצההש חיננ .תומלש םינש המכ וא המלש הנש
 .)1 ףיעס( עצוממה רכשה לש תודיריו תוילעל םג איה
 םיחוורב םיפתתשמ הוולמהו הוולה ,הזכ הרקמב
 רכשה לש תודיריו תוילע י"ע ומרגנש םידספהו

 .תרזחומו תנתינ האוולההש הפוקתה ךשמב עצוממה
 ןיבל הז רודיס ןיב לדבהה .םימוד םירבד שי ןאכ ןכל
 םיפתושה לש תפתושמה המורתהש אוה תופתוש
 לע אלא לעופב םהיתודובע ךרע לע תססובמ הניא
 .הדובע לש תעצוממה תולעה
 
 רובע תיבר לש םירתהב שמתשהל רתומ םאה )5
 ?םידוהי ןיב תואוולה
 
 
 לש םיישאר םינבר ינש לש תונוש דואמ תועד ןלהל
 .לארשי
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280/280 respectively. Perhaps it is possible to avoid this 
problem by linking to an average hourly wage. See also 
question 8.) 
 
4) Is linkage to the average wage akin to a partnership? 
 
In a partnership, the partners share in profits and losses. 
Suppose that the loan is provided in monthly instalments 
over one or more full years, and repaid in monthly 
instalments over one or more full years. Suppose that 
linkage is both to rises and falls of the average wage 
(section 1). In that case borrower and lender share in the 
profits and losses caused by rises and falls of the average 
wage while the loan is being provided and repaid. So here 
there is similarity. The difference between this 
arrangement and a partnership is that the mutual 
contribution of the parties is not based on the value of their 
actual labours, but on the average cost of labour. 
 
 
5) May םירתיה  for interest be used for lending between 
Jews? 
 
The following are very different views of two Chief Rabbis 
of Israel. 
 

 ברה ,"...וילע רערעל ןיאו לבוקמ ןוקית תויהל ךפה אקסיע רתיה..."
 .240 'מע ב"משת 'ג ךרכ ןימוחת ,אריפש םהרבא
 
 תדגונ וז ןכש ,תיבר ריתתש הנקתל םוקמ ןיא ןאכ ,תיבירל רשאב..."
 תעדכ ,הדמצה לש תורשפא שי .תיבר לע םינתמ ןיאש ,הכלהה תא
 רשפאו ,ונימיבכ היצלפניא יאנתב דוחיבו ,ט"ירהמל דוגינב ם"דשרה
 ומכ אוה ירה ,ךכ הנתה אל וליפא זאו הדמצהב ווליש ןקתל יוצרו

 יכדרמ ברה ,"...)"ןישרוד" ה"ד ,א ,דק מ"ב 'סות הוושה( .הנתהש
 .245 'מע ב"משת 'ג ךרכ ןימוחת ,והילא

 
The first view above accepts the use of אקסיע רתיה  
whereas the second view forbids the use of םירתיה  for 
interest but permits the linkage of debts without interest. 
We support the second view and in section 4 suggested 
that personal loans and mortgages should at most be fully 
linked to the average wage or income and should bear no 
interest. 
 
6) Would the lender be getting a fair return on his money 
with wage linkage? 
 
In section 3 of the full paper we presented evidence that 
wage linkage is not to the detriment of the lender and in 
section 4 we presented evidence that this form of interest 
free linkage gives the maximum return which can 
reasonably expected from personal loans and mortgages. 
When wages increase more than prices, the lender's return 
is increased at the expense of the borrower. So for 
example, a mortgage bank would receive a timely increase 
in its income when its wage bill increases (section 6). 
 
7) Are price linked loans near to profit and far from loss and 
what about wage linked loans? 
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 רערעל ןיאו לבוקמ ןוקית תויהל ךפה אקסיע רתיה..."
 ב"משת 'ג ךרכ ןימוחת ,אריפש םהרבא ברה ,"...וילע
 .240 'מע
 
 ,תיבר ריתתש הנקתל םוקמ ןיא ןאכ ,תיבירל רשאב..."

 שי .תיבר לע םינתמ ןיאש ,הכלהה תא תדגונ וז ןכש
 דוגינב ם"דשרה תעדכ ,הדמצה לש תורשפא
 רשפאו ,ונימיבכ היצלפניא יאנתב דוחיבו ,ט"ירהמל
 ירה ,ךכ הנתה אל וליפא זאו הדמצהב ווליש ןקתל יוצרו

 ה"ד ,א ,דק מ"ב 'סות הוושה( .הנתהש ומכ אוה
 'ג ךרכ ןימוחת ,והילא יכדרמ ברה ,"...)"ןישרוד"

 .245 'מע ב"משת
 
 ,אקסיע רתהב שומשה רתומ הנושארה העדה יפל
 תיבר לש םירתהב שמתשהל רוסא היינשה העדה יפלו

 םיכמות ונחנא .תיבר אלל תובוח דימצהל רתומ לבא
 תיברימה הדמצההש ונעצה 4 ףיעסבו היינשה העדב
 האלמ הדמצה איה תואתנכשמו תוישיא תואוולה לש
 .תיבר אלל תעצוממ הסנכה וא עצוממה רכשל
 
 תטישב ופסכל קדוצ רזחה הוולמה לבקי םאה )6
 ?רכשל הדמצהה
 
 רכשל הדמצהש היאר ונגצה אלמה רמאמב 3 ףיעסב
 הז ןפואש היאר ונגצה 4 ףיעסבו ,הוולמה תערל הניא
 ריבסש יברימה רזחהה ןתי תיבר אלל הדמצה לש
 רשאכ .תואתנכשמו תוישיא תואוולהמ תופצל
 לדגוי הוולמל רזחהה ,םיריחמה לעמ תולוע תורוכשמה
 קנב תסנכהב לודיג היהי ,המגודל ןכל .הוולה ןובשח לע
 ףיעס( ויתורוכשמ ןובשח הלועש דעומב תואתנכשמל
6(. 
 
 חוורל תובורק םיריחמל תודומצה תואוולה םאה )7
 תודומצה תואוולהל סחיב המו ,דספהמ תוקוחרו
 ?רכשל
 

 ישדוחה רכשה תודואו םיריחמה דדמ תודוא עדימה
 דרי 1986 דע 1980 הפוקתה ךשמבש הארמ עצוממה
 1.3% לש רועישב דבלב תחא םעפ םיריחמה דדמ
 תויונמדזה הנומשב דרי רכשה דדמש דועב ,ךרעב
 לכב םידחא םיזוחא לש תודיריב ,לקשה יחנומב ,תונוש
 ).רוביחה ףוסב הלבטה תא האר( .תונמדזה
 
 בושיחל היוצרה הטישה איה המ ,הכלהה תניחבמ )8
 תישדוחה הסנכהה וא עצוממה ישדוחה רכשה
 הפידע תוטישהמ וזיא ?תובוח תדמצה םשל תעצוממה
 ?רתוי
 

 הריחב תיארנ תאזו ,תודיחיה דדמ י"ע דדמנ רכשה
 ושוריפ םסרפתמה עצוממה ישדוחה רכשה לבא .הבוט
 ןיבמ קסעומ תרשימל וטורב עצוממה רכשה
 לולכל םאה ?וטנה רכשב שמתשהל םאה .םיקסעומה
 ילוא וא ספא הסנכה םהיבגל ןייצלו םילטבומה תא םג
 תבצק ןוגכ תורחא תוסנכה ןובשחב תחקל ךירצ
 רכשב שמתשהל רתוי היהי ןוכנ םאה ?הלטבא
 רכשה :החסונב םיטקונ ובושיחלש ,העשל עצוממה
 רפסמב קלוחמ אוהשכ קשמב םלושמה וטורב ללוכה
 שמתשהל רתוי היהי ןוכנ םאה ?קשמב הדובעה תועש
 :החסונב םיטקונ ובושיחלש ,העשל עצוממה רכשב
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The data for the price index and the average monthly wage 
shows that during the period 1980 to 1986 the price index 
fell in value only once by about 1.3% whereas the average 
wage fell on eight occasions by about a few percent on 
each occasion. (See the table at the end of the article) 
 
8) From an Halachic standpoint, which methods of 
calculating the average wage or income are acceptable for 
debt linkage? Which methods are to be preferred? 
 
The unit index is used for measuring wages which seems 
a good choice. However, the published average monthly 
wage means the average gross wage per employee post 
of those employed. Should the nett wage be used? Should 
those unemployed be included in this average with an 
income of zero or perhaps other income such as 
unemployment benefit be taken into account? Is it more 
correct to use the average hourly wage calculated using 
the formula: total gross salary paid nationally divided by 
total hours worked nationally? Is it more correct to use the 
average hourly wage calculated using the formula: total 
nett salary received nationally divided by total hours 
worked nationally? Should average monthly income be 
used? Should average annual income be used? Should 
average taxable income be used? Etc. 
 
It seems to us that the unemployed should be included in 
the calculation. It also seems to us that linkage to average 
nett income is best in agreement with the commandment 
of " ...הֹשנכ ול היהת אל... ", and income from all sources 
should be taken into account. 
 
 
9) From an Halachic standpoint, which formulae for 
calculating price indices are acceptable for debt linkage? 
Which formulae are to be preferred? 
 
There are many formulae published in the literature for the 
measurement of price change of which the formulae of 
Laspeyres, Paasche, Fisher and the Normalized Unit index 
are a few. The indices of Laspeyres and Paasche 
performed poorly on our computational assessment, but 
the Normalized Unit index and the index of Fisher 
performed consistently well. However there are other 
considerations for preferring the Normalized Unit index 
formula to Fisher's index formula (section 2). In addition, 
there is great controversy regarding the formula for 
calculating the price index of a number of different items 
(section 3). We therefore suggest that debts should not be 
linked to such a price index. 
 
10) Does the prohibition of " האסב האס " see הרוי ךורע ןחלוש 

'א ףיעס ב"סק ןמיס העד  have Halachic implications regarding 
the choice of index formula for debt linkage? 
 
(Without knowledge as to how index formulae are 
calculated, the discussion here will not be understood. 
Such a reader should skip this question until he has read 
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 קלוחמ אוהשכ קשמב לבקתנש וטנ ללוכה רכשה
 תושעל שי םאה ?קשמב הדובעה תועש רפסמב
 שי םאה ?תעצוממה תישדוחה הסנכהב שומיש
 שי םאה ?תעצוממה תיתנשה הסנכהב שומיש תושעל
 ?סמב תבייחה הסנכהה לש עצוממב שומיש תושעל
 .'וכו
 
 הארנ םג .בושיחב םילטבומה תא לולכל שיש ונל הארנ
 ןפואב תמאות וטנ תעצוממ הסנכהל הדמצהש ונל
 ךירצו "...הֹשנכ ול היהת אל..." תוצמ תא רתויב בוטה
 .רוקמ לכמ תוסנכה ןובשחב תחקל
 
 
 תואחסונ וליא ,הכלהה לש הפקשהה תדוקנמ )9
 וליא ?תובוח תדמצהל תויוצר םיריחמ ידדמ בושיחל
 ?רתוי ףידעהל תואחסונ
 
 תומסרפתמ םיריחמה ייוניש תדידמל תובר תואחסונ
 דדמו רשיפ ,שאאפ ,סרייפסל לש תואחסונהו ,תורפסב
 הכרעהב .ןהמ תודחא קר ןה תולמרונמה תודיחיה
 ויה שאאפו סרייפסל לש םידדמל ,ונלש תיבשחמ
 תודיחיה דדמל לבא ,ןוצר תועיבשמ ןניאש תואצות
 תואצות ,תויבקעב ויה ,רשיפ דדמלו תולמרונמה
 ףידעהל םירחא םילוקיש שי ,לבא .ןוצר תועיבשמ
 דדמ תחסונל תולמרונמה תודיחיה דדמ לש החסונה
 החסונה ןיינעב הלודג תקולחמ שי ,ףסונב .רשיפ
 ףיעס( םינוש םיטירפ רפסמ לש םיריחמ דדמ בושיחל
 דדמל תובוח דימצהל אל םיעיצמ ונחנא ןכל .)3
 .הזכ םיריחמ
 

 האס" רוסיאה לש תויתכלה תוכלשה שי םאה )10
 ףיעס ב"סק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש האר ,"האסב
 ?בוח תדמצה םשל דדמה תחסונ תריחבל תועגונה ,'א
 
 ןבוי אל ,דדמ תואחסונ לש בושיחה ןפוא לע העידי ילב(
 דע תאז הלאש לע גלדי הזכ ארוקש יאדכ .ןאכ ןוידה
 תחסונל הדמצהש ונל הארנ ).חפסנה תא ארקי אוהש
 יתשב יכ הזה רוסיאה לע תרבוע שאאפ וא סרייפסל
 חרכהב אלש םירצומ לש לס לש האוושה שי תואחסונה
 דדמל תובוח תדמצהש ונל הארנ םג .קושב םיאצמנ
 דדמל תובוח תדמצהשו הוולמה תבוטל איה סרייפסל
 אוה רשיפ דדמש ינפמ .הוולה תבוטל איה שאאפ
 לוכי ,שאאפו סרייפסל ידדמ לש יסדנהה עצוממה
 אל .הז רוסיא לע רבוע םג הז דדמב שומישש תויהל
 תולע יכ הז רוסיא לע רבוע תודיחיה דדמש הארנ
 אל ,ןכ ומכ .קושב אצמנש המ יפל הוושוה הדיחיל
 הז רוסיא לע רבוע תולמרונמה תודיחיה דדמש הארנ
 ."תלמרונמ הדיחי" לש הרדגהב יולת הזו
 

 הכלהה יפ לע תולבוקמ בוח תדמצה תוטיש וליא )11
 ?ידוהי אל םדאל האוולה רובע
 

 אל םדאמ תיבר תחקל הריתמ הרותהש יפ לע ףא
 וליבגה ל"זחש תידוהי הירוטסיהב הפוקת התיה ,ידוהי

 וליא יפל וא ידוהי אל םדאמ תיבר תחקל יאשר ימ
 הרוי ךורע ןחלוש האר ,תאז תיבר תחקל ןתינ םיאנת
 ןחלוש לע ושוריפב ז"טה .'א ףיעס ט"נק ןמיס העד
 םיגהנמ ודמלי אל םידוהיש ידכ השענ הזש בתוכ ךורע
 םדאל םיוולמשכ הבר תוריהז ךירצ ףסונב .םיידוהי אל
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the appendix.) It seems to us that linkage to the formula of 
Laspeyres or of Paasche violate this prohibition as both 
these formulae compare the price of a "basket" of 
commodities which may or may not be available in the 
market. It also seems to us that debt linkage to Laspeyres' 
index would be favourable to the lender whereas linkage 
to Paasche's index is favourable to the borrower. As the 
index of Fisher is the geometric mean of the index of 
Laspeyres and Paasche, use of this index for debt linkage 
may also violate this prohibition. The Unit index formula 
does not seem to violate this prohibition as the cost per unit 
is being compared based on what is actually available in 
the market. Similarly, the Normalized unit index does not 
seem to violate this prohibition and this depends on how 
"normalized unit" was defined. 
 
11) Which forms of debt linkage are Halachically 
acceptable when lending to the non-Jew? 
 
Though the Torah permits taking interest from a non-Jew, 
there was a period in Jewish history where the sages 
limited who may take interest from a non-Jew or under 
what conditions this interest may be taken, see ךורע ןחלוש 

'א ףיעס ט"נק ןמיס העד הרוי . The ז"ט  commenting on the ןחלוש 
ךורע  writes that this was done so that Jews should not 

adopt non-Jewish customs. Also, great care needs to be 
taken when lending to the non-Jew in view of the 
considerable suffering Jews have experienced through the 
caricature of the Jewish moneylender. These 
considerations are also relevant when lending with linkage 
to non-Jews and in our opinion the debt linkage policy for 
such lending, should be morally justifiable and defensible 
by clear reasoned argument. In our opinion, wage linkage 
meets these criteria and therefore is to be preferred for 
such lending. Furthermore, the first question in this section 
is equally relevant whether lending to Jew or non-Jew and 
needs to be taken into account here. 
 
12) See the Hebrew text for a discussion of this matter. 
 
The use of a twelve month period 
 
This is an important technique used for dealing with the 
Halachic difficulty discussed in question (3) above. In 
addition this technique reduces the risk, avoids problems 
of seasonality, and contributes to stability of an average 
wage, (and similarly for a price index, a foreign currency 
rate etc.). 
 
9 Conclusions and suggestions 
 
We have seen there are several reasons for using linkage 
to wages and not to prices for loans and other transactions. 
 
We have also seen that interest free wage linkage can give 
a profit to the lender and is not oppressive to the borrower 
and so should be used for personal loans and mortgages. 
We have also explained how the loan should be given so 
as to meet Halachic requirements and reduce the risk. 
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 י"ע םידוהי לע רבעש לודגה לבסה רואל ,ידוהי אל
 םג הלא םילוקיש .ידוהיה הוולמה לש הרוטקירקה
 םע ידוהי אל םדאל םיוולמ רשאכ תוסחיתה םיכירצ
 הכירצ תובוח תדמצה לש תוינידמל ונתעדלו ,הדמצה
 םיריהב םיקומינ י"ע תירסומ הנגהו הקדצה תויהל
 תושירדב תדמוע רכשל הדמצהה וניתעדל .םינויגהו

 ,ףסונב .הלאכ תואוולה רובע הפידע איה ןכלו ולא
 ןיב תובישח התוא שי הז ףיעסב הנושארה הלאשל
 ךירצו ,ידוהי אל םדאל וא ידוהי םדאל םיוולמש
 .ןאכ הב בשחתהל
 

 םע גהנתהל ןוכנ דציכ ,תמדוקה הלאשל ךשמהב )12
 ?םהל םיוולמ רשאכ וישע ינבו לאעמשי ינב
 
 תיבר לש רוסיא שי םאלסיאב םג ,לאעמשי ינב ןיינעב
 תעד תאזש ןכתיי .תיבר אלל םהל תוולהל ןוכנ הארנו
 ןב״ ורפסב ןיפיקעב הז לע בתכ אוהו םייח ףסוי וניבר
 .׳ה תוא ,ןנחתאו תשרפ ,׳ב הנש ,״יח שיא
 
 ינבל סחיתמ ה״ע וניבר השמ רשאכ ,וישע ינב ןיינעב
 אוה ,םירבד שמוחבו רבדמב שמוחב םודאל וא וישע
 .לארשיל חאכ וישע תאו וישעל חאכ לארשי תא גיצמ
 :המגודל

 �ֶלֶמ-לֶא ,ׁשֵדָּקִמ םיִכָאְלַמ הֶֹׁשמ חַלְִׁשַּיו •
 ,ָּתְעַָדי הָּתַא ,לֵאָרְִׂשי �יִחָא ,רַמָא ֹהּכ  :םֹודֱא
 .ּונְתָאָצְמ רֶׁשֲא הָאָלְּתַה-לָּכ תֵא

 לּובְגִּב םיִרְֹבע םֶּתַא ,ֹרמאֵל וַצ ,םָעָה-תְֶאו •
 ּואְרִיְיו ;ריִעֵׂשְּב םיִבְֹׁשּיַה ,וָׂשֵע-ֵינְּב םֶכיֵחֲא
 ּוניֵחַא תֵאֵמ ֹרבֲַעַּנו  …  .ֹדאְמ םֶּתְרַמְִׁשְנו ,םֶּכִמ
 ,הָבָרֲעָה �ֶרֶּדִמ ,ריִעֵׂשְּב םיִבְֹׁשּיַה ,וָׂשֵע-ֵינְב
 ;רֶבָּג ֹןיְצֶעֵמּו תַליֵאֵמ

 ...אּוה �יִחָא יִּכ ,יִֹמדֲא בֵעַתְת-א£ •
 .חאל תיברב האוולה רוסיא שי ירהו

 םתוא לאשש תולאשה ןיבו ןירדהנס םיקה ןוילופנ
 :עיפומ
 ״?ירכנמ תיבר חקיל רתומ וא רוסא םאה )בי״
 :ןירדהנסה תבושת תאזו
 ״.ירצונמ ןיב ידוהימ ןיב תיבר תחקל םידוהיל רוסא )ט״
  בותכ הבושתבו ״ירכנמ״ בותכ הלאשב :בל םיש
 .״ירצונמ״
  :רושיקה הנה

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp
?id1=1545 

 
 םישדוח רשע םינש תב הפוקתב שומיש
 
 יתכלהה ישוקה לומ דדומתהל ידכ הבושח הטיש יהוז

 תא התיחפמ וז הטיש ףסונב .ליעל )3( הלאשב ןודנש
 תמרותו ,תויתנועל תורושקה תויעב תענומ ,ןוכיסה
 רעש ,םיריחמ דדמ ןכ ומכו( ,עצוממ רכש לש תוביציל
 .)'וכו ץוח עבטמ
 
 תועצהו תונקסמ 9
 
 אלו רכשל הדמצהב שמתשהל תוביס רפסמ וניאר
 .תורחא תואקסעו תואוולה רובע םיריחמל
 
 חוור תתל הלוכי תיבר אלל רכשל הדמצהש וניאר םג
 שמתשהל ךירצו הוולה תא תקחוד הניא איהו הוולמל
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Furthermore, the linkage rate on bank deposits can be at 
a lower linkage rate than on bank loans. As at present, a 
bank can profit from the difference of these two linkage 
rates. 
 
Detailed lists of conclusions and suggestions appear in the 
full paper. 
 

 
Appendix - A layman's guide to index formulae 

 
We shall explain by means of a simple example how price 
and wage indices are calculated. Let us say a family 
wishes to measure the change in the price of fruit and 
records details of the "fruit basket" it purchases as 
follows. 
 
Initial purchase: 
3 kilos apples at 3 coins a kilo and 5 kilos bananas at 2 
coins a kilo. 
 
Most recent purchase: 
4 kilos apples at 2 coins a kilo and 1 kilo bananas at 4 
coin a kilo. 
 
There are several ways of measuring the change in the 
family's price index of fruit from the initial to the most 
recent purchase. We give five methods corresponding to 
five kinds of indices. 
 
Method 1 - (Laspeyres' Index) 
 
The fruit basket at the initial purchase consisted of 3 kilos 
apples and 5 kilos bananas. At the time of the initial 
purchase this basket costs 3×3+5×2=19 coins. At the 
time of the most recent purchase this basket would have 
cost 3×2+5×4=26 coins. The change expressed as a 
percentage ratio is 26/19×100=136.8. This is the value of 
Laspeyres' index at the most recent purchase. 
 
Method 2 - (Paasche's Index) 
 
The fruit basket at the most recent purchase consisted of 
4 kilos apples and 1 kilo bananas. At the time of the initial 
purchase this basket would have cost 4×3+1×2=14 coins. 
At the time of the most recent purchase this basket cost 
4×2+1×4=12 coins. The change expressed as a 
percentage ratio is 12/14×100=85.7. This is the value of 
Paasche's index at the most recent purchase. 
 
Method 3 - (Fisher's Index) 
 
Fisher's index is simply the geometric mean (square root 
of the product) of Laspeyres' and Paasche's indices, that 
is Ö(136.8×85.7)=Ö11723.76=108.3. 
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 ונרבסה םג .תוישיא תואוולהו תואתנכשמ רובע הב
 תושירדב דומעל ידכ האוולהה תא תתל ןפוא הזיאב
 .ןוכיסה תא תיחפהלו תויתכלה
 
 ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש ,ףסונב
 קנב ,םויה ומכ .תואוולה לע הדמצהה רועישמ רתוי
 הדמצהה ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי

 .הלאה
 
 תועיפומ תועצהו תונקסמ לש תוטרופמ תומישר
 .אלמה רמאמב
 
 
 
 יעוצקמ אלה םדאל םידדמ תואחסונ ךירדמ - חפסנ
 
 ידדמ םיבשחמ דציכ הטושפ המגוד תועצמאב ריבסנ
 תא דודמל הצור החפשמש חיננ .רכש ידדמו םיריחמ
 לס" יטרפ תא תמשורו ,תוריפ יריחמב םייונישה
 .ןלהלדכ ,הנוק איהש "תוריפה
 

 :הנושארה הינקה
 ג"ק 5 -ו וליקה תועבטמ 3 ריחמב םיחופת ג"ק 3
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב
 

 :הנורחאה הינקה
 ג"ק 1 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב
 
 יריחמ דדמב יונישה תא דודמל םיכרד המכ ןנשי

 דעו הנושארה הינקה ןמל ,החפשמ התוא לש תוריפה
 השמח תומאותה תוטיש שמח ןלהל .הנורחאה הינקל
 .םידדמ יגוס
 

 סרייפסל דדמ - 'א הטיש
 

 5 -ו םיחופת ג"ק 3 ללכ הנושארה הינקב תוריפה לס
 הז תוריפ לס הלע הנושארה הינקה תעב .תוננב ג"ק

 הז תוריפ לס הנקנ וליא .תועבטמ 19=2×3+5×3
 26=4×2+5×3 הלוע היה הנורחאה הינקה תעב
 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה .תועבטמ

 תעב סרייפסל דדמ רועיש הז .136.8=100×26/19
 .הנורחאה הינקה
 

 שאאפ דדמ - 'ב הטיש
 

 1 -ו םיחופת ג"ק 4 ללכ הנורחאה הינקב תוריפה לס
 הינקה תעב הז תוריפ לס הנקנ וליא .תוננב ג"ק
 ןמזב .תועבטמ 14=2×3+1×4 הלוע היה הנושארה
 12=4×2+1×4 הז לס הלע הנורחאה הינקה
 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה .תועבטמ

 תעב שאאפ דדמ רועיש הז .85.7=100×12/14
 .הנורחאה הינקה
 

 רשיפ דדמ - 'ג הטיש
 

 שרושה( יסדנהה עצוממה טושפ אוה רשיפ דדמ
 ,שאאפו סרייפסל לש םידדמה לש )לפכה לש יעובירה
 .Ö(136.8×85.7)=Ö11723.76=108.3 רמולכ
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Method 4 - (Unit Index) 
 
From the family's viewpoint the cost per kilo of fruit at 
each purchase is the total amount paid divided by the 
total kilos bought. 
 
At the initial purchase this is (3×3+5×2)/(3+5)=19/8=2.375 
coins per kilo. 
At the most recent purchase this is 
(4×2+1×4)/(4+1)=12/5=2.400 coins per kilo. 
 
The change expressed as a percentage ratio is 
2.400/2.375×100=101.1. This is the value of the Unit 
index at the most recent purchase. (What we have done 
is calculate the cost per "unit" of fruit, the unit in this case 
being the kilo). The Unit index is a natural way of 
measuring change if we restrict ourselves to a single item 
or similar items which are sold in the same units (see also 
[11]). However, in the above form it can not be used for 
measuring price change of different items sold in different 
units. 
 
Method 5 - (Normalized Unit Index) 
 
To use the unit index in a general situation where we wish 
to determine the change in price of different items such 
as food, clothing, furniture, etc. we have to in a certain 
sense equate all these items in a natural way. One way of 
doing this is to say that one "normalized unit" of an item, 
is the amount of that item that can be purchased for one 
unit of currency based on its mean price for the 
purchases compared. We now repeat the previous 
calculation but will treat apples and bananas as different 
items 
 
The mean price per item over the two purchases is the 
total amount paid for the items purchased divided by the 
total amount of items purchased. 
 
For apples this is (3×3+4×2)/(3+4)=17/7 coins per kilo. 
For bananas is (5×2+1×4)/(5+1)=14/6 coins per kilo. 
 
Therefore the quantity of apples which can be purchased 
for one coin is 7/17 kilo and this is the normalized unit for 
apples. 
 
Similarly the quantity of bananas which can be purchased 
for one coin is 6/14 kilo and this is the normalized unit for 
bananas. 
 
We now calculate for each purchase the total amount 
paid divided by the total units bought. This gives the cost 
per normalized unit. 
 
At the initial purchase we have: 
Total cost for 3 kilos apples and 5 kilos bananas is 19 
coins (as before). 
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 תודיחי דדמ - 'ד הטיש
 

 תוריפ ג"קל ריחמה החפשמה לש הטבמ תדוקנמ
 םלושש ללוכה ריחמה אוה תוינקהמ תחא לכב
 התנקש ללוכה םימרגוליקה רפסמל קלוחמ אוהשכ
 .החפשמה
 
 אוה ריחמה הנושארה הינקב

 .ג"קל תועבטמ 2.375=19/8=(3+5)/(2×3+5×3)
 אוה ריחמה הנורחאה הינקב

 .ג"קל תועבטמ 2.400=12/5=(4+1)/(4×2+1×4)
 

 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה
 דדמ רועיש הז .101.1=100×2.400/2.375

 אוה השענש המ( הנורחאה הינקה תעב תודיחיה
 הז הרקמב הדיחיהשכ ,תוריפ תדיחיל תולעה בושיח
 דודמל ידכ תודיחיה דדמב שמתשהל יעבט .)ג"ק איה
 ,םימוד םיכרצמב וא דחא ךרצמב יונישה תא
 הרוצב לבא .)]11[ םג האר( תודיחי ןתואב םירכמנה
 יוניש תא דודמל ידכ וב שמתשהל תורשפא ןיא ,ליעל
 .תונוש תודיחיב םירכמנה םינוש םיכרצמ לש ריחמה
 

 תולמרונמ תודיחי דדמ - 'ה הטיש
 
 ריחמה יוניש תדידמל תודיחיה דדמב שמתשהל ידכ
 ,'וכו םיטיהר ,םידגב ,ןוזמ ןוגכ םינוש םיכרצמ לש
 םיכרצמה לכ ןיב תוושהל םייוסמ ןבומב ונא םישרדנ
 הדיחי"ש רמול איה ןכ תושעל תחא ךרד .יעבט ןפואב
 ותואמ םיכרצמה תומכ איה ,ךרצמה לש "תלמרונמ
 ססובמ ,תחא עבטמ תדיחי תרומת שוכרל ןתינש גוס
 לע רוזחנ .תוושומה תוינקה לש עצוממה וריחמ לע
 תוננבלו םיחופתל סחייתנ לבא ליעל בושיחה
 .םינוש םיכרצמכ
 

 ךס ונה תוינקה יתש סיסב לע ךרצמל עצוממה ריחמה
 ךסב קלוחמ אוהשכ ונקנש םיכרצמל םלושש לכה
 .ונקנש םיכרצמה לש תומכה
 
 17/7=(3+4)/(2×3+4×3) הז ירה םיחופת רובע
 .וליקל תועבטמ
 14/6=(5+1)/(4×2+1×5) הז ירה תוננב רובע
 .וליקל תועבטמ
 
 איה דחא עבטמל תונקל ןתינש םיחופתה תומכ ,ןכל

 .םיחופתה לש תלמרונמה הדיחיה תאזו ,וליק 7/17
 
 איה דחא עבטמל תונקל ןתינש תוננבה תומכ ,ןכ ומכ

 .תוננבה לש תלמרונמה הדיחיה תאזו ,וליק 6/14
 
 אוהשכ םלושש ללוכה ךסה הינק לכ רובע התע בשחנ
 ריחמה תא ןתונ הז .ונקנש תודיחיה ךסב קלוחמ
 .תלמרונמה הדיחיל
 
 :הז ירה הנושארה הינקב
 19 אוה תוננב וליק 5 -ו םיחופת וליק 3 לש תולעה ךס
 .)םדוק ומכ( תועבטמ
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Total units bought is 
3/(7/17)+5/(6/14)=3×(17/7)+5×(14/6)=18.952. 
The cost per unit is 19/18.952=1.003 coins per 
normalized unit. 
 
Similarly, at the most recent purchase we have: 
Total cost for 4 kilos apples and 1 kilo bananas is 12 
coins (as before). 
Total units bought is 
4/(7/17)+1/(6/14)=4×(17/7)+1×(14/6)=12.048. 
The cost per unit is 12/12.048=0.996 coins per 
normalized unit. 
 
The change in the cost per unit when expressed as a 
percentage ratio is 0.996/1.003×100=99.3. This is the 
value of the Normalized Unit index at the most recent 
purchase. 
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Link to the full paper 
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 ונה ונקנש תודיחיה ךס
3/(7/17)+5/(6/14)=3×(17/7)+5×(14/6)=18.952. 

 תועבטמ 1.003=19/18.952 אוה הדיחיל ריחמה
 .תלמרונמ הדיחיל
 
 :הז ירה הנורחאה הינקב
 12 אוה תוננב וליק 1 -ו םיחופת וליק 4 לש תולעה ךס
 .)םדוק ומכ( תועבטמ
 ונה ונקנש תודיחיה ךס

4/(7/17)+1/(6/14)=4×(17/7)+1×(14/6)=12.048. 
 תועבטמ 0.996=12/12.048 אוה הדיחיל ריחמה
 .תלמרונמ הדיחיל
 

 ונה יזוחא סחיכ עבומ אוהשכ הדיחיל ריחמב יונישה
 תודיחיה דדמ ךרע הז .99.3=100×0.996/1.003

 .הנורחאה הינקב תולמרונמה
 
 

 .)לקסה םינפל( לאקזחי .ב.ר
 ,םילשורי בל ןוכמ - היגולונכטל הובג רפס תיב

 .91160 םילשורי ,21 ימואלה דעוה בוחר
 02 - 6751111 :לט

 rafi@g.jct.ac.il :ינורטקלא ראוד
 http://homedir.jct.ac.il/~rafi :טנרטניאב ילש ףדה

 :אלמה רמאמל רשק
http://homedir.jct.ac.il/~rafi/ifwl.pdf 
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Table: Prices and Wages      רכשו םיריחמ :הלבט  
 

 
Year 

Months 
 

 
הנש  

 םישדוח

Price Index 
Basis 100 
in 1976 

 
םיריחמ דדמ  

100 סיסב  
 1976 תנשב

 
Avge. Wage 
New Shekels 

 
 

עצוממ רכש  
 )ח"ש(

Price/ 
Wage 
Ratio 

 
 סחי
 םיריחמ
 רכשל

1980    
1 559.9 1.821 307 
2 587.5 1.826 322 
3 617.5 2.144 288 
4 680.5 2.247 303 
5 744.9 2.313 322 
6 779.3 2.575 303 
7 813.4 3.089 263 
8 880.5 3.274 269 
9 944.5 3.208 294 
10 1048.4 3.639 288 
11 1146.7 3.708 309 
12 1215.3 3.863 315 

1981    
1 1304.1138 4.531 288 
2 1375.9152 4.703 293 
3 1441.8723 5.41 267 
4 1595.4939 5.872 272 
5 1648.9275 6.136 269 
6 1694.0121 6.765 250 
7 1796.7048 7.193 250 
8 1866.8364 7.375 253 
9 2018.7882 7.616 265 
10 2200.7964 8.046 274 
11 2328.5361 8.429 276 
12 2448.7617 8.519 287 

1982    
1 2652.4773 9.832 270 
2 2803.5942 10.027 280 
3 2945.5272 11.854 248 
4 3259.4496 12.226 267 
5 3462.3303 12.113 286 
6 3671.0553 13.702 268 
7 4009.1898 15.232 263 
8 4324.782 15.802 274 
9 4652.8977 16.738 278 
10 5043.6309 19.251 262 
11 5370.9117 19.48 276 
12 5668.971 20.312 279 

1983    
1 6149.8734 26.4 233 
2 6523.0737 25.902 252 
3 6891.2646 30.233 228 
4 7805.4801 30.156 259 
5 8236.2885 30.772 268 
6 8532.678 34.447 248 
7 9066.1791 39.357 230 
8 9715.7313 40.434 240 
9 10589.0367 40.336 263 
10 12819.8895 47.522 270 
11 14765.2065 48.983 301 
12 16479.2562 57.209 288 

 

 
 

Year 
Months 

 
 
הנש  

םישדוח  

Price Index 
Basis 100 
in 1976 

 
םיריחמ דדמ  

100 סיסב  
1976 תנשב  

 
Avge. Wage 
New Shekels 

 
 

עצוממ רכש  
 )ח"ש(

Price/ 
Wage 
Ratio 

 
 סחי
 םיריחמ
רכשל  

1984    
1 18938.0367 67.3 281 
2 21204.7902 75.4 281 
3 23466.5343 89.3 263 
4 28300.6053 110.0 257 
5 32346.5307 124.1 261 
6 36666.3033 155.7 235 
7 41194.8009 176.0 234 
8 47980.8681 198.1 242 
9 58234.275 242.0 241 
10 72407.5374 277.8 261 
11 86557.4226 318.5 272 
12 89791.8252 356.5 252 

1985    
1 94510.68 381.9 247 
2 107284.65 395.4 271 
3 120225.6 511.2 235 
4 143519.31 530.3 271 
5 153287.64 583.4 263 
6 176163.9 685.3 257 
7 224588.1 743.7 302 
8 233354.55 769.8 303 
9 240451.2 749.6 321 
10 251638.86 777.0 324 
11 252807.72 806.3 314 
12 256063.83 856.3 299 

1986    
1 252661.6125 883.7 286 
2 256794.3675 902.7 284 
3 260739.27 1041.5 250 
4 269380.485 1003.7 268 
5 273701.0925 979.2 280 
6 278209.5525 1175.9 237 
7 278209.5525 1118.2 249 
8 281215.1925 1041.9 270 
9 286662.915 1112.3 258 
10 293425.605 1121.9 262 
11 301878.9675 1197.9 252 
12 306387.4275 1255.7 244 

 
 
 

 ע"ב  ל"ש  ו"ת
 


