עדכון מדד המחירים לצרכן 0217 -
Update of the Consumer Price Index 0217
סעיפי הצריכה הגדולים ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית:
דיור  ,05.2%תחבורה ותקשורת  ,11.3%מזון (כולל ירקות ופירות) 11.7%

לוחות
לוח  :1משקלי הסעיפים והמצרכים העיקריים ב''מדד המחירים לצרכן'' ,החל מינואר .2017
לוח  :2המצרכים העיקריים שמחיריהם נרשמים במדד החל בינואר .2017

מבוא
משקלו של סעיף דיור עלה ל 25.0%-ומהווה את המשקל הגבוה ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק
הבית (לעומת  24.7%בסל הקודם) .משקל סעיף תחבורה ותקשורת ירד במעט והגיע ל 19.3%-בסל
החדש (לעומת  19.7%בסל הקודם) .משקלו של סעיף מזון (כולל ירקות ופירות) נותר ללא שינוי ומהווה
 16.7%מסל הצריכה החדש של מדד המחירים לצרכן .כך עולה מסיכומים שנערכו בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לקראת עדכון סל מדד המחירים לצרכן לשנת .2017
יוזכר כי מאז עדכון סל המדד בינואר  ,1999משקלי המדד מתעדכנים מידי שנתיים .זאת בהתאם לתקנות
של ארגון העבודה הבינלאומי ( )International Labour Organizationלעריכת מדד המחירים לצרכן,
הממליצות לעדכן את סל המדד לעיתים תכופות ,על מנת להקטין הטיות אפשריות במדד הנובעות משינויים
בדפוסי הצריכה של האוכלוסייה.
החל מינואר  , 2017משקלי סל המדד מחושבים על סמך נתוני סקר הוצאות משק הבית לשנים 2014
ו( 2015-במחירי שנת  .)2016אלה יחליפו את המשקלות הקודמים שחושבו על סמך סקר הוצאות משק
הבית בשנים  2012ו( 2013-במחירי שנת .)2014
א .משקלי תקופת הבסיס של המדד
סל התצרוכת ,שמחיריו נמדדים במדד המעודכן החל מינואר  ,2017מייצג את הרכב ההוצאות לתצרוכת של
משקי הבית בשנים  .2014-2015נתונים לגבי הרכב ההוצאות לתצרוכת של המשפחות נתקבלו ,כאמור,
בסקרי הוצאות משק הבית בשנים  2014-2015אשר נערכו בתקופות ינואר -דצמבר  2014וינואר-דצמבר
 ,2015בקרב כ 9,000-משקי בית ,כל שנה .אלה מייצגים את ההוצאות לתצרוכת של כ 2.4-מיליון משקי
בית באוכלוסיה.
מרישומי ההוצאות על הסעיפים השונים ,כפי שאלה נמסרו על ידי המשפחות שהשתתפו במדגם ,חושבה
ההוצאה החודשית הממוצעת למשפחה למצרכים ולשירותים השונים.

המעבר מהרכב הוצאות משק הבית ,כפי שנתקבל בסקר ,למשקלות של המצרכים והשירותים על כל
קבוצותיהם ,כפי שמתבטאים בסל המדד ,נערך בשני שלבים עיקריים:
.1

סעיפיהדוברות
המדדיחידת
לפנות אל
הסברים
המדד.לקבלת
שבמסגרת לצרכן.
תחום מחירים
אהרון ,ראש
בועז בן
בשלבכתב:
הוצאה אחדים מן
ניתןמסל
הוצאו
בשלב זה
ההוצאות
נקבעו
הראשון
בטלפון20-1507225 :

התצרוכת ,כפי שנתקבלו בסקר הוצאות משק הבית.

בלוח הבא מסוכם המעבר מכלל ההוצאות לתצרוכת ,כפי שנמצאו בסקרי הוצאות משק הבית שנערכו
בשנים  2014-2015לסך ההוצאות במסגרת סל המדד.
לוח א' :סך ההוצאה וההוצאות לתצרוכת שבמסגרת המדד
ההוצאה למשק בית לחודש בשנים  0212-0215בש"ח

סוג ההוצאה
סך ההוצאה

18,636

פחות :מסים ישירים*

-3,212

סך ההוצאות לתצרוכת

15,424

פחות :הוצאות שאינן כלולות במדד
-270

( כגון :דירה בדמ"פ ,הוצאות על הימורים ותרומות

15,154

סך ההוצאות במסגרת סל המדד

 15,222ש"ח

סך ההוצאות במחירי 0211
* מיסים ישירים :מס הכנסה ,ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
.2

בשלב השני הותאמו ההוצאות מתקופת סקר הוצאות משק הבית (ממוצע  ,)2014-2015לתקופת הבסיס
של המדד (ממוצע  ,)2016בהתאם לשינויי המחירים של סעיפי ההוצאה השונים בין התקופות הנ"ל .סך
ההוצאות הכלולות בסל המדד ,לאחר התאמת ההוצאות למחירי תקופת הבסיס ,כלומר במחירי ,2016
מסתכמות ב 15,040-ש"ח.
להלן משקלות קבוצות התצרוכת הראשיות לסל הקודם ולסל החדש .לפירוט לפי סעיפי צריכה משניים ראה
לוחות ד' ו-ה'.
לוח ב' :משקלי קבוצות התצרוכת הראשיות במדד
קבוצה ראשית

משקלות החל מינואר 0215

משקלות החל מינואר 0217

סך הכל

1000.0

1000.0

מזון (ללא ירקות ופירות)

138.54

137.21

ירקות ופירות

28.50

29.38

דיור

247.46

249.58

תחזוקת הדירה

98.57

93.70

ריהוט וציוד לבית

36.14

36.94

הלבשה והנעלה

31.55

32.38

בריאות

56.53

58.27

חינוך ,תרבות ובידור

120.34

118.68

תחבורה ותקשורת

196.84

193.44

שונות

45.53

50.42

ב .תקופת הבסיס של המדד המעודכן וקישורו למדד הקודם
כתקופת הבסיס של המדד המעודכן נקבעה כאמור שנת  100.0 = 2016נקודות .ניתן לקשר את המדד
המעודכן למדד הקודם על בסיס  ,100.0 = 2014על ידי הכפלת המדד המעודכן ,במקדם קשר .מקדם
הקשר שווה למדד הממוצע בשנת  2016על בסיס  ,2014מחולק ב.100-
לוח ג' :מקדמי הקשר של המדד הכללי וקבוצותיו הראשיות
המדד הכללי

0.989

מזון (ללא ירקות ופירות)

0.982

ירקות ופירות

1.039

דיור

1.045

תחזוקת הדירה

0.949

ריהוט

0.956

הלבשה והנעלה

0.985

בריאות

1.004

חינוך ,תרבות ובידור

0.998

תחבורה ותקשורת

0.927

שונות

1.006

