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מדדי המחירים לחודש מאי 2005
Price Indices for May 2005

א.

מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי  2005ב 0.3-אחוז ,בהשוואה לחודש אפריל  2005והגיע ל101.0 -
נקודות ,לעומת  100.7נקודות בחודש הקודם )הבסיס :ממוצע  100.0=2002נקודות(.
עליות מחירים נרשמו ,בחודש מאי  ,2005בשמונה )מתוך עשר( קבוצות צריכה ראשיות של המדד .עלו
במיוחד סעיפי :הלבשה והנעלה ) 4.5אחוזים( ,ריהוט וציוד לבית ) 0.7אחוז( אחזקת הדירה ) 0.5אחוז(
וסעיף שונות )ב 0.4-אחוז( .עליות מחירים מתונות יותר נרשמו בסעיפי :דיור ) 0.3אחוז( ,מזון ) 0.2אחוז(,
בריאות ) 0.1אחוז( ותחבורה ותקשורת ) 0.1אחוז(.
מדד סעיף חינוך ,תרבות ובידור נותר ללא שינוי ואילו מדד סעיף ירקות ופירות ירד ב 0.4-אחוז.
להלן מספר קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה.

אחוז
שינוי

מוצרים/שירותים

תרומה למדד
הכללי
)באחוזים(

הלבשה

5.0

0.0961

דלק ושמנים לכלי רכב

2.0

0.0878

פירות טריים

9.2

0.0858

שירותי דיור בבעלות הדיירים

0.5

0.0663

חשמל לצריכה פרטית

1.1

0.0355

ריהוט

1.4

0.0236

צורכי רחצה וקוסמטיקה

1.6

חלב ומוצרי חלב

0.6

0.0185
0.0142

הנעלה

2.4

0.0140

מזגן

4.7

0.0139

חזה עוף והודו

-3.8

-0.0135

לחם דגנים ומוצרי בצק

-0.6

-0.0159

הוצאות על נסיעות לחו"ל

-1.3

-0.0541

ירקות טריים

-7.6

-0.0963

עוד יצוין ,כי המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא דיור ,עלו אף הם ,ב 0.3-אחוז והגיעו ל 101.1 -נקודות
ו 104.3 -נקודות בהתאמה.
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מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב 0.4-אחוז ,המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.8-אחוז והמדד ללא דיור
עלה ב 0.5-אחוז .בשנים עשר החודשים האחרונים עלו המדד הכללי והמדד ללא ירקות ופירות ב 0.2-אחוז,
כל אחד; המדד ללא דיור עלה בתקופה זו ,ב 1.4-אחוזים.
מזון )ללא ירקות ופירות(
מדד מחירי המזון עלה ב 0.2-אחוז.
התייקרו במיוחד ,ממתקים ושוקולד )ב 3.7-אחוזים( ,משקאות חריפים )ב 2.1-אחוזים( ,קקאו )ב1.9-
אחוזים( ,קמח )ב 1.7-אחוזים( ,בשר כבש ,חזיר וכד' )ב 1.6-אחוזים( ,לבן ,אשל ,יוגורט וכד' )באחוז אחד(
ומשקאות קלים )באחוז אחד(.
הוזלו במיוחד ,דגן ומוצרי דגן )ב 2.3-אחוזים( ,גלידות )ב 1.7-אחוזים( ,מוצרי בצק )ב 1.5-אחוזים(,
ביסקוויט ,עוגות וכד' )ב 1.1-אחוזים( ועופות )ב 0.9-אחוז(.
ירקות ופירות
מדד מחירי הירקות והפירות ירד ב 0.4-אחוז.
מדד מחירי ירקות טריים ירד ב 7.6-אחוזים; לעומתו עלה מדד מחירי פירות טריים ב 9.2-אחוזים .מדד
מחירי ירקות קפואים ,כבושים ומשומרים נותר ללא שינוי; לעומתו ירד מדד מחירי פירות משומרים
ויבשים ב 0.6-אחוז.
מבין הירקות הטריים הוזלו במיוחד ,חצילים )ב 33.1-אחוזים( ,עגבניות )ב 30.2-אחוזים( ,תירס )ב20.2-
אחוזים( ,כרוב )ב 11.2-אחוזים( ומלפפונים )ב 6.6-אחוזים(.
התייקרו במיוחד ,פלפל וגמבה )ב 18.2-אחוזים( ,דלעת )ב 7.9-אחוזים( וירק עלים )ב 4.0-אחוזים(.
מבין הפירות הטריים התייקרו במיוחד ,משמש )ב 72.6-אחוזים לעומת יולי  ,(2004אבטיח )ב 62.6-אחוזים
לעומת ספטמבר  ,(2004בננות )ב 9.3-אחוזים( ,אשכוליות )ב 8.2-אחוזים( ,אבוקדו )ב 8.0-אחוזים( ותפוזים
)ב 7.1-אחוזים(.
הוזלו במיוחד ,מלונים )ב 10.7-אחוזים(.
מבין הירקות והפירות המעובדים הוזלו במיוחד ,ירקות כבושים )ב 4.5-אחוזים( ,זיתים )ב 4.1-אחוזים(,
פירות יבשים )ב 3.9-אחוזים( ,סלטי ירקות מוכנים )ב 1.2-אחוזים( וגרעינים לפיצוח )ב 1.2-אחוזים(.
התייקרו במיוחד ,ירקות קפואים )ב 10.4-אחוזים( ואגוזים )ב 1.1-אחוזים(.
דיור
מדד מחירי הדיור עלה ב 0.3-אחוז.
3

מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב 0.5-אחוז; מדד שכר דירה נותר ללא שינוי.
העלייה שנרשמה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש מאי  ,2005בהשוואה לחודש אפריל ,2005
מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים אפריל  – 2005מאי ,2005
לעומת חוזים שנחתמו בחודשים מרס  - 2005אפריל .2005
אחזקת הדירה
מדד מחירי אחזקת הדירה עלה ב 0.5-אחוז.
התייקרו במיוחד ,חומרים לניקוי ורחיצת כלים )ב 4.5-אחוזים( ,צבע וסיד לצביעת הדירה )ב 3.7-אחוזים(,
צרכי משק בית שונים כגון :נרות ,מטליות ,שקיות אשפה וכו' )ב 1.5-אחוזים( ,הוצאות אינסטלציה )ב1.5-
אחוזים( ,שירותים לבית ולגינה )ב 1.4-אחוזים( ,אבקות כביסה )ב 1.3-אחוזים( וחשמל לצריכה פרטית )ב-
 1.1אחוזים(.
הוזלו במיוחד ,סולר לחימום הדירה )ב 3.6-אחוזים( ,גז בבלונים )ב 1.5-אחוזים( וצביעה וסיוד )באחוז
אחד(.
ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית עלה ב 0.7-אחוז.
התייקרו במיוחד ,מזגנים )ב 4.7-אחוזים( ,רהיטים )ב 1.4-אחוזים( ,מראות ,תמונות ומסגרות )ב1.4-
אחוזים( ,מגבות )ב 1.3-אחוזים( ,כלי בישול ואפייה )ב 1.3-אחוזים( ,מפות ומפיות )ב 1.1-אחוזים( וכלי
אוכל )באחוז אחד(.
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה עלה ב 4.5-אחוזים.
מדד מחירי הלבשה עלה ב 5.0-אחוזים ומדד מחירי הנעלה עלה ב 2.4-אחוזים.
בסעיף ההלבשה התייקרו במיוחד ,בגדי ספורט והתעמלות )ב 12.4-אחוזים( ,גרביים )ב 5.9-אחוזים(
והלבשה עליונה )ב 5.4-אחוזים(.
בסעיף ההנעלה התייקרה במיוחד ,הנעלה לנשים )ב 3.9-אחוזים(.

בריאות
מדד מחירי בריאות עלה ב 0.1-אחוז.
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התייקרו במיוחד ,שירות אצל רופא פרטי )ב 1.7-אחוזים( ומוצרי היגיינה )ב 1.7-אחוזים(.
הוזלו במיוחד ,משקפי שמש לגבר ולאישה )ב 2.8-אחוזים(.
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור נותר ללא שינוי.
מדד מחירי חינוך עלה ב 0.1-אחוז; לעומתו ירד מדד מחירי תרבות ובידור ב 0.1-אחוז.
התייקרו במיוחד ,כרטיס כניסה למוזיאון )ב 7.9-אחוזים( ,למקומות בילוי שונים למשפחה )ב2.2-
אחוזים( ,לבריכה או לחדר כושר )באחוז אחד( ,מלונות ובתי הבראה )ב 1.2-אחוזים( ,טיולים מאורגנים
בארץ )ב 1.1-אחוזים( ושירותי אינטרנט )ב 1.1-אחוזים(.
הוזלו במיוחד ,כרטיס למשחק ספורט ומנוי )ב 14.0-אחוזים( ,ציוד ושירותי צילום )ב 3.6-אחוזים(,
תקליטורים )ב 1.8-אחוזים( ,מערכות שמע )ב 1.7-אחוזים( ,וידיאו טייפ ומצלמות וידיאו )ב 1.6-אחוזים(,
טלויזיה )ב 1.4-אחוזים( והשכרת קלטות וסרטי ) DVDב 1.2-אחוזים(.
תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת עלה ב 0.1-אחוז.
מדד מחירי תחבורה עלה ב 0.1-אחוז; לעומתו ירד מדד מחירי תקשורת ב 0.2-אחוז.
התייקרו במיוחד ,שירותי הובלה )ב 5.0-אחוזים( ודלק ושמנים לכלי רכב )ב 2.0-אחוזים(.
הוזלו במיוחד ,שכירת רכב בארץ )ב 16.6-אחוזים( ,נסיעה לחו"ל )ב 2.6-אחוזים( וטלפון סלולרי ואביזריו
)ב 2.9-אחוזים(.
שונות
מדד מחירי סעיף זה עלה ב 0.4-אחוז.
התייקרו במיוחד ,צורכי רחצה וקוסמטיקה )ב 1.6-אחוזים( ושירותים אחרים כגון :מודעות בעיתונים
ודפוס )ב 1.4-אחוזים(.
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ב.

מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש מאי  2005ב 0.4-אחוז והגיע
ל 179.0-נקודות לעומת  178.3נקודות בחודש אפריל ) 2005הבסיס :ממוצע  100.0=1994נקודות(.
בחמשת החודשים הראשונים של השנה )מאי  2005לעומת דצמבר  (2004עלה המדד הנ"ל ב 3.1-אחוזים.
העלייה במדד בחודש מאי  2005משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים :משקאות
חריפים וקלים ומוצרי טבק )ב 2.2-אחוזים( ,מכונות וציוד )ב 2.3-אחוזים( ,כלי הובלה )ב 1.4-אחוזים(
ורהיטים )ב 2.5-אחוזים(.
לעומת זאת ,חלו ירידות מחירים בעיקר בענפים הלבשה ומתכת בסיסית )ב 1.1-אחוזים כל אחד(.
המדד ללא דלקים עלה אף הוא ב 0.4-אחוז בחודש מאי  2005והגיע ל 170.8 -נקודות לעומת  170.2נקודות
בחודש אפריל  .2005בחמשת החודשים הראשונים של השנה עלה מדד זה ב 2.5-אחוזים.
המדד לפי עוצמת הטכנולוגיה
המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בחודש מאי  2005ב 0.8-אחוז והגיע ל 148.4-נקודות לעומת 147.2
נקודות בחודש אפריל  .2005תעשיות אלו כוללות ענפי אלקטרוניקה ,כלי טיס ותרופות.
מתחילת השנה עלה מדד זה ב 1.2-אחוזים.
המדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות :ענפי מזון ,משקאות ,טקסטיל ,הלבשה ,מוצרי עור ,נייר,
דפוס ועץ ומוצריו עלה בחודש מאי  2005ב 0.5-אחוז לרמה של  174.6נקודות לעומת  173.7נקודות
בחודש הקודם.
מתחילת השנה עלה מדד זה ב 3.5 -אחוזים.
המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הכוללות :ענפי כימיה )ללא תרופות( ,מכונות ,ציוד חשמלי
וכלי הובלה )ללא כלי טיס( עלה בחודש מאי  2005ב 0.4-אחוז לרמה של  225.1נקודות לעומת 224.3
נקודות בחודש אפריל .2005
מתחילת השנה עלה מדד זה ב 4.7-אחוזים.
המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז והגיע לרמה של 168.2
נקודות לעומת  168.5נקודות בחודש הקודם .תעשיות אלו כוללות ענפי כרייה וחציבה ,מינרלים אל-
מתכתיים ,גומי ופלסטיקה ,מתכת בסיסית ומוצרי מתכת.
מתחילת השנה עלה מדד זה ב 1.5-אחוזים.
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כרייה וחציבה
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.7-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של גז טבעי )ב 5.4 -אחוזים( ,נפט גולמי )ב 3.2 -אחוזים( ואשלג )ב6.3 -
אחוזים(.
לעומת זאת ,ירדו מחירי חול זך )ב 3.9 -אחוזים(.
מוצרי מזון
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.5-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של גבינות )ב 1.5-אחוזים( ,ירקות מוקפאים )ב 7.7-אחוזים( ,סובין
חיטה )ב 8.5-אחוזים( ,שמן סויה )ב 1.6-אחוזים( ,כוספה )ב 3.8-אחוזים( ,שוקולד )ב 4.5-אחוזים( ,סוכריות
וטופי )ב 7.7-אחוזים( וקפה )ב 3.8-אחוזים(.
לעומת זאת ,ירדו מחירי עופות )ב 3.9-אחוזים(.
משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 2.2-אחוזים.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של יין )ב 7.2-אחוזים( ,ברנדי )ב 6.0-אחוזים( ,משקאות קלים תוססים
)ב 1.5-אחוזים( ומשקאות קלים לא תוססים )ב 3.0-אחוזים(.
טקסטיל
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של כותנה גולמית )באחוז אחד(.
מוצרי הלבשה
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 1.1-אחוזים.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של הלבשה עליונה )ב 1.3-אחוזים(.
נעליים ,עור ומוצריו
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.3-אחוז.

7

עץ ומוצריו )פרט לרהיטים(
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.3-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של סמוכות ,עמודים ותמיכות )ב 4.4-אחוזים(.
נייר ומוצריו
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של מחברות ,בלוקים ופנקסים )ב 2.4-אחוזים( וחיתולים חד פעמיים
)ב 2.1-אחוזים(.
דפוס והוצאה לאור
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.4-אחוז.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של ספרי ילדים )ב 10.1 -אחוזים( ,ספרי עזר )ב 4.5 -אחוזים( ,ספרות יפה
)ב 8.1 -אחוזים( ואלבומים )ב 5.0 -אחוזים(.
זיקוק נפט ומוצריו
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.4-אחוז.
כימיקלים ומוצרים כימיים
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.4-אחוז.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של פוליאטילן )ב 6.6-אחוזים( ,פוליפרופילן )ב 5.0-אחוזים( ,סבון כביסה
)ב 5.1-אחוזים( ,סבון רחצה )ב 2.0-אחוזים( ואבקות כביסה )ב 1.8-אחוזים(.
לעומת זאת ,עלו מחירי תמרוקים )ב 2.0-אחוזים( ומוצרי אספלט )ב 2.3-אחוזים(.
מוצרי פלסטיק וגומי
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של שרוולים ויריעות פלסטיים לחקלאות )ב 3.5-אחוזים( ושקים ושקיות
לאריזה מפלסטיק )ב 4.3-אחוזים(.
לעומת זאת עלו מחירי לוחות פלסטיים )ב 2.6-אחוזים(.
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מוצרים מינרליים אל-מתכתיים
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר בחודש מאי  2005ללא שינוי.
נרשמו ירידות במחירי לוחות זכוכית שטוחה )ב 6.3-אחוזים( ,זכוכית בטחון )ב 1.2-אחוזים( וקערות מטבח
מקרמיקה )ב 3.1-אחוזים(.
מתכת בסיסית
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 1.1-אחוזים.
ירידת המחירים משקפת בעיקר הוזלה של ברזל עגול ומצולע לבנייה )ב 3.2-אחוזים( ,פחים וסרטים מפלדה
)ב 1.9-אחוזים( ,מוטות פלדה )ב 1.7-אחוזים( ופרופילים מפלדה )ב 4.3-אחוזים(.
מוצרי מתכת
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של בריחים ומנעולים )ב 1.6-אחוזים( ,רשתות מחוטי מתכת )ב2.8-
אחוזים( ,אלקטרודות )ב 6.7-אחוזים( חוטי ברזל )ב 1.3-אחוזים( וכלי בישול )ב 3.2-אחוזים(.
לעומת זאת ,עלו מחירי מוצרי אלומיניום לבנין )ב 1.1-אחוזים(.
מכונות וציוד
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 2.3-אחוזים.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של מסבים וממסרות )ב 3.1 -אחוזים( ומזגנים ,ומצנני אוויר )ב9.0 -
אחוזים(.
לעומת זאת ,ירדו מחירי מכונות לרפת )ב 1.1 -אחוזים(.
מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.1-אחוז.
ירידת המחירים משקפת בעיקר הוזלה של מונים ומנתקים )ב 1.3-אחוזים( ולוחות חשמל )ב 1.1-אחוזים(.
לעומת זאת ,עלו מחירי מפסקים ובתי תקע )ב 1.6-אחוזים(.
ציוד תקשורת אלקטרוני
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.9-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של מכשירי טלפון ,מרכזיות וציוד עזר )ב 1.2-אחוזים(.
9

ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח ,ציוד רפואי ומדעי
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.5-אחוז.
כלי הובלה
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 1.4-אחוזים.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של ספינות ומטוסים לפי אומדן.
רהיטים
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 2.5-אחוזים.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של כסאות וכורסאות ממתכת )ב 2.9-אחוזים( ושולחנות ממתכת )ב7.6-
אחוזים(.
לעומת זאת ,ירדו מחירי מזרונים קפיציים )באחוז אחד(.
צורפות ,תכשיטים וחפצי חן
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מאי  2005ב 0.3-אחוז.
העלייה משקפת בעיקר התייקרות של חפצי חן ממתכת פרט לזהב וכסף )ב 1.6 -אחוזים(.
שונות
מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש מאי  2005ב 0.3-אחוז.
הירידה משקפת בעיקר הוזלה של משחקי יצירה )ב 9.3-אחוזים( ועפרונות )ב 16.9-אחוזים(.
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ג.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז והגיע ל 105.3-נקודות לעומת 105.1
נקודות בחודש קודם )על בסיס ינואר  100.0 = 2004נקודות(.
מתחילת השנה עלה המדד ב 1.6-אחוזים.
מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מאי  ,2005יש לציין את העלייה בפרק מיזוג ב 3.8-אחוזים,
בפרק מעליות ב 0.7-אחוז ובפרק חשמל ב 0.6-אחוז .בשאר פרקי הבנייה נרשמו עליות מחירים של עד חצי
אחוז למעט בפרק עבודות עפר ושלד ,בפרק עבודות גמר ובפרק עבודות פיתוח שנותרו ללא שינוי.
העלייה במדד חודש מאי  2005מבטאת את העלייה במחירי ציוד וכלי עבודה ב 2.0-אחוזים ובמחירי
ההובלה ב 0.1-אחוז .לעומת זאת נרשמה ירידה במחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף
ב 0.4-אחוז ובמחירי חומרים ומוצרים ב 0.1-אחוז.
במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי מחיצות מתועשות )ב 1.4-אחוזים( ,צינורות לאינסטלציה
חשמלית ) 1.4אחוזים( ,מיזוג אוויר )ב 10.1-אחוזים( ,מעליות )באחוז אחד( ואיטום )ב 4.0-אחוזים(.
לעומת זאת ירדו מחירי ברזל עגול )ב 0.9-אחוז( ,ברזל מצולע )ב 2.6-אחוזים( ,רשתות ברזל מרותכות
)ב 3.6-אחוזים( ופרופילים מפלדה )ב 2.9-אחוזים(.
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ד.

מדד מחירי תשומה בסלילה
מדד מחירי תשומה בסלילה עלה בחודש מאי  2005ב 0.6 -אחוז והגיע ל 170.0 -נקודות לעומת 169.0
נקודות בחודש קודם )על בסיס ינואר  100.0= 1996נקודות(.
מתחילת השנה עלה המדד ב 3.4 -אחוזים.
בחודש מאי  2005עלו מדדי מחירי תשומה של כביש עירוני ב 0.5 -אחוז ושל כביש לא עירוני ב0.7 -
אחוז.
מדד המחירים של שכבה נושאת עלה ב 1.5 -אחוזים ,מדדי המחירים של רובד מצע ושל רובד עפר עלו
ב 0.1 -אחוז כל אחד.
מדד מחירי תשומה של כביש חדש עלה ב 0.5 -אחוז.
השינוי במדד חודש מאי  2005מבטא עלייה במחירי חומרים ב 1.4 -אחוזים ועלייה במחירי ציוד וכלי עבודה
ב 0.1 -אחוז .לעומת זאת ,ירדו מחירי ההובלה ב 0.3 -אחוז.
מדד שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ירד ב 0.2 -אחוז.
מבין החומרים עלה במיוחד מחיר ביטומן לכבישים ב 5.5 -אחוזים.
בסעיף הובלה ירדו מחירי רכב בבעלות ב 0.8 -אחוז.
בסעיף אחזקת ציוד ורכב עלו מחירי מזוט קל ב 2.9 -אחוזים ומחירי בנזין ב 2.6 -אחוזים .לעומת זאת,
ירד מחיר הסולר ב 0.9 -אחוז.
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ה.

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש מאי  2005ב 0.2-אחוז והגיע ל 124.1-נקודות לעומת 123.9
נקודות בחודש הקודם )הבסיס ממוצע  100=2000נקודות(.
מתחילת השנה נרשמה במדד עליה של  1.3אחוזים.
מדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים ומדד מחירי תשומה בבעלי חיים עלו ב 0.2-אחוז כל אחד.
במדד חודש מאי  2005נרשמו עליות במחירי מספוא לבקר )באחוז אחד( ,מים )ב 0.8-אחוז( וחשמל )ב3.8-
אחוזים(.
לעומת זאת ירדו מחירי דלק )ב 0.5-אחוז( וחומרי בנייה וכיסויים פלסטיים )ב 1.3-אחוזים(.
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