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  2007 במאי 15- גרסה מחודשת החל  ב–הירחון לסטטיסטיקה של מחירים  

  

  



 
  2007סקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש מרס 

                                                                   
  מדד המחירים לצרכן  .א

  
 98.9- והגיע ל2007 פברואר בהשוואה לחודש , אחוז0.2-ב 2007 מרסבחודש  עלההמחירים לצרכן מדד 

  ). נקודות100.0=2006ממוצע : הבסיס( נקודות בחודש הקודם 98.7לעומת , נקודות

  

) 0.5%-ב(ריהוט וציוד לבית , )0.6%-ב(מזון , )1.1%-ב(תחבורה ותקשורת : ו במיוחד בסעיפיעליות נרשמ

 .   אחוז למדד0.4ותרמו ) 0.4%-ב(תרבות ובידור , חינוךו
-ב (ושונות) 3.1%-ב(ירקות ופירות , )3.6%-ב(הלבשה והנעלה : בסעיפי, במיוחדירידות נרשמו , לעומת זאת

  .ד אחוז מהמד0.2וגרעו ) 0.5%

  

  . שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זהמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

 אחוז שינוי שירותים/מוצרים
תרומה למדד 

  הכללי

  )באחוזים(

  0.1785  4.8   ביתנפט וסולר לחימום ה, בנזין: ים כגוןדלק
  0.0686  5.3  עופות

  0.0584  0.9  ל"הבראה ונופש בארץ ובחו
  0.0314  0.8  טלפון חשבון שוטף

  0.0206  1.4  עריכת מסיבות ואירועים
  0.0165  0.1  שירותי דיור בבעלות הדיירים

  -0.0224  -2.1  פירות טריים
  -0.0235  -1.8  צורכי רחצה וקוסמטיקה

  -0.0660  -4.6  ירקות טריים
  -0.0998  -4.0  הלבשה

  

 0.1- בעלה דיור  ללאודות והמדד נק98.8- אחוז והגיע ל0.3- בעלהללא ירקות ופירות המדד כי , עוד יצוין

 .  נקודות99.5-אחוז והגיע ל

 
-בירד  ירקות ופירותהמדד ללא  ; כל אחד אחוז0.2-בדיור המדד ללא ו המדד הכללי ירדו מתחילת השנה

   . אחוז0.1

  

המדד ו אחוז 0.9-ירדו המדד הכללי ב, )2006 מרס לעומת 2007 מרס (בשנים עשר החודשים האחרונים

  .  אחוז0.4-לעומתם עלה המדד ללא דיור ב;  אחוזים1.2- ופירות בללא ירקות

 
  :2007 מרס – 2006 דצמברנתוני המגמה בחודשים 

קצב , לעומת זאת. מגמת השינוי של מדד המחירים לצרכן היא אפסית, פי נתוני המגמה לתקופה זו-על

   . כל אחד, אחוז0.9-הגיע לת המדד ללא דיור ושל המדד ללא דיור וללא ירקות ופירוהשנתי של  גידולה

  



            )ללא ירקות ופירות(ון מז

  . אחוז0.6-עלה במדד מחירי המזון 

  

 4.1-ב(' ספגטי וכו, אטריות, ) אחוזים9.5-ב (עוף טרי, ) אחוזים10.4-ב(קפה נמס , התייקרו במיוחד

 ושוקולד)  אחוזים1.5-ב (ניקיותנקניק ונק ,) אחוזים2.0-ב (בשר כבש ,) אחוזים4.0-ב (דגים טריים, )אחוזים

  ).  אחדאחוזב(

  

-ב(שמן , ) אחוזים1.5-ב(מזון מוכן , ) אחוזים1.8-ב(משקאות קלים , ) אחוזים2.5-ב(יינות , במיוחדהוזלו 

  ).  אחדבאחוז (דגנים פריכים ו) אחוזים1.1-ב(מזון לתינוקות , ) אחוזים1.2

  

  ירקות ופירות  

  . אחוזים3.1-ב ירדפירות הירקות והמדד מחירי 

  

  .  אחוזים2.1-בירד  טריים מדד מחירי פירות ו אחוזים4.6-בירד  ירקות טרייםמדד מחירי 

  

מדד מחירי פירות משומרים ויבשים אחוזים ו 1.5- בירדכבושים ומשומרים , ירקות קפואיםמדד מחירי 

  .יםאחוז 2.4-בירד 

  

 13.4-ב (קישואים ,) אחוזים14.3-ב(מלפפונים , ) אחוזים35.2-ב (סלק , במיוחדהוזלומבין הירקות הטריים 

 אחוזים לעומת ינואר 10.7-ב(שעועית טרייה , ) אחוזים10.7-ב(כרוב , ) אחוזים11.1-ב (חצילים ,)אחוזים

וגזר )  אחוזים5.2-ב(בצל , ) אחוזים5.7-ב(שומר , ) אחוזים6.7-ב(חסה , ) אחוזים7.7-ב(פלפל וגמבה , )2007

  .) אחוזים5.1-ב(

  

)  אחוזים2.6-ב(ירק עלים , ) אחוזים2.9-ב(פטריות טריות , ) אחוזים6.5-ב(עגבניות , התייקרו במיוחד

  .) אחוזים2.4-ב(ושעועית טרייה 

  

 4.9-ב(לימונים , ) אחוזים5.5-ב(אבוקדו , ) אחוזים32.2-ב(תות שדה  , במיוחדהוזלומבין הפירות הטריים 

  .) אחוזים3.2-ב(ואשכוליות ) אחוזים

  

 7.0-ב(קיווי , ) אחוזים9.9-ב(פומלה , )2006 לעומת דצמבר  אחוזים35.4-ב (מלונים,  במיוחדתייקרוה

  ). אחוזים1.5-ב(ובננות )  אחוזים2.7-ב(תפוזים , ) אחוזים4.2-ב(קלמנטינות , )אחוזים

  

-ב(בעיים מיצי פירות ט, ) אחוזים9.0-ב(ירקות קפואים  , במיוחדהוזלומבין הירקות והפירות המעובדים 

זיתים  ,) אחוזים2.9-ב(מלפפונים כבושים  ,) אחוזים3.4-ב(אגוזים , ) אחוזים3.5-ב(שקדים , ) אחוזים4.6

   .)באחוז אחד(פירות יבשים ו)  אחוזים1.7-ב(

  

  ).באחוז אחד(צימוקים , התייקרו במיוחד

  

  דיור

  .נותר ללא שינוימדד מחירי הדיור 



  . אחוז0.3-לעומתו ירד מדד שכר דירה ב;  אחוז0.1-ה ב עלמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  

, 2007 פברואר בהשוואה לחודש ,2007 מרסשנרשמה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש העלייה 

, 2007 מרס – 2007 פברוארמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

  .2007 פברואר  - 2007 וארינלעומת חוזים שנחתמו בחודשים 

  

  אחזקת הדירה

  .נותר ללא שינוימדד מחירי אחזקת הדירה 

  

  . )ים אחוז3.5-ב(סולר לחימום הדירה נפט ו,  במיוחדהתייקרו

  

, ) אחוזים1.8-ב(צבע וסיד לצביעת הדירה , ) אחוזים2.8-ב(חומרים לניקוי ורחיצת כלים , ו במיוחדהוזל

)  אחוזים1.1-ב(אבקת כביסה , ) אחוזים1.3-ב( 'מטליות וכו, ת אשפהשקיו:צרכי משק בית אחרים כגון

  ).יםאחוז 1.1-ב(וחומרים לניקוי הבית 

  

  ריהוט וציוד לבית

   . אחוז0.5-לבית עלה במדד מחירי ריהוט וציוד 

  

כלי , ) אחוזים1.4-ב(מיטות , ) אחוזים1.6-ב(מקרר , )אחוזים 1.7-ב(חפצי קישוט לבית ,  במיוחדהתייקרו

, מזנונים, ארונותו)  אחוזים1.1-ב(שולחנות , ) אחוזים1.1-ב(מזרונים  ,) אחוזים1.4-ב(' מגבות וכו, מיטה

  .) אחדבאחוז (כונניות ושידות

  

  .)יםאחוז 1.3-ב (ריהוט לגן ולמרפסתו ) אחוזים1.6-ב (כלים שונים לניקיון הבית, הוזלו במיוחד

  

  הלבשה והנעלה

  .כמעט ללא שינויהמדד נותר  עונתיותבניכוי השפעות ; יםאחוז 3.6-בירד מדד מחירי הלבשה והנעלה 

  

  .    אחוזים1.8-ירד ב אחוזים ומדד מחירי הנעלה 4.0- ירד במדד מחירי הלבשה

  

כפפות , כובעים: צרכי הלבשה שונים כגון ו) אחוזים4.7-ב(הלבשה עליונה ,  במיוחדהוזלובסעיף ההלבשה 

  .) אחוזים4.3-ב(' וכו

  

  ).  אחוזים2.3-ב(הנעלה לנשים  ו) אחוזים3.0-ב(ות /הנעלה לילדים ,ו במיוחדהוזלההנעלה בסעיף 

  

  בריאות

  .נותר ללא שינויבריאות מדד מחירי 

  

  .) אחוזים7.2-ב ( שמש לגבר ולאישהמשקפי,  במיוחדהתייקרו

  

  ). אחוזים2.1-ב( עדשות מגע ואביזריהן ,הוזלו במיוחד



  תרבות ובידור, חינוך

  . אחוז0.4- בעלהתרבות ובידור , רי חינוךמדד מחי

  

   . אחוז0.4-ב  עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו אחוז0.1-ב עלה חינוךמחירי מדד 

  

מלונות ובתי , ) אחוזים4.2-ב (טיולים מאורגנים בארץ ,) אחוזים9.2-ב(ספרי קריאה  , במיוחדהתייקרו

 ,) אחוזים1.7-ב(מנוי למועדון ספורט  ,)וזים אח1.8-ב (DVDתקליטורים וסרטי , )יםאחוז 2.4-ב (הבראה

ומנוי לעיתון יומי )  אחוזים1.2-ב(כרטיס למשחק ספורט ומנוי , ) אחוזים1.4-ב(עריכת מסיבות ואירועים 

  ). אחוזים1.2-ב(

  

 2.1-ב(ציוד ושירותי צילום , ) אחוזים3.6-ב (הטלוויזי, ) אחוזים4.4-ב(מחשב ואביזרי עזר ,  במיוחדהוזלו

 באחוז(' נגן וכו, רדיוו)  אחוזים1.7-ב(' אכסניות וכו, כפר נופש, ) אחוזים1.7-ב(' מחברות וכו, )יםאחוז

  .)אחד

   

  תחבורה ותקשורת

  .יםאחוז 1.1- בעלה תחבורה ותקשורתמדד מחירי 

  

  . אחוז0.7-ב  עלהמחירי תקשורתמדד ים ו אחוז1.2- בעלהמדד מחירי תחבורה 

  

 ,)יםאחוז 4.9-ב (דלק ושמנים לכלי רכב ,) אחוזים8.3-ב(לנסיעה בארץ שכירת רכב ,  במיוחדהתייקרו

   ). אחוז0.8-ב( וטלפון חשבון שוטף ) אחוזים2.9-ב(שירותי הובלה 

  

   ).אחוזים 1.5-ב(ואביזרים לרכב ורחיצתו )  אחוזים2.4-ב(מכשיר טלפון סלולרי ואביזריו , הוזלו במיוחד

  

  שונות

  . אחוז0.5- בירדזה מדד מחירי סעיף 

  

  .) אחוזים1.8-ב(טיקה סמוק רחצה וצורכי,  במיוחדהוזלו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים  .ב

  
  אחוזים 2.1- ב2007מרס   מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש

 100.0=2005ממוצע : הבסיס (2007 פברואר  ודות בחודש  נק 103.6    נקודות לעומת105.8 -והגיע ל

  ).נקודות

                                                                                                                                                                  

  .אחוזים 1.6-ל ב"עלה המדד הנ) 2006 לעומת דצמבר  2007מרס (מתחילת השנה 

  

לבשה  ה: משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים2007מרס העלייה במדד בחודש  

מתכת בסיסית  ,) אחוזים4.6-ב(עור ומוצריו , נעליים ,) אחוזים8.4-ב(זיקוק נפט ומוצריו  ,) אחוזים67.8-ב(

  .   ) אחוזים1.3-ב(כרייה וחציבה  ו) אחוזים1.6-ב(נייר ומוצריו  ,) אחוזים1.7-ב(מזון  ,) אחוזים2.5-ב(

  

.  בחודש קודם105.4 לעומת 106.8 אחוזים והגיע לרמה של 1.3- ב2007המדד ללא דלקים עלה בחודש מרס 

  . אחוזים2.1-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 0.5-וקת התעשייה הכללי בעלה מדד מחירי תפ) 2006 לעומת מרס 2007מרס ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים2.9-אחוז והמדד ללא דלקים עלה ב

  

  המדד לפי עצמת הטכנולוגיה

ציוד חשמלי , מכונות, )ללא תרופות(ענפי כימיה :  עילית הכוללות-המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת

נקודות לעומת  104.5 והגיע לרמה של  ים אחוז 4.1- ב2007 מרס בחודש עלה, )ללא כלי טיס(וכלי הובלה 

  .2007  פברואר נקודות בחודש 100.4

  

  . אחוז0.1-מתחילת השנה ירד מדד זה ב

  

, נייר, מוצרי עור, הלבשה, טקסטיל, משקאות, ענפי מזון: המדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות

 104.1דות לעומת  נקו 106.6 אחוזים והגיע לרמה של 2.4- ב2007 מרס   בחודש עלהדפוס ועץ ומוצריו 

  .נקודות בחודש קודם

  

  .  אחוזים2.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

והגיע לרמה  של  אחוז 0.6-  ב2007 מרס  בחודש עלה  מסורתית -המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת

-מינרלים אל,  ענפי כרייה וחציבה:תעשיות אלו כוללות.  נקודות בחודש קודם108.6לעומת  נקודות 109.2

  .מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, גומי  ופלסטיקה, מתכתיים

  

  . אחוזים2.1-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 נקודות  100.3 אחוז והגיע לרמה של  0.5- ב2007 מרס  בחודש עלההמדד של תעשיות טכנולוגיה עילית 

  .כלי טיס ותרופות,  ענפי אלקטרוניקה:אלו כוללותתעשיות .  2007פברואר  נקודות בחודש 99.8לעומת 

  

  . אחוז0.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב



  כרייה וחציבה

  . אחוזים1.3 - ב2007  מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  אבן גרוסה למוזאיקה ,) אחוזים6.8 -ב(גז טבעי  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים1.4 -ב(חול מחצבה  ו) אחדבאחוז(חצץ  ,) אחוזים7.7-ב(חונה אבן ט ,) אחוזים4.1-ב(

  

  מוצרי מזון

  . אחוזים1.7- ב2007מרס מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

-ב(נקניק  ,) אחוזים2.4-ב( בשר בהמה אחר ,) אחוזים11.4-ב(עופות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

ארוחות מוכנות , ) אחוזים1.3-ב (כוספה ,) אחוזים1.5-ב(קמח מצות  ,)  אחוזים2.8-ב ( מיונית,) אחוזים1.1

  .)2006 לעומת אפריל  אחוזים 7.5-ב(מצות ו)  אחוזים7.0-ב(מצוננות  

  

ירקות  ,) אחוזים2.1-ב(מלפפונים כבושים  ,) אחוזים2.0-ב(ירדו מחירי זיתים כבושים , לעומת זאת

  .) אחוזים1.7-ב(מרק  תואבקו ) אחוזים14.7-ב(בין חיטה סו ,)  אחוזים4.0-ב(מוקפאים 

  

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  . אחוז0.6- ב2007  מרס בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

)  אחוזים2.6-ב( משקאות חריפים אחרים ,) אחוזים3.1-ב(יין   שלהוזלהה משקפת בעיקר הירידה

  ).חוז אחדבא(ומשקאות קלים לא תוססים 

  

  טקסטיל

  . אחוז0.6- ב2007  מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .) אחוזים1.4-ב(מחירי כותנה גולמית נרשמה ירידה ב

  

  מוצרי הלבשה

  .אחוזים 67.8- ב 2007 מרס מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 עם תחילת  מכירות העונה  ,) אחוזים68.2-ב( ההלבשה עליונ שלעונתית העלייה משקפת בעיקר התייקרות 

  .של הלבשה עליונה קיצית

  

  . אחוזים4.4-עלה מדד זה ב )  2006אפריל (בהשוואה לתחילת העונה אשתקד 

  

  עור ומוצריו, נעליים

  .אחוזים 4.6-ב 2007 מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  .) אחוזים2.9-ב(נעליים אורטופדיות  ו) אחוזים4.2-ב( לגברים נעליים העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

   



  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  . אחוז0.5- ב2007  מרס בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  נייר ומוצריו

  . אחוזים1.6- ב2007 מרס מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

-ב(לוחות קרטון גלי  ,) אחוזים1.1-ב(ייר גולמי לכתיבה ולהדפסה נ העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים4.9-ב(נייר טואלט  ו) אחוזים2.4-ב(קופסאות קרטון  ,) אחוזים5.0

  

  דפוס והוצאה לאור

  .ללא שינוי 2007  מרס בחודשנותרמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  . אחוזים8.4-ב 2007מרס ה עלה בחודש מדד המחירים הסיטוניים בענף ז

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים  

  . אחוז0.7- ב2007 מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

צבעים  ,) אחוזים3.0-ב(פוליפרופילן  ,) אחוזים2.9-ב(פוליאטילן  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

   )וזים אח3.4-ב(סבון רחצה   ו) אחוזים1.1-ב(ולכות 

  

-ב(אבקות כביסה  ,) אחוזים4.0-ב (ביתייםחומרי הדברה  ,) אחוזים1.2-ב( דשנים ירדו מחירי , לעומת זאת

  .) אחוזים1.7-ב(תמרוקים   ו) אחוזים1.8

  

  מוצרי פלסטיק וגומי

  . אחוז0.2-ב 2007מרס מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  .) אחוזים1.6-ב ( ומוצרי התזה מגומינורותצי העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  מתכתיים-מוצרים מינרליים אל

  .2007 מרס בחודש נותר ללא שינוימדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים1.3-ב(נרשמו עליות באביזרי בטון לצינורות ביוב 

  

  ). אחוזים1.3-ב(מר לבנייה יירדו מחירי מוצרי ח, לעומת זאת

  

  מתכת בסיסית

  .יםאחוז 2.5- ב2007 מרס דד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודשמ

  

  פחים וסרטים מפלדה ,) אחוזים5.3-ב(ברזל עגול ומצולע  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של



 1.8-ב (מתכתצינורות  ו) אחוזים5.0-ב(פרופילים מפלדה  ,) אחוזים1.8-ב(מוטות מפלדה  ,) אחוזים2.3-ב (

  .)אחוזים

  

   מתכתמוצרי

  . אחוז0.1- ב2007מרס מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

 2.5-ב(חביות מפח , ) אחוזים1.1-ב(קופסאות פח לשימורים ולנוזלים  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים1.1-ב( ממתכת מחוטי רשתות ו) אחוזים

  

  .) אחוזים3.3-ב(ירדו מחירי חוטי ברזל , לעומת זאת

  

  כונות וציודמ

  . אחוז0.3- ב2007 מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  .) אחוזים2.7-ב(מסבים וממסרות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

  .ללא שינוי 2007  מרס בחודשנותרמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים2.7-ב (איםנרשמו ירידות במחירי שנ

  

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  . אחוז0.3- ב2007  מרס בחודשירדם בענף זה ימדד המחירים הסיטוני

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  . אחוז0.2- ב2007 מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  כלי הובלה

  . אחוז0.1- ב2007  מרסחודשמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה ב

  

  רהיטים  

  . אחוז0.2- ב2007 מרסמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  ). אחוזים1.1-ב( וכורסאות ממתכת ת  כיסאוהעלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  תכשיטים וחפצי חן, צורפות

  .אחוז 0.1-ב 2007 מרס בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  שונות  

  .2007 מרס בחודש נותר ללא שינוימדד המחירים הסיטוניים בענף זה 



  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  .ג

  

 117.5 לעומת נקודות 117.8- אחוז והגיע ל0.3- ב2007 מרס בחודש עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

  ). נקודות100.0 = 2004על בסיס ינואר (נקודות בחודש קודם  

  

  . אחוזים1.4-ילת השנה עלה המדד במתח

  

יש לציין את העלייה בפרק עבודות עפר ושלד , 2007מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מרס 

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז למעט בפרק אינסטלציה סניטרית .  אחוז0.6-ב

  .שנותר ללא שינוי

  

.  אחוז0.1- אחוז ובמחירי ההובלה ב0.7-שמה עלייה במחירי חומרים ומוצרים ב נר2007 מרס במדד חודש

 אחוז ובמחירי ציוד 0.2-לעומת זאת נרשמה ירידה במחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב

  .   אחוז0.3-וכלי עבודה ב

  

ברזל , ) אחוזים4.0- ב(ברזל עגול , ) אחוזים3.0- ב(במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי חצץ 

 4.7- ב(ועץ לבנייה )  אחוזים3.6- ב(פחים , ) אחוזים2.1- ב(רשתות ברזל מרותכות , ) אחוזים3.6- ב(מצולע 

  ). אחוזים

  

  ).  אחוז0.2-ב(וציוד שבבעלות הקבלן )  אחוזים1.2-ב( ירדו מחירי שכירת רכב  ציוד וכלי עבודהבסעיף

  

  

  מדד מחירי תשומה בסלילה  .ד

  

   184.0נקודות לעומת  186.1- והגיע ליםאחוז 1.1- ב2007מרס בחודש עלה י תשומה בסלילה מדד מחיר

  ). נקודות100.0 =1996 ינוארעל בסיס (נקודות בחודש קודם 

  

  . אחוזים1.6מתחילת השנה נרשמה במדד עליה של 

  

עירוני באחוז  אחוזים ושל כביש 1.2- כביש לא עירוני ב של  תשומהמדד מחירי עלה 2007בחודש מרס 

  .אחד

 0.7- רובד מצע ועבודות עפר עלו ב  אחוזים ומדדי1.8- מדד מחירי תשומה של רובד שכבה נושאת עלה ב

   .אחוז כל אחד

  

  . אחוז0.9-עלה במדד מחירי תשומה של כביש חדש 

  

 אחוז 0.5-במחירי הובלה ב,  אחוזים1.6- עליה במחירי החומרים ב מבטא2007 מרס במדד חודש שינויה

לעומת זאת ירד שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף .  אחוזים2.8-ובמחירי אחזקת ציוד ורכב ב

  . אחוז ומחירי ציוד וכלי עבודה נותרו בחודש מרס ללא שינוי0.1-ב

  



וחומרים )  אחוזים6.0-ב(ביטומן לכבישים , ) אחוז0.9-ב(מבין החומרים עלו במיוחד מחירי חומרי מחצבה 

  ). אחוזים3.2-ב(' עץ לבן וכו,  ברזל בנין:אחרים כגון

  ). אחוז0.6-ב(ומחירי רכב בבעלות )  אחוז0.4-ב(בסעיף הובלה עלו מחירי הובלה שכורה 

  

 1.4- ב(ומחירי חלקי חילוף ותיקונים )  אחוזים3.3- ב( עלו מחירי דלק ושמנים אחזקת ציוד ורכבבסעיף 

  ).אחוזים

  

  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ה

  

 נקודות 132.8- אחוז והגיע ל0.6- ב2007עלה בחודש מרס דד מחירי תשומה בענף החקלאות מ

  ). נקודות100=2000הבסיס ממוצע ( נקודות בחודש הקודם 132.0לעומת 

  

  .מתחילת השנה עלה המדד באחוז אחד

  

מדד מחירי תשומה בבעלי ז ואחו 0.3- עלה בחודש מרס במדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים

  .עלה באחוז אחדיים ח

, ) אחוזים2.3-ב(שמנים וחשמל , העלייה במדד חודש מרס משקפת במיוחד עלייה במחירי דלק

במחירי חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים , ) אחוזים1.3-ב(במחירי מספוא לבעלי חיים 

ואריזות במחירי חומרי אריזה , ) אחוז0.4-ב(במחירי דשנים וזבלים , )באחוז אחד(פלסטיים 

-ב(חלפים וכלי עבודה , ציוד, רכב, במחירי מכונות, ) אחוז כל אחד0.3-ב(ובמחירי הובלה שכורה 

  ). כל אחד0.1-ב(מים ושירותים ווטרינריים , ובמחירי חומרי הדברה)  אחוז0.2

  ). אחוז0.3-ב(ומחירי דמי חכירה )  אחוז0.4-ב(פקעות ושתילים , ירדו מחירי זרעים, לעומת זאת

  .ביטוח ומחירי מסים ואגרות נותרו ללא שינוי, רי אפרוחיםמחי

  .עלות עבודה שכירה נותרה ללא שינוי

  

  מדד מחירי תשומה באוטובוסים  .ו

  

נקודות  241.2- לוהגיע אחוז 0.8- ב2007 מרס בחודש עלהלכלל האוכלוסייה  באוטובוסיםמדד מחירי תשומה 

  ). נקודות100.0 = 1994אר על בסיס ינו(בחודש קודם נקודות  239.2 לעומת

  

רכב  במחירי , אחוזים3.5-דלק ושמנים ב  במחיריההעליימשקפת את  2007חודש מרס  במדד ההעליי

- אחוז כל אחד ובמחירי חלפים תיקונים ושיפוצי רכב ב0.6-ב ובמחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות

  . אחוז0.1

  . אחוז0.1-מחירי שכר עבודה עלו ב

  

- וביטוח בתרישיונו, אגרות, מסיםומחירי  אחוז 0.3-ציוד וכלי עבודה ב, דו מחירי חומריםלעומת זאת יר

  . אחוז0.1


