
  

  ז"תשסז אייר "כ, ושליםיר
  2007 במאי 15

087/2007        
  

  2007אפריל מדדי המחירים לחודש 
Price Indices for April 2007  

  
  

  
  

 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
2007 אפרילסקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש   

 
                                                                   

  מדד המחירים לצרכן  .א
  

 99.4- והגיע ל2007 מרס בהשוואה לחודש , אחוז0.5-ב 2007 אפרילבחודש  עלההמחירים לצרכן מדד 

  ). נקודות100.0=2006ממוצע : הבסיס( נקודות בחודש הקודם 98.9לעומת , נקודות

  

-ב(חבורה ותקשורת ת, )2.3%-ב(ירקות ופירות , )3.9%-ב(הלבשה והנעלה  :עליות נרשמו במיוחד בסעיפי

  .)0.9%-ב(תרבות ובידור , חינוךו) 1.1%
  

  . שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זהמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

 אחוז שינוי שירותים/מוצרים
תרומה למדד 

  הכללי

  )באחוזים(

  0.1729  4.7    ושמנים לכלי רכבדלק
  0.1440  3.8  ל"הבראה ונופש בארץ ובחו

  0.0753  3.1  הלבשה
  0.0443  3.3  ירקות טריים

  0.0439  6.3  הנעלה
  0.0346  3.3  פירות טריים

  0.0182  0.9  שירותים רפואיים
  -0.0402  -1.0  שכר דירה

  

 עלה דיור  ללא נקודות והמדד99.3- אחוז והגיע ל0.5-באף הוא  עלהללא ירקות ופירות המדד כי , עוד יצוין

 . ת נקודו100.3-אחוז והגיע ל 0.8-ב

 
 0.6-בדיור המדד ללא ו  אחוז0.4-ירקות ופירות בהמדד ללא ,  אחוז0.3-ב המדד הכללי ועל מתחילת השנה

   .אחוז

  

 ים אחוז1.3-ירדו המדד הכללי ב, )2006 אפריל לעומת 2007 אפריל (בשנים עשר החודשים האחרונים

   .ללא שינוינותר  לעומתם המדד ללא דיור; אחוזים 1.4-המדד ללא ירקות ופירות בו

 
  :2007 אפריל – 7200 ינוארנתוני המגמה בחודשים 

מגמת  . אחוז0.6- השנתית של מדד המחירים לצרכן הגיע לקצב הירידה, פי נתוני המגמה לתקופה זו-על

 של המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות הגיע קצב הגידול השנתיהמדד ללא דיור היא אפסית ו השינוי של

  . אחוז0.3-ל

  

  

  



  

            )ללא ירקות ופירות(ון מז

  .נותר ללא שינוימדד מחירי המזון 

  

 ,) אחוזים1.1-ב( בשר חזיר, ) אחוזים1.3-ב(משקאות קלים , ) אחוזים1.9-ב (עוף טרי, התייקרו במיוחד

  ). באחוז אחד(ומוצרי בצק קפואים ) באחוז אחד(פיתות 

  

בשר , ) אחוזים2.4-ב(מזון מוכן , ) אחוזים3.4-ב(ף קפוא עו ,) אחוזים5.6-ב(דגנים פריכים , במיוחדהוזלו 

   .) אחוזים1.1-ב(יינות ו)  אחוזים1.1-ב(דגים , ) אחוזים1.1-ב(בקר טרי 

  

  ירקות ופירות  

  . אחוזים2.3-ב עלהפירות הירקות והמדד מחירי 

  

  . כל אחד,  אחוזים3.3-ב ועל טריים ומדד מחירי פירות ירקות טרייםמדד מחירי 

  

כבושים , ירקות קפואיםמדד מחירי לעומתו ירד ;  אחוזים1.6-בעלה מחירי פירות משומרים ויבשים  מדד

  .אחוזים 1.5-בומשומרים 

  

 10.9-ב(דלעת , ) אחוזים15.2-ב (חצילים, ) אחוזים32.6-ב(עגבניות  , במיוחדהתייקרומבין הירקות הטריים 

  .) אחוזים3.5-ב (וכרובית )אחוזים 3.9-ב (קישואים, ) אחוזים8.4-ב(צנון וצנונית , )אחוזים

  

 6.3-ב(שום  ,) אחוזים6.7-ב(מלפפונים , ) אחוזים6.9-ב(חסה , ) אחוזים19.1-ב (סלק,  במיוחדהוזלו

 2.3-ב(בצל ו)  אחוזים3.4-ב(כרוב  ,) אחוזים3.7-ב(פלפל וגמבה  ,) אחוזים3.8-ב(ירק עלים  ,)אחוזים

     .)אחוזים

  

 5.8-ב(וקלמנטינות )  אחוזים6.2-ב(קיווי , ) אחוזים15.0-ב(בננות  , במיוחדתייקרוהמבין הפירות הטריים 

  ). אחוזים

  

   ).אחוזים 8.2-ב (מלונים,  במיוחדהוזלו

  

מיצי פירות טבעיים , ) אחוזים7.4-ב(ירקות קפואים  , במיוחדהתייקרומבין הירקות והפירות המעובדים 

   .) אחוזים1.1-ב (משומריםפירות ו)  אחוזים4.0-ב(שקדים , ) אחוזים5.2-ב(

  

  ).יםאחוז 1.2-ב(צימוקים ו)  אחוזים6.5-ב(סלטי ירקות מוכנים ,  במיוחדהוזלו

  

  דיור

  . אחוז0.2-ירד במדד מחירי הדיור 

  

  . אחדלעומתו ירד מדד שכר דירה באחוז;  אחוז0.1- עלה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  



, 2007 מרס בהשוואה לחודש ,2007 אפרילר בבעלות הדיירים בחודש שנרשמה במדד שירותי דיוהעלייה 

, 2007 אפריל – 2007 מרסמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

  .2007 מרס  - 2007 פברוארלעומת חוזים שנחתמו בחודשים 

  

  אחזקת הדירה

  . אחוז0.4-עלה במדד מחירי אחזקת הדירה 

  

, ) אחוזים2.2-ב(וסיוד צביעה שירותי , )ים אחוז3.0-ב(סולר לחימום הדירה נפט ו,  במיוחדהתייקרו

חומרים לניקוי , ) אחוזים1.6-ב(צבע וסיד לצביעת הדירה , ) אחוזים1.9-ב(חומרים לניקוי ורחיצת כלים 

   ).באחוז אחד(ואבקת כביסה )  אחוזים1.3-ב(הבית 

  

  ריהוט וציוד לבית

   .נותר ללא שינוילבית  וציוד מדד מחירי ריהוט

  

ם "סכו ,) אחוזים3.4-ב(מגבות , ) אחוזים3.5-ב (שטיחים, )אחוזים 4.8-ב (מפות ומפיות,  במיוחדהתייקרו

-ב(אהילים ונברשות  ,)יםאחוז 1.7-ב (ריהוט לגן ולמרפסת, ) אחוזים1.7-ב(מזרונים , ) אחוזים2.3-ב(' וכו

  ).באחוז אחד(ושידות )  אחוזים1.1-ב(מזנונים , ) אחוזים1.6

  

 2.1-ב (ווילונות ובדי ריפוד)  אחוזים2.5-ב(פרחים וצמחים , ) אחוזים3.5-ב(מצעים , הוזלו במיוחד

   .)אחוזים

  

  הלבשה והנעלה

  . ירד המדד בכאחוז וחציעונתיותבניכוי השפעות ; יםאחוז 3.9-בעלה מדד מחירי הלבשה והנעלה 

  

  .    אחוזים6.3- בעלה ומדד מחירי הנעלה  אחוזים3.1- בעלה מדד מחירי הלבשה

  

  .) אחוזים3.2-ב(והלבשה תחתונה  ) אחוזים3.6-ב(הלבשה עליונה ,  במיוחדהתייקרובסעיף ההלבשה 

  

   .) אחוזים9.3-ב(ות /הנעלה לילדים ו) אחוזים9.7-ב(הנעלה לנשים  , במיוחדהתייקרובסעיף ההנעלה 

  

  בריאות

  .ז אחו0.6-עלה בבריאות מדד מחירי 

  

 1.2-ב (ח ובחברות ביטוח"שירותי ביטוח בריאות בקופ, ) אחוזים2.2-ב(מוצרי היגיינה ,  במיוחדהתייקרו

  ).באחוז אחד(ותרופות וצרכי רפואה שונים )  אחוזים1.1-ב(עדשות מגע ותמיסות , )אחוזים

  

  תרבות ובידור, חינוך

  . אחוז0.9- בעלהתרבות ובידור , מדד מחירי חינוך

  

   .יםאחוז 1.3-ב  עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו אחוז0.4-ב עלה חינוך מחירימדד 



  

ספרי , ) אחוזים2.8-ב(' אכסניות וכו, כפר נופש ,)אחוזים 19.9-ב (מלונות ובתי הבראה , במיוחדהתייקרו

   .) אחוזים1.5-ב(מנוי למועדון ספורט ו)  אחוזים1.6-ב (קריאה

  

ציוד , ) אחוזים5.5-ב(כרטיס כניסה למוזיאון , ) אחוזים5.8-ב(ר דמי כניסה למקומות בידו,  במיוחדהוזלו

, ) אחוזים1.6-ב (הטלוויזי, ) אחוזים1.7-ב(כרטיס למשחק ספורט ומנוי , ) אחוזים3.8-ב(ושירותי צילום 

' נגן וכו, ורדיו טייפ)  אחוזים1.1-ב(וידיאו טייפ ומצלמות וידיאו  ,)אחוזים 1.5-ב( ואביזרי עזר  ביתימחשב

  ).באחוז אחד(

   

  תחבורה ותקשורת

  .יםאחוז 1.1- בעלה תחבורה ותקשורתמדד מחירי 

  

  . אחוז0.3-ב  עלהמחירי תקשורתמדד ים ו אחוז1.3- בעלהמדד מחירי תחבורה 

  

 )יםאחוז 4.7-ב (דלק ושמנים לכלי רכב ,)אחוזים 8.6-ב(שכירת רכב לנסיעה בארץ ,  במיוחדהתייקרו

  ). אחוזים3.4-ב(זריו ומכשיר טלפון סלולרי ואבי

  

   .)באחוז אחד(שירותי הובלה , הוזלו במיוחד

  

  שונות

  . אחוז0.2- בעלהזה מדד מחירי סעיף 

  

ותכשירים )  אחוזים2.4-ב( ורחצה טואלטיקהתכשירי , ) אחוזים2.9-ב (תכשיטים, במיוחדהתייקרו 

  .) אחוזים1.3-ב(ואביזרים לשיער 

  

 ותכשירי ) אחוזים1.2-ב(שעוני יד ותיקוני שעונים , ) אחוזים2.3-ב(מברשת ומשחת שיניים , הוזלו במיוחד

  ).באחוז אחד(איפור קוסמטיקה ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים   .ב

  
  אחוז 0.9- ב2007 אפריל  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש

  ). נקודות100.0=2005ממוצע : הבסיס (2007 מרס   נקודות בחודש  105.8      נקודות לעומת106.8-יע לוהג

                                                                                                                                                                  

  2.6-ל ב"עלה המדד הנ) 2006ומת דצמבר  לע2007אפריל  (רבעת החודשים הראשונים של השנה בא

  .אחוזים

  

זיקוק :  משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים2007 אפרילהעלייה במדד בחודש   

-ב( נייר ומוצריו ,)ים אחוז4.7-ב(מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל , ) אחוזים6.9-ב(נפט ומוצריו 

  .) אחוזים1.1-ב(הלבשה  ו) אחוזים1.2-ב(עץ ומוצריו  ,) אחוזים1.5-ב(ייה וחציבה כר  ,) אחוזים1.6

  

ציוד תעשייתי , ) אחוזים2.5-ב( ציוד תקשורת אלקטרוני :חלו ירידות מחירים בעיקר בענפים,  לעומת זאת

  .) אחוזים1.2-ב(כימיקלים ומוצרים כימיים  ו) אחוזים1.6-ב(ציוד רפואי ומדעי , לבקרה ולפיקוח

   

מתחילת השנה עלה מדד .  נקודות106.8 ללא שינוי ברמה של 2007המדד ללא דלקים נותר בחודש אפריל 

  . אחוזים2.1-זה ב

  

-עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי ב) 2006 לעומת אפריל 2007אפריל ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים2.5-דלקים עלה ב אחוז והמדד ללא 0.8

  
  המדד לפי עצמת הטכנולוגיה

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

 נקודות לעומת 108.1 אחוזים  והגיע לרמה של 3.4- ב2007עלה בחודש אפריל , )ללא כלי טיס(וכלי הובלה 

  .2007רס   נקודות בחודש מ104.5

  

  . אחוזים3.3-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

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

 106.6 נקודות לעומת 107.0 אחוז והגיע לרמה של   0.4- ב2007דפוס ועץ ומוצריו עלה  בחודש אפריל  

  .נקודות בחודש קודם

  

  .  אחוזים3.3-חילת השנה עלה מדד זה במת

  

 אחוז והגיע לרמה  של 0.1-  ב2007 מסורתית ירד  בחודש אפריל  -המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת

-מינרלים אל, ענפי כרייה וחציבה: תעשיות אלו כוללות.  נקודות בחודש קודם109.2 נקודות לעומת 109.1

  .ת ומוצרי מתכתמתכת בסיסי, גומי  ופלסטיקה, מתכתיים

  

  . אחוזים2.0-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  



 נקודות  99.0 אחוזים והגיע לרמה של  1.3- ב2007המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד בחודש אפריל  

  .כלי טיס ותרופות, ענפי אלקטרוניקה: תעשיות אלו כוללות.  2007 נקודות בחודש מרס 100.3לעומת 

  

  . אחוז0.4-ד זה במתחילת השנה ירד מד

  

  כרייה וחציבה

  . אחוזים 1.5- ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .) אחוזים9.4 -ב(גז טבעי  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  ). אחוזים3.3 -ב(אשלג  ו) אחדבאחוז(שיש , ) אחוזים1.7-ב(חול מחצבה  ירדו מחירי, לעומת זאת

  

  צרי מזוןמו

  .ז אחו0.4- ב2007אפריל ד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש מד

  

, לבניה,  לבן,) אחוזים5.4-ב( בשר בהמה אחר ,) אחוזים2.4-ב(עופות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

שמן , ) אחוזים4.5-ב(סובין חיטה , )  אחוזים6.3-ב(ירקות מוקפאים  ,)  אחוזים1.1-ב(יוגורט ופריגורט 

 ,) אחוזים3.0-ב(  מוצרי בצק קפואים,) אחוזים1.7-ב ()פרט לסויה (שמנים שונים, )אחוז אחדב(סויה 

  ). אחוזים6.0-ב( ורטבים ) אחוזים1.7-ב( מרק  וקוביותתואבק

  

 ,) אחוזים3.4-ב (הכוספ, )אחוז אחדב (מיונית, ) אחוזים1.5-ב(ירדו מחירי מיץ לימון טבעי , לעומת זאת

  ). אחוזים1.9-ב(' תבלינים וכו, חרדל, שמרים: כגון,  ומזון אחר)  אחוזים1.4-ב(ביסקוויטים וופלים 

  

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  .ללא שינוי 2007  אפרילבחודשנותר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  טקסטיל

  .וז אח0.2- ב2007  אפריל בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

בדים  ו) אחוזים2.5-ב(חוטי ניילון , ) אחוזים3.1-ב( של כותנה גולמית הוזלהה משקפת בעיקר ירידה

  .) אחוזים3.0-ב(סרוגים מכותנה 

  

  מוצרי הלבשה

  .אחוזים 1.1- ב2007אפריל מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  .) אחוזים1.3-ב (בגדים ומתפרות הלבשה עליונה העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  עור ומוצריו, נעליים

  . אחוז0.1 - ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  



  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  . אחוזים1.2- ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

לוחות סיבית  , ) אחוזים3.8-ב(למי  מוצרי ניסור וחיתוך של עץ גהעלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  ).באחוז אחד( ומוצרי עץ שונים ) אחוזים3.5-ב (תיבות וארגזים ,) אחוזים3.5-ב(מצופים 

  

  נייר ומוצריו

  . אחוזים1.6-ב 2007 אפריל מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  ות קרטון גלי לוח ,) אחוזים2.8-ב(קרטון גולמי  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

למדפסות ולמכונות ונייר  ) אחוזים1.1-ב(מגבות נייר  ,) אחוזים3.2-ב(קופסאות קרטון  ,) אחוזים6.7-ב(

  ). אחוזים2.1-ב(צילום 

  

 2.0-ב(מפות ומפיות נייר  ו) אחוזים1.5-ב(נייר טואלט  ,)אחוזים 2.6-ב ( שקי נייר ירדו מחירי , לעומת זאת

  ).אחוזים

  

  ורדפוס והוצאה לא

  . אחוז0.1 - ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  . ) אחוזים1.5-ב( ספרים  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  . אחוזים6.9-ב 2007 אפריל מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים

  . אחוזים1.2- ב2007 אפריל בחודש ירדנף זה מדד המחירים הסיטוניים בע

  

תרופות  ,) אחוזים2.0-ב(דשנים  ,)אחוזים 9.2-ב(כימיקלים תעשייתיים   שלוזלה משקפת בעיקר ההירידה

  . ) אחוזים2.6-ב(בון כביסה  וס) אחוזים2.6-ב(חיים -לבעלי

  

-ב( ודבק ) אחוזים1.5-ב(רה לבית חומרי חיטוי והדב, ) אחוזים1.1-ב(פוליפרופילן  עלו מחירי , לעומת זאת

  ). אחוזים3.2

  

  מוצרי פלסטיק וגומי

  . אחוז0.6-ב 2007 אפריל  בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

 ארגזי הובלה ומשטחים ,) אחוזים2.8-ב( שרוולים ויריעות פלסטיים  שלוזלה משקפת בעיקר ההירידה

 5.8-ב(ומוצרי גומי שונים )  אחוזים3.0-ב(נים מפלסטיק  מוצרים טכניים שו,) אחוזים1.1-ב (מפלסטיק

  ).אחוזים

  



  ואביזרי) אחוזים2.1-ב( מפלסטיק אינסטלציה סניטארית ביתית  מוצרי חלה התייקרות של , לעומת זאת

  ).  אחוזים2.1-ב(צנרת לבנייה ולאינסטלציה 

  

  מתכתיים-מוצרים מינרליים אל

  . אחוז0.1- ב2007   אפרילבחודשירד מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים1.8-ב (מעובדשיש הירידה משקפת בעיקר הוזלה של  

  

  מתכת בסיסית

  .אחוז 0.3- ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .) אחוזים2.6-ב(ברזל עגול ומצולע לבנייה  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  ). אחוזים1.9-ב( ופרופילים מפלדה ) אחוזים1.3-ב (מתכת צינורות ירדו מחירי, לעומת זאת

  

  מוצרי מתכת

  . אחוז0.4- ב2007  אפריל בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

    חביות מפח,) אחוזים3.7-ב (קופות ממתכת  שלוזלהמשקפת בעיקר הירידת המחירים 

רשתות ומוצרי  ו) אחוזים4.7-ב (מרות ומסמרים וווים מס,) אחוזים2.9-ב ( קפיצי מתכת,) אחוזים1.9-ב(

  .) אחוזים11.0-ב(גידור ממתכת 

  

  ). אחוזים1.2-ב(ם "וסכו)  אחוזים6.6-ב(חלה התייקרות של חוטי ברזל , לעומת זאת

  

  מכונות וציוד

  .ללא שינוי 2007  אפריל בחודשנותרמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים2.6-ב(מפוחים ומצננים , מחירי מדחסיםנרשמו עליות ב

   

  ). באחוז אחד(ומתקני קירור והקפאה )  אחוזים1.5-ב(נרשמו ירידות במחירי מכונות לרפת 

   

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

  . אחוזים4.7- ב2007  אפריל בחודשעלהמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים2.1-ב( ושנאים ) אחוזים15.1-ב( וכבלים מבודדים חוטים העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  .) אחוזים1.7-ב(ירדו מחירי מנועים חשמליים , לעומת זאת

  

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  . אחוזים2.5- ב2007  אפריל בחודשירדם בענף זה ימדד המחירים הסיטוני



 וציוד ) אחוזים1.7-ב(וד עזר מרכזיות וצי ,מכשירי טלפון  שלוזלה משקפת בעיקר הירידת המחירים

  ). אחוזים2.8-ב(לתקשורת מחשבים 

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  . אחוזים1.6 - ב2007  אפריל בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

מכשירים , ) אחוזים2.6-ב( גלאים ,) אחוזים2.2 -ב( בקרים אלקטרוניים  שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה

  ). אחוזים3.0-ב(ומכשירים אלקטרוניים למדע )  אחוזים3.1-ב(אלקטרוניים לרפואה 

  

  כלי הובלה

  . אחוז0.8- ב2007  אפריל בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  . ספינות ומטוסים לפי אומדןהוזלה שלמשקפת בעיקר ירידת המחירים 

  

  רהיטים

  .אחוז 0.2- ב2007 אפרילעלה בחודש מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים1.1-ב( משקפת בעיקר התייקרות של ספות נוער מרופדות ההעליי

  

  תכשיטים וחפצי חן, צורפות

  . אחוז0.8 - ב2007  אפרילמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .)אחוזים 1.4-ב(חפצי חן ממתכת פרט לזהב וכסף  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  ). אחוזים3.5-ב(חפצים מכסף ירדו מחירי , לעומת זאת

  

  שונות

   . אחוז0.4- ב2007ירד בחודש אפריל מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ומכשור רפואי מתכלה)  אחוזים2.0-ב( של צרכי ספורט  הוזלותהירידה משקפת בעיקר

  .) אחוזים1.7-ב (

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  בבנייה למגוריםמדד מחירי תשומה   .ג
  

, 2007בהשוואה לחודש מרס , 2007 אפריל בחודש נותר ללא שינוי מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

  ). נקודות100.0 = 2004על בסיס ינואר ( נקודות 117.8ברמה של 

  

  . אחוזים1.4- עלה המדד ב2007מתחילת שנת 

  

 0.8- יש לציין את העלייה בפרק מעליות ב,2007מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אפריל 

בשאר פרקי .  אחוז0.5-לעומת זאת נרשמה ירידה בפרק עבודות גמר ב.  אחוז0.5-אחוז ובפרק חשמל ב

  .הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז למעט בפרק מיזוג שנותר ללא שינוי

  

.  אחוז0.2- אחוז ובמחירי ההובלה ב0.3- ב נרשמה עלייה במחירי חומרים ומוצרים2007 אפריל במדד חודש

 אחוז ובמחירי ציוד 0.5-לעומת זאת נרשמה ירידה במחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב

  .   אחוז0.3-וכלי עבודה ב

  

, ) אחוזים2.7-ב(ברזל מצולע , ) אחוזים3.0-ב(במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי ברזל עגול 

)  אחוזים1.7-ב(עץ לבנייה , ) אחוזים3.2-ב(ארונות ולוחות חשמל , ) אחוזים3.4-ב(ל מרותכות רשתות ברז

  ). אחוזים1.1-ב(ובמחירי מעליות 

  

-ב(מחיצות מתועשות , ) אחוזים2.4-ב(שיש , ) אחוזים כל אחד1.4-ב(לעומת זאת ירדו מחירי חצץ ופחים 

  ). אחוזים2.2-ב(ירי מוליכים ומח)  אחוזים2.0-ב(פרופילים מפלדה , ) אחוזים1.9

  

  ).   אחוזים4.9-ב(ובנזין )  אחוזים3.7-ב(בסעיף הובלה עצמית נרשמה עלייה במחירי סולר 

  

לעומת זאת נרשמה ירידה במחירי ציוד ).  אחוזים4.7-ב( עלו מחירי שכירת רכב  ציוד וכלי עבודהבסעיף

  ).  אחוזים2.1-ב(שבבעלות הקבלן 

  

  סלילהמדד מחירי תשומה ב  .ד

  

 186.1נקודות לעומת  188.8- והגיע ליםאחוז 1.5- ב2007אפריל בחודש עלה מדד מחירי תשומה בסלילה 

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

  

  . אחוזים3.1 - עלה המדד ב2007מתחילת שנת 

  

 1.4-וזים ושל כביש עירוני ב אח1.6-כביש לא עירוני ב של  תשומהמדד מחירי עלה 2007בחודש אפריל 

  .אחוזים

  

  . אחוז0.7- ושל עבודות עפר ב0.8-של רובד מצע ב,  אחוזים2.7-מדד מחירי תשומה של שכבה נושאת עלה ב

  

  .ים אחוז1.1-עלה במדד מחירי תשומה של כביש חדש 

  



ה המשולם בשכר העבוד,  אחוזים2.1-ת עלייה במחירי החומרים ב מבטא2007 אפריל במדד חודש עלייהה

לעומת זאת ירדו מחירי ציוד .  אחוזים3.2- אחוז ובמחירי אחזקת ציוד ורכב ב0.7-עבור המועסקים בענף ב

  .  אחוז0.2- אחוזים ומחירי הובלה ב1.5-וכלי עבודה ב

ומחירי )  אחוזים9.1-ב(ביטומן לכבישים , ) אחוז0.7-ב(מבין החומרים עלו במיוחד מחירי חומרי מחצבה 

  ). אחוזים2.1-ב(' עץ לבן וכו, ברזל בנין: ים כגוןחומרים אחר

  

  ).  אחוזים4.2-ב( עלו מחירי דלק ושמנים אחזקת ציוד ורכבבסעיף 

  

  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ה

  

 נקודות לעומת 133.8- אחוז והגיע ל0.8- ב2007עלה בחודש אפריל מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 

  ). נקודות100=2000הבסיס ממוצע ( נקודות בחודש הקודם 132.8

  

  . אחוזים1.7- עלה המדד ב2007מתחילת שנת 

  

מדד מחירי תשומה בבעלי חיים זים ואחו 1.2 - עלה בחודש אפריל במדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים

   . אחוז0.1-עלה ב

  

במחירי , )זים אחו3.0-ב(עלות עבודה שכירה  העלייה במדד חודש אפריל משקפת במיוחד עלייה במחירי

 אחוז כל 0.9-ב(ובמחירי חומרי אריזה ואריזות  במחירי אפרוחים, ) אחוזים1.6-ב(שמנים וחשמל , דלק

במחירי חומרי הדברה , ) אחוז0.2-ב(דמי חכירה  במחירי ,) אחוז0.3-ב(במחירי דשנים וזבלים , )אחד

  ). אחוז כל אחד0.1 -ב(ובמחירי הובלה שכורה 

, מחירי זרעים, ) אחוזים1.9 -ב(י חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכסויים פלסטיים ירדו מחיר, לעומת זאת

מחירי שירותים וטרינריים ותרופות ומחירי מסים , ) אחוז כל אחד0.3 -ב(פקעות ושתילים ומחירי ביטוח 

  ). אחוז כל אחד0.1-ב(ואגרות 

  .ומחירי המים נותרו ללא שינוי, מחירי מספוא לבעלי חיים

  

   מחירי תשומה באוטובוסיםמדד  .ו

  

 242.7- לוהגיע אחוז 0.6- ב2007 אפריל בחודש עלהלכלל האוכלוסייה  באוטובוסיםמדד מחירי תשומה 

  ). נקודות100.0 = 1994על בסיס ינואר (בחודש קודם נקודות  241.2 נקודות לעומת

  

  . אחוז0.2- עלה המדד ב2007מתחילת שנת 

  

במחירי אחזקת  , אחוזים3.5-דלק ושמנים ב  במחיריההעליישקפת את מ 2007חודש אפריל  במדד ההעליי

  . אחוז0.1- וביטוח בתרישיונו, אגרות, מסיםמחירי בו אחוז 0.3-ב מבנים והוצאות משרדיות

  .מחירי שכר עבודה נותרו ללא שינוי

  

, ומחירי חומרים אחוז 0.1-מחירי חלפים תיקונים ושיפוצי רכב ב,  אחוז0.7-מחירי רכב ב לעומת זאת ירדו

  . אחוז0.2-ציוד וכלי עבודה ב



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

-1.3    0.3    0.5    0.5    
  מדד המחירים לצרכן -

    כללי
120010

120020    המדד ללא ירקות ופירות    0.5    -    0.4    1.4-
110040    המדד ללא דיור    0.8    -    0.6    0.0

0.0    0.7    -    0.8    
    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור
120030

120050    מזון ללא ירקות ופירות    0.0    0.0    1.5    1.8
120040    ירקות ופירות    2.3    0.075    0.3-    1.2

120450    דיור    0.2-    0.05-    0.5-    6.2-
120520    אחזקת הדירה    0.4    0.025    1.2    1.2
120660    ריהוט וציוד לבית    0.0    0.0    1.4    0.4

120850    הלבשה והנעלה    3.9    0.1    13.0-    3.3-
121230    בריאות    0.6    0.025    0.7    1.5
121050    חינוך, תרבות ובידור    0.9    0.1    0.7    0.4

121320    תחבורה ותקשורת    1.1    0.225    1.7    1.8-
121430    שונות    0.2    0.0    0.4    0.8

קוד

א. מדד המחירים לצרכן
2. ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות - תרומה ואחוז שינוי
אפריל 2007

אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -



לוח 1 - מדד מחירים לצרכן - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

מדד המחירים לצרכן -  מדד המחירים לצרכן -  מדד המחירים לצרכן - 

ללא דיור סה"כ  ללא ירקות ופירות וללא דיור

מקורי מנוכה 

עונתיות

מגמה

אחוזי שינוי חודשי

מקורי  מנוכה 

עונתיות

מגמה

אחוזי שינוי חודשי

מקורי מנוכה 

עונתיות

מגמה

אחוזי שינוי חודשי
מקורי מנוכה 

עונתיות

מגמה מקורי מנוכה 

עונתיות

מגמה מקורי מנוכה 

עונתיות

מגמה

98.9 99.5 99.8 98.3 98.9 99.2 98.4 99.0 99.4 I 2006
99.5 100.0 100.0 0.58 0.50 0.20 99.0 99.5 99.4 0.67 0.61 0.20 99.1 99.8 99.6 0.67 0.81 0.20 II
99.8 100.3 100.2 0.29 0.30 0.20 99.1 99.7 99.7 0.09 0.20 0.30 99.2 99.9 99.9 0.09 0.10 0.30 III
100.7 100.5 100.4 0.87 0.20 0.20 100.3 100.0 100.0 1.23 0.30 0.30 100.2 100.0 100.1 1.04 0.10 0.20 IV
100.7 100.4 100.5 0.00 -0.10 0.10 100.7 100.2 100.2 0.47 0.20 0.20 100.6 100.2 100.2 0.37 0.20 0.10 V
100.8 100.5 100.5 0.10 0.10 0.00 101.0 100.4 100.4 0.28 0.20 0.20 101.1 100.4 100.4 0.56 0.20 0.20 VI
100.9 100.5 100.4 0.10 0.00 -0.10 101.0 100.5 100.4 0.00 0.10 0.00 101.1 100.4 100.4 0.00 0.00 0.00 VII
100.9 100.4 100.2 0.00 -0.10 -0.20 101.0 100.6 100.3 0.00 0.10 -0.10 101.1 100.6 100.4 0.00 0.20 0.00 VIII
100.0 99.9 99.9 -0.86 -0.50 -0.30 100.2 100.2 100.2 -0.83 -0.40 -0.10 100.3 100.3 100.2 -0.83 -0.30 -0.20 IX
99.3 99.1 99.7 -0.67 -0.80 -0.20 99.7 99.6 100.1 -0.47 -0.60 -0.10 99.7 99.7 100.1 -0.56 -0.60 -0.10 X
99.1 99.2 99.5 -0.19 0.10 -0.20 99.7 99.9 100.0 0.00 0.30 -0.10 99.5 99.8 100.0 -0.19 0.10 -0.10 XI
99.1 99.3 99.4 0.00 0.10 -0.10 99.7 100.1 100.0 0.00 0.20 0.00 99.5 99.9 99.9 0.00 0.10 -0.10 XII

99.0 99.6 99.3 -0.13 0.30 -0.10 99.8 100.4 100.1 0.08 0.30 0.10 99.4 100.1 99.9 -0.13 0.20 0.00 I 2007
98.7 99.2 99.3 -0.30 -0.40 0.00 99.4 99.9 100.1 -0.40 -0.50 0.00 99.1 99.8 99.9 -0.30 -0.30 0.00 II
98.9 99.4 99.2 0.20 0.20 -0.10 99.5 100.1 100.0 0.10 0.20 -0.10 99.4 100.1 99.9 0.30 0.30 0.00 III
99.4 99.2 99.2 0.51 -0.20 0.00 100.3 100.0 100.0 0.80 -0.10 0.00 100.2 100.0 100.0 0.80 -0.10 0.10 IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

בסיס:ממוצע 2006 = 100.0



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

0.8    2.6    0.9    0.9    
  מדד מחירי תפוקת
    התעשייה - כללי

170010

170020    המדד ללא דלקים    0.0    -    2.1    2.5

0.5    4.2    0.0    1.5    
13,11    

              כרייה וחציבה
180010

3.2    3.4    0.1    0.4    
15,14    

              מוצרי מזון
180070

2.1    1.2    0.0    0.0    

16    
              משקאות חריפים

              וקלים ומוצרי
              טבק

180220

-0.3    0.5    0.0    -0.2    
17      

              טקסטיל
180280

5.5    30.2    0.0    1.1    

18    
              מוצרי הלבשה

              (פרט לסרוגים)

180370

0.2    1.0    0.0    0.1    

19    
              נעליים, עור

              ומוצריו

180420

8.8    1.5    0.0    1.2    

20    
              עץ ומוצריו (פרט

              לרהיטים)

180470

3.9    4.4    0.1    1.6    
21    

              נייר ומוצריו
180510

1.4    0.8    0.0    0.1    

22    
              הוצאה לאור

              ודפוס

180550

-9.5    5.4    0.9    6.9    

23    
              זיקוק נפט

              ומוצריו(2)

180610

0.1    0.9    -0.1    -1.2    

24    
              כימיקלים

              ומוצרים כימיים

180620

0.0    -0.8    0.0    -0.6    

25    
              מוצרי פלסטיק

              וגומי

180720

6.5    3.5    0.0    -0.1    

26    
              מוצרים מינרליים

              אל-מתכתיים

180810

7.9    5.8    0.0    0.3    
27    

              מתכת בסיסית
180880

6.7    0.6    0.0    -0.4    
28    

              מוצרי מתכת
180940

1.1    1.0    0.0    0.0    
30,29    

              מכונות וציוד
181030

8.5    2.6    0.1    4.7    

31    
              מנועים חשמליים
              ואביזרים לחלוקת

              חשמל

181090

-8.9    -3.5    -0.1    -2.5    

33    
              ציוד תקשורת

              אלקטרוני

181160

-3.0    -0.4    -0.1    -1.6    

34    
              ציוד תעשייתי

              לבקרה ולפיקוח,
              רפואי ומדעי

181210

-0.2    0.2    0.0    -0.8    

35    
              כלי הובלה(3)

181270

2.3    2.2    0.0    0.2    
36      

              רהיטים
181310

7.5    1.1    0.0    0.8    

38    
              צורפות, תכשיטים

              וחפצי חן

181360

-3.1    -0.2    0.0    -0.4    
39      

              שונות
181370

(2)   החל בינואר 1995, בענף "זיקוק נפט ומוצריו"
        נמדדים גם מחירי דלקים בשער בתי הזיקוק (בז"ן).

(3)   כולל גם אומדן עבור בנייה ותיקון של ספינות ומטוסים.

קוד

ב. מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה
2. אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

ענף ראשי

- 1 -



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

4.4    1.4    0.0    0.0    
  מדד מחירי תשומה

    בבנייה למגורים - כללי
200010

200020    המדד ללא שכר עבודה    0.2    -    2.7    6.6

8.5    3.4    0.2    0.3    
-     חומרים ומוצרים

      סך כולל
201010

205010    שכר עבודה    0.5-    0.2-    0.9-    0.7
202010    הובלה    0.2    0.0    0.9    4.1
203010    ציוד וכלי עבודה    0.3-    0.0    0.1-    0.6

204010    הוצאות כלליות    0.5    0.0    1.0    0.7-

קוד

ג. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
2. אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

2.4    3.1    1.5    1.5    
  מדד מחירי תשומה

    בסלילה - כללי
240010

240020    חומרים - סך הכל    2.1    1.0    5.5    4.3
240311    שכר עבודה    0.7    0.2    0.2    1.9

240315    ציוד וכלי עבודה    1.5-    0.1-    1.0-    1.4-
240495    הובלה    0.2-    0.0    0.5    4.8

240532    אחזקת ציוד ורכב    3.2    0.4    3.5    1.0-
240600    שונות    0.4    0.0    1.2    0.9

קוד

ד. מדד מחירי תשומה בסלילה
2. אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד מחירי תשומה בסלילה -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -



ירידות מחירים  ירידות מחירים  ללא שינוי עליות מחירים  עליות מחירים  משקל אחוז סעיף
מעל 3 אחוזים  עד 3 אחוזים עד 3 אחוזים מעל 3 אחוזים  בסיס שינוי

0.00 170.89 84.78 661.95 82.38 1,000.0 0.5 סך הכל
ביסקוויט, עוגות וכו' קמח לחם

דגן ומוצרי דגן גלידות מוצרי בצק
בשר בקר ביצים בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו'

בשר משומר ומעובד קקאו עופות
דגים ארוחות בעבודה שמנת

שימורי דגים ודגים מעובדים חמאה
שמנים וכו' גבינה
מרגרינה סוכר ותחליפיו

חלב ריבה, דבש וכו' 137.10 0.0 מזון
לבן, יוגורט ומעדני חלב משקאות קלים

ממתקים ושוקולד תבלינים וכו'
משקאות חריפים תה

מזון מוכן קפה
מצרכים בקיוסקים ומזנונים ארוחות במסעדות ובבתי קפה

ירקות קפואים, כבושים ומשומרים פירות משומרים ויבשים ירקות טריים (3.3) 33.64 2.3 ירקות
פירות טריים (3.3)  ופירות

שכר דירה שירותי דיור בבעלות דיירים 210.28 -0.2 דיור
הוצאות דיור אחרות

חשמל גז
מים נפט וסולר לחימום הדירה

צביעה, סיוד וכו' אחזקת 
תיקונים, שיפוצים ואחזקת הבית 105.30 0.4 הדירה
אבקות כביסה, אמצעי ניקוי וכו'

צורכי משק בית אחרים
ארנונה כללית

שירותי עזרה בבית
שולחנות, כסאות ופינות אוכל ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכו'

ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים
ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית ריהוט וציוד לתינוק

כלי אוכל ריהוט לגן ולמרפסת ריהוט
כלי בישול ואפייה ציוד חשמלי גדול 38.25 0.0 וציוד

כלים שונים לנקיון הבית לבית
כלי מיטה, מגבות וכו'

חפצי קישוט לבית

לוח 9. - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי, בחודש אפריל 2007 



ירידות מחירים  ירידות מחירים  ללא שינוי עליות מחירים  עליות מחירים  משקל אחוז סעיף
מעל 3 אחוזים  עד 3 אחוזים עד 3 אחוזים מעל 3 אחוזים  בסיס שינוי

0.00 170.89 84.78 661.95 82.38 1,000.0 0.5 סך הכל

לוח 9. - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי, בחודש אפריל 2007 

הלבשה (3.1) 34.23 3.9 הלבשה 
הנעלה (6.3) והנעלה

משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח
שירות רפואי פרטי 51.77 0.6 בריאות

ריפוי שיניים
תרופות וצורכי רפואה שונים

עיתונים, שבועונים וירחונים קולנוע תשלום לגן ילדים ומעון הבראה ונופש, בידור וטיולים (4.4)
צורכי דת טלויזיה, וידיאו, שירותי אינטרנט וכו' שכר לימוד לבי"ס יסודי
תחביבים שכר לימוד לבית ספר על- יסודי

לימודים אקדמיים חינוך,
שיעורי אמנות, קורסים מקצועיים, על תיכוניים וכו' 129.37 0.9 תרבות

ספרים וציוד לימודים ובידור
ספרי קריאה

הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט וכו'
צעצועים לילדים ונוער

שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו' נסיעה במונית נסיעה באוטובוס
נסיעה ברכבת וטיסה בארץ הוצאות על נסיעות לחו''ל

שירותי דואר רכב פרטי ואחזקתו 211.08 1.1 תחבורה 
שירותי טלפון ותקשורת

תספורת, מכון יופי סיגריות צורכי רחצה וקוסמטיקה
שירותים משפטיים ואחרים תכשיטים 48.98 0.2 שונות

שירותים אחרים, מודעות בעיתון וכו' תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק
שעוני יד ותיקוני שעונים



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

-1.3  0.0  0.5  0.5  510010 -1.4  0.6  0.7  0.7  550010
  מדד המחירים לצרכן -

    כללי

-1.3  0.1  -  0.4  510020 -1.5  0.5  -  0.5  550020     המדד ללא ירקות ופירות
0.1  0.3  -  0.7  510040 -0.3  0.7  -  0.8  550040     המדד ללא דיור

0.1  0.4  -  0.6  510030 -0.3  0.8  -  0.8  550030
    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור
1.6  1.9  0.0  0.0  510060 2.1  1.2  0.0  0.0  550060     מזון ללא ירקות ופירות
0.8  -1.1  0.15  2.7  510070 1.3  0.5  0.05  1.9  550070     ירקות ופירות

-6.4  -0.6  -0.075  -0.3  510080 -6.1  -0.4  -0.025  -0.2  550080     דיור
0.6  0.9  0.025  0.3  510090 1.5  1.1  0.05  0.3  550090     אחזקת הדירה

-0.3  1.2  0.0  0.0  510100 0.8  1.7  0.0  -0.1  550100     ריהוט וציוד לבית
-3.9  -12.8  0.2  4.4  510110 -3.0  -13.5  0.1  3.6  550110     הלבשה והנעלה
1.1  0.7  0.025  0.6  510120 1.7  0.6  0.05  0.4  550120     בריאות
0.0  -0.1  0.05  0.4  510130 0.3  0.9  0.175  1.2  550130     חינוך, תרבות ובידור

-0.7  1.8  0.125  1.0  510140 -2.6  1.5  0.3  1.1  550140     תחבורה ותקשורת
0.1  0.3  0.0  0.1  510150 1.1  0.2  0.0  0.2  550150     שונות

קוד

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

השינוי לעומת
מרס 2007

קוד ענף ראשי

א. מדד המחירים לצרכן
2. ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.2.- מדד המחירים לצרכן, ל"סלי" חמישונים,
לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית -

תרומה ואחוז שינוי
אפריל 2007

חמישון תחתון חמישון עליון

אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

- 1 -



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

5.3    1.7    0.8    0.8    
  מדד מחירי תשומה

    בענף החקלאות - כללי
260010

260030    מספוא לבעלי חיים    0.0    0.0    3.7    14.4
260100    אפרוחים    0.9    0.1    2.5    3.3
260110    זרעים, פקעות ושתילים    0.3-    0.0    0.7-    3.4
260150    דשנים וזבלים    0.3    0.0    1.2    0.9
260230    חומרי הדברה    0.1    0.0    0.7    0.6

260280    מים    0.0    0.0    1.1-    2.1-
260290    דלק, שמנים וחשמל    1.6    0.1    0.9    0.9-
260330    חומרי אריזה ואריזות    0.9    0.0    1.5    2.2

5.1    -0.4    -0.1    -1.9    

    חומרי בנייה למבנים
      חקלאיים וכיסויים

      פלסטיים

260340

2.7    0.5    0.0    -0.1    
ציוד,     מכונות, רכב,
      חלפים וכלי עבודה

260350

260450    עלות עבודה שכירה    3.0    0.7    2.5    5.9
260500    הובלה שכורה    0.1    0.0    0.1    2.9

0.8    0.7    0.0    -0.1    
    שירותים וטרינריים

      ותרופות
260510

260520    ביטוח    0.3-    0.0    2.9-    3.7-
260530    מסים ואגרות    0.1-    0.0    1.3    2.0
260540    דמי חכירה    0.2    0.0    0.2-    0.3

-0.6    0.7    0.0    -0.2    

    שונות (הנהלת חשבונות,
      שירותי מחשב,

      צורכי משרד וכו‘)

260550

קוד

ה. מדד מחירי תשומה בחקלאות
2. אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד מחירי תשומה בחקלאות -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

0.3    0.2    0.6    0.6    

  מדד מחירי תשומה
    באוטובוסים -

    כללי (ללא שירותי דיור)

440010

1.0    -0.5    0.0    0.0    

    שכר עבודה (כולל הוצאה
      זקופה על שכר חברי

      הקואופרטיבים)

440080

440140      דלק ושמנים    3.5    0.7    1.5    2.6-
440170      רכב    0.7-    0.1-    0.1    1.1-

2.6    1.7    0.0    -0.1    
      חלפים, תיקונים
        ושיפוצי רכב

440180

440230      חומרים, ציוד וכלי עבודה    0.2-    0.0    0.0    0.2

2.4    1.2    0.0    0.3    
      אחזקת מבנים

        והוצאות משרדיות
440260

1.7    1.0    0.0    0.1    
      מסים, אגרות,

        רשיונות וביטוח
440330

2.7    3.5    0.0    -0.2    
      שונות (הנהלת חשבונות,
        הוצאות משפטיות וכו‘)

440370

קוד

ו. מדד מחירי תשומה באוטובוסים
2. ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.1.- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -



הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2007

התרומה
באחוזים

אחוז
השינוי

0.3    0.2    0.6    0.6    

  מדד מחירי תשומה
    באוטובוסים -

    מגזר ציבורי (ללא שירותי דיור)

430020

1.0    -0.3    0.1    0.1    

    שכר עבודה (כולל הוצאה
      זקופה על שכר חברי

      הקואופרטיבים)

430080

430140      דלק ושמנים    3.5    0.6    1.5    2.6-
430170      רכב    0.7-    0.1-    0.1-    1.3-

2.0    0.9    0.0    -0.1    
      חלפים, תיקונים
        ושיפוצי רכב

430180

430230      חומרים, ציוד וכלי עבודה    0.2-    0.0    0.0    0.8

2.6    1.2    0.0    0.2    
      אחזקת מבנים

        והוצאות משרדיות
430260

1.8    0.8    0.0    -0.1    
      מסים, אגרות,

        רשיונות וביטוח
430330

3.1    3.8    0.0    -0.1    

      שונות (הנהלת
        חשבונות,
        הוצאות

        משפטיות וכו‘)

430370

קוד

ו. מדד מחירי תשומה באוטובוסים
2. ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות

לוח 2.2.- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של המגזר הציבורי -
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2007
אחוז שינוי
לעומת
אפריל
2006

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2006

השינוי לעומת
מרס 2007

קבוצה ראשית

- 1 -


