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2007 אוגוסטסקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש   
                                                  

                   
  מדד המחירים לצרכן  .א

  
 101.9 - והגיע ל2007 יולי בהשוואה לחודש ,אחוז 0.7-ב 2007 אוגוסטבחודש עלה המחירים לצרכן מדד 

  ). נקודות100.0=2006ממוצע : הבסיס(נקודות בחודש הקודם  101.2לעומת , נקודות

  
ת הדירה אחזק ,)1.6%-ב(דיור , )6.1%-ב(ירקות ופירות  ,)1.1%-ב( מזון :עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים

   ).2.7%-ב(תרבות ובידור ו) 1.1%-ב(

  

  .)0.3%-ב(תחבורה ותקשורת ו )8.3%-ב(הלבשה והנעלה : ירידות נרשמו בעיקר בסעיפים הבאים

  
  . שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זהמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

  

  תרומה למדד הכללי אחוז שינוי שירותים/מוצריםקבוצות 

  )באחוזים(

  0.2580  1.6  שירותי דיור בבעלות הדיירים

  0.1658  23.2  הבראהמלונות ובתי 

  0.1445  11.3  ירקות טריים

  0.0795  3.2  חשמל לצריכה פרטית

  0.0673  2.6  לחם דגנים ומוצרי בצק

  0.0636  6.1  פירות טריים

  0.0514  2.3  חלב ומוצרי חלב

  0.0471  1.2  שכר דירה

  0.0372  2.5  עריכת מסיבות ואירועים

  -0.0504  -1.5  ל"הוצאות על נסיעות לחו

  -0.0565  -7.3  הנעלה

  -0.0691  -1.7  דלק ושמנים לכלי רכב

  -0.2367  -8.6  הלבשה

  
 ,אף הוא , עלה דיור ללאהמדדו נקודות 101.6- אחוז והגיע ל0.4- בעלהללא ירקות ופירות המדד כי , עוד יצוין

 .  נקודות102.0- אחוז והגיע ל0.4-ב

 
- והמדד ללא דיור ביםאחוז 2.7-המדד ללא ירקות ופירות ב, יםאחוז 2.8-עלו המדד הכללי ב מתחילת השנה

  . יםאחוז 2.3

  
המדד ,  אחדבאחוז המדד הכללי עלו, )2006 אוגוסט לעומת 2007 אוגוסט (בשנים עשר החודשים האחרונים

   . אחדבאחוזדיור מדד ללא ה ו אחוז0.6- בירקות ופירות ללא
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  :2007 אוגוסט – 2007 מאיוני המגמה בחודשים נת

קצב הגידול . 4.6%- של מדד המחירים לצרכן הגיע לקצב הגידול השנתי, פי נתוני המגמה לתקופה זו-על

  .2.4%- ושל המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות ל3.3%-השנתי של המדד ללא דיור הגיע ל

  

            )ללא ירקות ופירות(ון מז

  .ים אחוז1.1- בעלה המזון מדד מחירי

  

 8.3-ב (אורז, ) אחוזים8.3-ב(  לבןקמח ,) אחוזים8.6-ב(מזון מוכן , ) אחוזים10.6-ב(חלה : התייקרו במיוחד

 4.0-ב(לחם מיוחד , ) אחוזים5.6-ב(פיתות , ) אחוזים5.8-ב(לחמניות  ,) אחוזים6.9-ב(לחם ככר , )אחוזים

 2.9-ב (חלב ,) אחוזים3.0-ב(יוגורט ומעדני חלב , לבן, ) אחוזים3.4-ב (תה, ) אחוזים3.9-ב(עוף טרי , )אחוזים

: בשר בהמה אחר ,) אחוזים1.4-ב(עוגיות וביסקוויטים , ) אחוזים2.1-ב (גבינה, ) אחוזים2.3-ב (חמאה, )אחוזים

   .) אחוזים1.1-ב (בשר בקרו)  אחוזים1.3-ב (שמנת, ) אחוזים1.4-ב ('חזיר וכו, כבש

   

נקניק ונקניקיות , ) אחוזים3.3-ב(קקאו  ,) אחוזים3.4-ב (קפה נמס, ) אחוזים4.5-ב (עוף קפוא: וחד במיהוזלו

-ב(' ספגטי וכו, אטריות, ) אחוזים2.4-ב(חטיפים מלוחים , ) אחוזים2.5-ב(משקאות חריפים , ) אחוזים2.9-ב(

 1.1-ב(שוקולד , ) אחוזים1.2-ב(' כודבש ו, ריבה, ) אחוזים1.3-ב(טחינה , ) אחוזים1.4-ב(סוכר , ) אחוזים2.4

  ).באחוז אחד(ומלח ) באחוז אחד(דגים טריים  ,)אחוזים

  

  ירקות ופירות  

  .ים אחוז6.1-ב עלהפירות הירקות והמדד מחירי 

  

   . אחוזים6.1- בעלהמדד מחירי פירות טריים  אחוזים ו11.3-מדד מחירי ירקות טריים עלה ב

  

כבושים , ירקות קפואיםמחירי לעומתו ירד מדד ;  אחוז0.1- עלה במחירי פירות משומרים ויבשיםמדד 

   . אחוז0.7-בומשומרים 

  

 28.1-ב(כרוב , ) אחוזים32.1-ב(קישואים , ) אחוזים43.1-ב(סלק  :מבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד

 18.2-ב(גזר  ,) אחוזים19.1-ב(צנון וצנונית , ) אחוזים24.7-ב (מלפפונים ,) אחוזים27.4-ב(עגבניות , )אחוזים

תפוחי אדמה ו ) אחוזים7.6-ב(חצילים , ) אחוזים16.7-ב(קלחי תירס , ) אחוזים17.1-ב(שעועית טרייה , )אחוזים

   .) אחוזים5.2-ב(

  

  .) אחוזים7.3-ב(דלעת ו)  אחוזים7.5-ב(פלפל וגמבה  :הוזלו במיוחד

  

 15.5-ב(מלונים , ) אחוזים47.8-ב(לימונים , )זים אחו48.7-ב(אבוקדו  :במיוחדהתייקרו מבין הפירות הטריים 

   .) אחוזים7.9-ב(בננות ו)  אחוזים9.9-ב(אבטיחים , )אחוזים

  

   .) אחוזים3.0-ב(תפוחי עץ ו)  אחוזים4.9-ב(ענבים , ) אחוזים22.4-ב(מנגו  :במיוחדהוזלו 

  

-ב(גרעינים לפיצוח ו ) אחוזים1.6-ב(מיצי פירות טבעיים  : במיוחדהתייקרומבין הירקות והפירות המעובדים 

  .) אחוזים1.6
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   .) אחוזים1.1-ב(וסלטי ירקות מוכנים  ) אחוזים1.6-ב (קפואיםירקות , ) אחוזים2.0-ב(אגוזים  , הוזלו במיוחד

  

  דיור

  . אחוזים1.6- בעלהמדד מחירי הדיור 

  

  . אחוזים1.2- עלה ב ומדד שכר דירהיםאחוז 1.6- בעלה מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  

, 2007 יולי בהשוואה לחודש ,2007 אוגוסטשנרשמה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש  העלייה

לעומת  ,2007 אוגוסט – 2007 יולימבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

  .2007 יולי - 2007 יוניחוזים שנחתמו בחודשים 

  

  אחזקת הדירה

  .ים אחוז1.1-עלה במחירי אחזקת הדירה מדד 

  

ם שירותי, ) אחוזים3.2-ב(חשמל לצריכה פרטית , ) אחוזים5.0-ב(וסולר לחימום הבית נפט : התייקרו במיוחד

   .) אחוזים1.7-ב (גזו)  אחוזים1.9-ב (לבית ולגינה

  

 וחומרים ) אחוזים2.6-ב (מוצרי חיטוי והדברה, ) אחוזים2.8-ב (חומרים לניקוי ורחיצת כלים : במיוחדוהוזל

  .) אחוזים1.3-ב(לניקוי הבית 

  

  ריהוט וציוד לבית

   . אחוז0.1- בירדלבית מדד מחירי ריהוט וציוד 

  

   .) אחוזים4.1-ב ('מגבות וכו, וכלי מיטה)  אחוזים6.4-ב(אהילים ונברשות : הוזלו במיוחד

  

  . ) אחוזים1.3-ב( רונותאו)  אחוזים1.5-ב (כלים שונים לניקיון הבית:  במיוחדהתייקרו

  

  הלבשה והנעלה

  . ירד המדד בכאחוז וחציעונתיותבניכוי השפעות ; יםאחוז 8.3- בירדמדד מחירי הלבשה והנעלה 

  

  .  ים אחוז7.3- בירד אחוזים ומדד מחירי הנעלה 8.6- בירד מדד מחירי הלבשה

   

, ) אחוזים11.5-ב(בעים ואביזרים שונים כו, כגון בגדי ים: צרכי הלבשה שונים:  במיוחדההוזלבסעיף ההלבשה 

  .) אחוזים8.2-ב( ובגדי ספורט והתעמלות ) אחוזים9.5-ב(הלבשה עליונה 

  

   .) אחוזים9.9-ב(לילדים ולילדות הנעלה ו)  אחוזים10.0-ב(הנעלה לנשים  : במיוחדההוזלבסעיף ההנעלה 

  

  

  בריאות
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  .אחוז 0.2- בעלהבריאות מדד מחירי 

  

  ).באחוז אחד (וצורכי רפואה שוניםתרופות  :התייקרו במיוחד

  

  ). אחוזים1.6-ב(משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים : הוזלו במיוחד

  

  תרבות ובידור, חינוך

  .ים אחוז1.6- בעלהתרבות ובידור , מדד מחירי חינוך

  

  . ים אחוז2.7-בעלה חירי תרבות ובידור מדד מו אחוז 0.3- בעלהמדד מחירי חינוך 

  

, ) אחוזים6.2-ב(אכסניות ואירוח כפרי , כפר נופש, ) אחוזים23.2-ב(מלונות ובתי הבראה  :יוחד במהתייקרו

) 2006 אחוזים לעומת אוגוסט 3.3-ב(כרטיס למשחק ספורט ומנוי  ,) אחוזים2.5-ב(עריכת מסיבות ואירועים 

  .) אחוזים1.9-ב(ספרי קריאה ו

  

דמי כניסה , ) אחוזים2.8-ב(כלי כתיבה , ) אחוזים3.1-ב(מנוי למועדון ספורט או בריכה : הוזלו במיוחד

-ב(כרטיס כניסה למוזיאון , ) אחוזים1.7-ב (DVD-השכרת קלטות ווידיאו ו, ) אחוזים2.7-ב(למקומות בידור 

  .) אחוזים1.3-ב(טלויזיה ו )יםאחוז 1.3-ב (מערכות שמע ,) אחוזים1.4

  

  תחבורה ותקשורת

  .אחוז 0.3- בירד תחבורה ותקשורתמדד מחירי 

  

  .כל אחד, אחוז 0.3- בו ירדמחירי תקשורתומדד מדד מחירי תחבורה 

  

   .) אחוזים1.7-ב(דלק ושמנים לכלי רכב  ו) אחוזים2.4-ב(ל " נסיעה לחו: במיוחדהוזלו

  

  ). אחוזים1.7-ב( ותיקונים וחלפים לרכב ) אחוזים9.8-ב(שירותי הובלה : התייקרו במיוחד

  

  שונות

  . אחוז0.2-רד בימדד מחירי סעיף 

  

   .) אחדבאחוז ( וקוסמטיקהרחצהצורכי : הוזלו במיוחד

  

  

  

  

  

  

  

  

  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים  . ב
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  אחוז והגיע 0.9- ב2007 אוגוסט  המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודשמדד

  ). נקודות100.0 =2005ממוצע : הבסיס (2007יולי דות בחודש נקו 110.4 נקודות לעומת 111.4-ל

                                                                                                                                                                  

  .אחוזים 7.0-ל ב"עלה המדד הנ) 2006לעומת דצמבר  2007אוגוסט (מתחילת השנה 

  

כרייה :   משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים 2007אוגוסט העלייה במדד בחודש                 

זיקוק נפט ומוצריו  ,) אחוזים1.7-ב) (פרט לרהיטים(עץ ומוצריו  ,) אחוזים2.6-ב(מזון  ,) אחוזים3.1-ב(וחציבה 

 1.1-ב(מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל  ו) אחוזים1.5-ב(כימיקלים ומוצרים כימיים  ,) אחוזים1.6-ב(

  .)אחוזים

  

-ב(הלבשה  ,) אחוזים1.4-ב(משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק : חלו ירידות מחירים בענפים, לעומת זאת

  .) אחוזים2.0-ב(עור ומוצריו , נעליים ו) אחוזים10.6

  

 בחודש 108.5 נקודות לעומת 109.3 אחוז והגיע לרמה של  0.7- ב2007ה בחודש אוגוסט המדד ללא דלקים על

  . אחוזים4.5-ל ב" עלה המדד הנ)2006לעומת דצמבר  2007אוגוסט (מתחילת השנה . הקודם

  

 3.6- עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי ב)2006 אוגוסטלעומת  2007אוגוסט ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים4.6- והמדד ללא דלקים עלה באחוזים

  

  המדד לפי עצמת הטכנולוגיה

  

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

 117.9 נקודות לעומת 119.5 אחוזים  והגיע לרמה של  1.4- ב2007עלה בחודש אוגוסט , )ללא כלי טיס(הובלה 

  .2007נקודות בחודש יולי 

  

  . אחוזים14.2-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 נקודות לעומת 102.6 אחוז והגיע לרמה של 0.1- ב2007המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בחודש אוגוסט 

  .כלי טיס ותרופות, ענפי אלקטרוניקה: תעשיות אלו כוללות. 2007 נקודות בחודש יולי 102.5

  

  . אחוזים3.2- עלה מדד זה במתחילת השנה

  

 111.7 אחוז והגיע לרמה של 0.5- ב2007מסורתית עלה בחודש אוגוסט -המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת

, מתכתיים-מינרלים אל, ענפי כרייה וחציבה: תעשיות אלו כוללות.  נקודות בחודש קודם111.1נקודות לעומת 

  .מתכת ומוצרי מתכת, גומי ופלסטיקה

  

  . אחוזים4.4- השנה עלה מדד זה במתחילת
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, נייר, מוצרי עור, הלבשה, טקסטיל, משקאות, ענפי מזון: המדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות

 נקודות בחודש 107.6 לעומת 108.7 באחוז אחד והגיע לרמה של 2007דפוס ועץ ומוצריו עלה בחודש אוגוסט 

  . קודם

  

  . אחוזים 4.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

  כרייה וחציבה

  . אחוזים3.1 - ב2007  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 1.5 -ב(חול מודרג  ,) אחוזים1.6 -ב(חצץ  ,) אחוזים8.2 -ב(גז טבעי  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים5.0 -ב(חול מחצבה  ו)אחוזים

  

  מוצרי מזון

  זים אחו2.6- ב2007  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 4.2-ב(עופות  ,)באחוז אחד(בשר בהמה אחר  ,) אחוזים2.1-ב(בשר בקר  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

 יוגורט ,לבניה, לבן ,) אחוזים1.9-ב(שמנת  ,) אחוזים3.3-ב(חלב מפוסטר  ,) אחוזים4.0-ב(שימורי דגים  ,)אחוזים

קמח  ,) אחוזים2.3-ב( מיצים טבעיים ,) אחוזים2.7-ב(גבינות  ,) אחוזים3.8-ב(חמאה  ,)אחוזים 3.6-ב(ופריגורט 

 ,) אחוזים9.5-ב(לחם שחור  ,) אחוזים4.0-ב(תערובת לבעלי חיים  ,) אחוזים14.5-ב(סובין חיטה  ,) אחוזים6.6-ב(

 ,) אחוזים8.1-ב(לחמניות רגילות  ,) אחוזים9.4-ב(חלות  ,)וזים אח9.6-ב(לחם מיוחד  ,) אחוזים9.3-ב(לחם לבן 

ביסקוויטים וופלים  ,) אחוזים2.1-ב(שמנים שונים  ,)אחוז אחדב(שמן סויה  ,) אחוזים5.8-ב(פיתות וכעכים 

  ). אחוזים4.1-ב(ורטבים  ) אחוזים1.7-ב(מזון מוכן לא קפוא  ,) אחוזים2.7-ב(מזון מוכן קפוא  ,)באחוז אחד(

  

  .) אחוזים2.8-ב(ירדו מחירי כוספת סויה , לעומת זאת

  

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  . אחוזים1.4- ב2007  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים1.7-ב( ומשקאות חריפים אחרים ) אחוזים13.6-ב(יין   שלהוזלה משקפת בעיקר ירידהה

  

  טקסטיל

  .ז אחו0.5- ב2007  אוגוסטיטוניים בענף זה עלה בחודשמדד המחירים הס

  

  .) אחוזים5.7-ב(מגבות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  מוצרי הלבשה

  .אחוזים 10.6-ב 2007 אוגוסט  בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

ם המשך מכירות סוף עונת  ע) אחוזים9.4-ב ( ומתפרות בגדיםהלבשה עליונה  שלוזלה משקפת בעיקר ההירידה

  .הקיץ
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  עור ומוצריו, נעליים

  .אחוזים 2.0 -ב 2007 אוגוסט בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים6.8-ב(סנדלים   שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה

  

  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  .זים אחו1.7-ב 2007 אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  ). אחוזים1.6-ב(ודלתות ומשקופים )  אחוזים4.4-ב( סיבית מצופה העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  נייר ומוצריו

  . אחוז0.4-ב 2007אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

 3.3-ב(לט נייר טוא ו) אחוזים1.5-ב(נייר גולמי לכתיבה ולהדפסה  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .)אחוזים

  

  .) אחוזים4.4-ב(חיתולים חד פעמיים  ו)אחוזים 1.6-ב(קרטון גולמי  ירדו מחירי, לעומת זאת

  

  דפוס והוצאה לאור

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

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  . אחוזים 1.6- ב 2007אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים

  . אחוזים1.5 - ב2007 אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

אבקות כביסה  ,) אחוזים4.6-ב(פוליפרופילן  ,) אחוזים10.7-ב(פוליאטילן  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  ). אחוזים1.2-ב(ומוצרי אספלט  ) אחוזים4.0-ב(ת נרו ,) אחוזים1.2-ב(סבון כביסה  ,) אחוזים1.1-ב(

  

-ב(דטרגנטים ו)  אחוזים2.5-ב( סבון רחצה ,)חוזים א1.3-ב (לבית חיטוי והדברהירדו מחירי חומרי , לעומת זאת

  .) אחוזים1.1

  

  מוצרי פלסטיק וגומי

  . אחוז0.6- ב2007אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

שרוולים ויריעות פלסטיים  ,) אחוזים3.4-ב (טפטפותצינורות פלסטיים ו ת בעיקר התייקרות שלהעלייה משקפ

שקים ושקיות  ו) אחוזים1.3-ב ( ולתשתיותשרוולים ויריעות פלסטיים לתעשייה ,) אחוזים4.5-ב(לחקלאות 

  .) אחוזים1.2-ב(לאריזה מפלסטיק 
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  מתכתיים-מוצרים מינרליים אל

  . אחוז0.3- ב2007אוגוסט ים בענף זה עלה בחודש מדד המחירים הסיטוני

  

 1.9-ב(לוחות שיש מלוטשים  ו) אחוזים2.5-ב(לוחות זכוכית שטוחה  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .)אחוזים

  

  מתכת בסיסית

  .אחוז 0.7- ב2007  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 2.4-ב(יציקות ברזל ופלדה  ו) אחוזים2.4-ב(רזל עגול ומצולע לבנייה ב העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .)אחוזים

  

  מוצרי מתכת

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

  

, ) אחוזים2.3-ב( ברזים   ,) אחוזים1.2-ב(ן ימוצרי פרזול למנעולי בני העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים6.9-ב(כלי בישול  ו) אחוזים5.9-ב(וים ומסמרים ו, מסמרות

  

  ). אחוזים4.6-ב(ורשתות ומוצרי גידור ממתכת )  אחוזים2.1-ב(נרשמו ירידות מחירים בחביות מפח , לעומת זאת

  

  מכונות וציוד

  . אחוז0.2 - ב2007 אוגוסט בחודש  ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים1.1-ב( ומתקני קירור והקפאה ) אחוזים1.2 -ב(מכונות לרפת   שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה

  

  ). אחוזים1.1-ב(נרשמו עליות מחירים במעליות נוסעים ומטען , לעומת זאת

  

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל  

  . אחוזים1.1- ב2007  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש  

  

  .) אחוזים10.7-ב(מצברים ו)  אחוזים5.0-ב(נורות ופנסים ,  גופי תאורהקפת בעיקר התייקרות שלהעלייה מש  

    

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  .אחוז 0.6 - ב2007  אוגוסט בחודשירדם בענף זה ימדד המחירים הסיטוני  

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  . אחוז0.2- ב2007 אוגוסטבחודש  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה 
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  כלי הובלה  

  . אחוז0.4- ב2007  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש  

  .התייקרויות של ספינות ומטוסים לפי אומדן העלייה משקפת בעיקר התייקרות של  

  

  רהיטים

  .נשאר ללא שינוי 2007   אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה בחודש

  

  תכשיטים וחפצי חן, רפותצו

  .אחוז 0.1 - ב2007 אוגוסט בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  שונות

  .אחוז 0.1- ב2007  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 
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  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  .ג

  
 119.7 נקודות לעומת 120.0-אחוז והגיע ל 0.3- ב2007 אוגוסט בחודש עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

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

  

בניכוי העלייה העונתית במדד שכר העבודה מסתכמת .  אחוזים3.3מתחילת השנה נרשמה במדד עלייה של 

  . אחוזים3.1-העלייה במדד בכ

  

, יש לציין את העלייה בפרק חשמל באחוז אחד, 2007וסט מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוג

 0.5- אחוז ובפרק עבודות עפר ושלד ב0.7-בפרק עבודות פיתוח ב,  אחוז0.9-בפרק עבודות מסגרות ונגרות ב

  .בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז. אחוז

  

במחירי ההובלה ,  אחוז0.7- חומרים ומוצרים ב מבטאת את העלייה במחירי2007 אוגוסט חודשהעלייה במדד 

לעומת זאת נרשמה ירידה במחירי שכר העבודה המשולם .  אחוזים2.6- אחוז ובמחירי ציוד וכלי עבודה ב0.4-ב

  .   אחוז0.9-עבור המועסקים בענף ב

  

רשתות ברזל , ) אחוזים3.2-ב(ברזל לבנייה , ) אחוזים1.6-ב(במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי חצץ 

 5.6-ב(צינורות לאינסטלציה חשמלית , ) אחוזים3.1-ב(אביזרי פרזול ומעקות , ) אחוזים2.8-ב(מרותכות 

אביזרים לאינסטלציה חשמלית ואיטום , ) אחוזים כל אחד2.0-ב(מוליכים וארונות ולוחות חשמל  , )אחוזים

  ). אחוזים1.4-ב(וצינורות פלסטיים )  אחוזים כל אחד2.2-ב(

  

-ב(ומחיצות מתועשות )  אחוז0.6-ב(שיש , ) אחוז כל אחד0.7-ב(לעומת זאת ירדו מחירי אבן ופרופילים מפלדה 

  ). אחוזים1.9

  

 2.1-ב(לעומת זאת חלה ירידה במחירי בנזין ).  אחוזים1.6-ב(בסעיף הובלה עצמית נרשמה עלייה במחירי סולר 

  ). אחוזים

  

-ב(וכלי עבודה )  אחוזים17.7-ב(שכירת רכב , ) אחוזים1.4-ב(ירת ציוד  עלו מחירי שכ ציוד וכלי עבודהבסעיף

  ).  אחוזים3.9

  

  מדד מחירי תשומה בסלילה  .ד

    

 199.4נקודות לעומת  195.7-והגיע לים אחוז 1.9- ב2007 אוגוסט בחודשעלה מדד מחירי תשומה בסלילה 

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

  

  .  אחוזים8.8 נרשמה במדד עלייה של 2007חילת שנת מת

  

 1.6-ב אחוזים ושל כביש עירוני 2.1- בכביש לא עירוני של  תשומהמדד מחירי ה על2007 אוגוסטבחודש 

  .יםאחוז
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 4.0- בשכבה נושאת אחוז ושל 0.8- של רובד מצע ב, אחוז0.4-עלה בעבודות עפר מדד מחירי תשומה של 

  . אחוזים

  

  . אחוזים1.6-עלה בי תשומה של כביש חדש מדד מחיר

  

בשכר העבודה המשולם עבור  , אחוזים3.4-חומרים ב ת עלייה במחירי מבטא2007 אוגוסט במדד חודש עלייהה

לעומת זאת ירדו מחירי ציוד וכלי .  אחוזים1.9- אחוז ובמחירי אחזקת ציוד ורכב ב0.1-המועסקים בענף ב

  . אחוז0.3-ב אחוז ומחירי הובלה 0.2-עבודה ב

  

ומחירי )  אחוזים8.1-ב(ביטומן לכבישים , ) אחוזים5.8-ב(מבין החומרים עלו במיוחד מחירי בטון אספלט 

  ).  אחוזים1.8-ב(' רשתות וכו, ברזל לבנין: חומרים אחרים כגון

  

  ). אחוז1.0-ב(בסעיף ציוד וכלי עבודה עלו מחירי שכירת ציוד  

  

  ). אחוז0.7-ב(לות הקבלן בסעיף הובלה ירדו מחירי רכב בבע

  

  ).  אחוזים2.2-ב( עלו מחירי דלק ושמנים אחזקת ציוד ורכבבסעיף 

  

  

  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ה

  

 נקודות לעומת 142.1- אחוזים והגיע ל1.3- ב2007עלה בחודש אוגוסט מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 

   ). נקודות100=2000הבסיס ממוצע ( נקודות בחודש הקודם 140.3

  

עם המעבר , בניכוי העלייה העונתית במדד עלות העבודה.  אחוזים8.1מתחילת השנה נרשמה במדד עלייה של 

  . אחוזים6.2-מסתכמת העלייה ב, לשעות קיץ בחודש יולי

  

-עלה במדד מחירי תשומה בבעלי חיים  עלה בחודש אוגוסט באחוז אחד ומדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים

  . וזים אח1.6

  

במחירי , ) אחוזים2.4-ב(העלייה במדד חודש אוגוסט משקפת במיוחד עלייה במחירי מספוא לבעלי חיים 

-ב(במחירי חשמל , ) אחוזים1.9-ב(במחירי דלק , ) אחוזים4.4-ב(קוטלי עשבים , ) אחוזים6.9-ב(דשנים וזבלים 

ירי חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים במח, ) אחוזים1.7-ב(במחירי חומרי אריזה ואריזות , ) אחוזים4.6

  ). אחוזים1.5-ב(ובמחירי ציוד השקיה )  אחוזים1.6-ב(פלסטיים 

  

  .   אחוזים1.2-לעומת זאת ירדו מחירי זרעים לירקות וגידולי שדה ב

  

  .עלות העבודה נותרה ללא שינוי
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  מדד מחירי תשומה באוטובוסים  .ו

  

   104.0- לוהגיע אחוז 0.4- ב2007 אוגוסט  בחודש עלההאוכלוסייה לכלל  באוטובוסיםמדד מחירי תשומה 

  ). נקודות100.0 = 2007על בסיס ינואר (בחודש קודם נקודות  103.6 נקודות לעומת

  

  . אחוזים3.5-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

מחירי  ,זים אחו1.9-שמנים ונוזלי קירור ב, דלק  במחיריההעליימשקפת את  2007חודש אוגוסט  במדד ההעליי

, מסיםמחירי  אחוז ו0.5-ב והוצאות משרדיות מחירי אחזקת מבנים , אחוז0.6-תיקונים ושיפוצי רכב ב, חלפים

  .  אחוז0.4- וביטוח בתרישיונו, אגרות

  

  . אחוז0.3-עבודה ב ציוד וכלי,  אחוז ומחירי חומרים0.2-רכב ב לעומת זאת ירדו מחירי

  

  .  אחוז0.3-מחירי התמורה למשרות שכיר ירדו ב

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


