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2008סקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש אוגוסט   

                                                  
                   

  מדד המחירים לצרכן  .א
  

,  נקודות107.0- והגיע ל2008יולי בהשוואה לחודש ,  אחוז0.8- ב2008אוגוסט בחודש עלה מדד המחירים לצרכן 

  ). נקודות100.0=2006ממוצע : הבסיס( נקודות בחודש הקודם 106.1לעומת 

  

  ואחזקת הדירה) 1.9%-ב(תרבות ובידור , )3.7%-ב(דיור , )12.5%-ב(ירקות טריים : עליות נרשמו בעיקר סעיפי

  ).1.2%-ב (

  

  ).0.6%-ב(ה ותחבור) 8.4%-ב(הלבשה והנעלה :  במיוחד סעיפי ירדולעומתם

  

  . שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זהמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

  

  תרומה למדד הכללי אחוז שינוי שירותים/קבוצות מוצרים

  )באחוזים(

  0.5845  3.7  שירותי דיור בבעלות הדיירים

  0.2808  6.9  ל"הבראה ונופש בארץ ובחו

  0.1666  12.5  ירקות טריים

  0.1198  3.5  שכר דירה

  0.0413  3.7  מים לצריכה פרטית

  0.0328  1.1  חשמל לצריכה פרטית

  0.0232  1.5  עריכת מסיבות ואירועים

  -0.0445  -6.5  הנעלה

  -0.2084  -4.4  ' סולר וכו, נפט, בנזין: דלקים

  -0.2257  -8.9  הלבשה

  
 אחוז 0.1-המדד ללא דיור עלה ב, דות נקו106.4- אחוז והגיע ל0.7- ירקות ופירות עלה ב ללאכי המדד, עוד יצוין

  .  נקודות106.1באחוז אחד והגיע לרמה של  נקודות והמדד ללא אנרגיה עלה 108.0-והגיע ל

  

 4.2-המדד ללא דיור ב,  אחוזים4.1-המדד ללא ירקות ופירות ב,  אחוזים4.4- עלו המדד הכללי במתחילת השנה

  .  אחוזים4.1-אנרגיה באחוזים והמדד ללא 

  

המדד ,  אחוזים5.0- עלו המדד הכללי ב,)2007 לעומת אוגוסט 2008אוגוסט (ים עשר החודשים האחרונים בשנ

  . אחוזים4.1- אחוזים והמדד ללא אנרגיה ב5.9-המדד ללא דיור ב,  אחוזים4.7-ללא ירקות ופירות ב

  

  :2008 אוגוסט – 2008  מאינתוני המגמה בחודשים

קצב הגידול של המדד . 5.0%-ב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע לקצ, פי נתוני המגמה לתקופה זו-על

  . 4.9% - ושל המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות ל4.6% -ללא דיור הגיע ל



    

  

            )ללא ירקות ופירות(ון מז

  .  אחוז0.1-ירד במדד מחירי המזון 

  

 2.6-ב(דגים , ) אחוזים2.9-ב(' ספגטי וכו, אטריות, )חוזים א7.1-ב(קפה נמס , ) אחוזים8.2-ב(אורז : הוזלו במיוחד

וגבינות מלוחות )  אחוזים1.2-ב(עופות , ) אחוזים2.2-ב(בשר כבש , ) אחוזים2.6-ב(ארוחות מוכנות , )אחוזים

  ). באחוז אחד(

  

 2.0-ב(ינה צהובה גב, ) אחוזים2.1-ב(שמן , ) אחוזים2.2-ב(מרגרינה , ) אחוזים4.2-ב(קפה שחור : התייקרו במיוחד

 1.3-ב(נקניק ונקניקיות , ) אחוזים1.4-ב(טחינה , ) אחוזים1.6-ב(גלידות , ) אחוזים1.7-ב(' יוגורט וכו, לבן, )אחוזים

  ). באחוז אחד(ותה ) באחוז אחד(מלח , )באחוז אחד(ריבות ומרקחות , )אחוזים

  

  ירקות ופירות   

  .  אחוזים4.7-עלה בפירות הירקות והמדד מחירי 

  

  .  אחוז0.4-לעומתו  מדד מחירי פירות טריים ירד ב;  אחוזים12.5-מדד מחירי ירקות טריים עלה ב

  

 0.8-עלה באחוז אחד ומדד מחירי פירות משומרים ויבשים עלה בכבושים ומשומרים , ירקות קפואיםמדד מחירי 

  . אחוז

  

-ב(שעועית טרייה , ) אחוזים33.9-ב(אים קישו, ) אחוזים54.8-ב(כרוב  :מבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד

 16.2-ב(סלק , ) אחוזים16.4-ב(עגבניות , ) אחוזים18.2-ב(מלפפונים , ) אחוזים20.3-ב(חצילים , ) אחוזים27.9

  ). אחוזים13.0-ב(וחסה ) אחוזים

  

  ).  אחוזים7.2-ב(דלעת : הוזלה במיוחד

  

, )2008 אחוזים לעומת פברואר 8.4-ב(רימונים , )אחוזים 11.1-ב(עץ -תפוחי :מבין הפירות הטריים הוזלו במיוחד

  ). אחוזים4.4-ב(ומנגו )  אחוזים6.4-ב(ענבים 

  

 4.2-ב(שזיפים , ) אחוזים15.2-ב(אגסים , ) אחוזים19.1-ב(אבטיחים , ) אחוזים34.6-ב(מלונים : התייקרו במיוחד

  ).  אחוזים2.1-ב(ולימונים ) אחוזים

  

 3.1-ב(בוטנים , ) אחוזים3.8-ב(סלטי ירקות מוכנים : בדים התייקרו במיוחדמבין הירקות והפירות המעו

  ). אחוזים1.7-ב(וגרעינים לפיצוח )  אחוזים2.4-ב(אגוזים , ) אחוזים2.6-ב(שקדים , )אחוזים

   

, ) אחוזים1.3-ב(ירקות משומרים , ) אחוזים1.6-ב(ירקות קפואים , ) אחוזים1.9-ב(צימוקים : הוזלו במיוחד

  ).  אחוזים1.2-ב(ומלפפונים כבושים )  אחוזים1.3-ב(ות יבשים פיר

  

  דיור

  . אחוזים3.7-עלה במדד מחירי הדיור 



    

  

  . אחוזים3.5- אחוזים ומדד שכר דירה עלה ב3.7- עלה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  

מבטאת , 2008יולי דש  בהשוואה לחו,2008אוגוסט שנרשמה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש העלייה 

לעומת חוזים , 2008אוגוסט  – 2008יולי את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

  .2008 יולי - 2008יוני שנחתמו בחודשים 

  

  אחזקת הדירה

  . אחוזים1.2-עלה במדד מחירי אחזקת הדירה 

  

חומרים  לניקוי , ) אחוזים3.7-ב(מים לצריכה פרטית , )ם אחוזי4.1-ב(צבע וסיד לצביעת הדירה : התייקרו במיוחד

חשמל , ) אחוזים1.3-ב(שירותים לבית ולגינה , ) אחוזים1.3-ב(תשלומים לוועד הבית , ) אחוזים1.5-ב(הבית 

באחוז (ושירותי עזרה בבית ) באחוז אחד(כלי עבודה וחומרים , )באחוז אחד(גז , ) אחוזים1.1-ב(לצריכה פרטית 

  ).אחד

  

  ).  אחוזים1.5-ב(נפט וסולר לחימום הדירה : הוזלו במיוחד

  

  ריהוט וציוד לבית

   . אחוז0.1-לבית ירד במדד מחירי ריהוט וציוד 

  

מדיח כלים )  אחוזים2.2-ב(שמיכות , ) אחוזים3.6-ב(וילונות מוכנים , ) אחוזים7.9-ב(' סכום וכו: הוזלו במיוחד

  ). באחוז אחד(ומקפיא )  אחוזים1.5-ב(מקרר , ) אחוזים1.6-ב(

  

ביטוח , ) אחוזים2.2-ב(מצעים , ) אחוזים3.9-ב(אהילים ונברשות , ) אחוזים4.0-ב(צלחות : התייקרו במיוחד

  ).   אחוזים1.3-ב(ומגבות )  אחוזים1.8-ב(אביזרים וציוד חשמלי , ) אחוזים2.0-ב(ותיקונים לציוד חשמלי 

  

  הלבשה והנעלה

  .1.3%-עונתיות ירד המדד בבניכוי השפעות ; יםאחוז 8.4- בירדמדד מחירי הלבשה והנעלה 

  

  .   אחוזים6.5- אחוזים ומדד מחירי הנעלה ירד ב8.9- ירד במדד מחירי הלבשה

  

והלבשה עליונה )  אחוזים12.3-ב(' בגדי ים וכו, כובעים: צורכי הלבשה שונים כגון: בסעיף ההלבשה הוזלו במיוחד

  ).  אחוזים10.2-ב(

  

  .) אחוזים10.8-ב (לאישההנעלה : הוזלה במיוחדעלה בסעיף ההנ

  

  בריאות

  .בריאות נותר ללא שינוימדד מחירי 

  

ושירותי רופא פרטי )  אחוזים1.5-ב(מוצרי היגיינה , ) אחוזים2.9-ב(בדיקות מעבדה וצילומים : התייקרו במיוחד



    

  ). אחוזים1.1-ב(

  

  ). אחוזים3.5-ב(משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים : הוזלו במיוחד

  

  תרבות ובידור, חינוך

  . אחוזים1.2-תרבות ובידור עלה ב, מדד מחירי חינוך

  

  .  אחוזים1.9- אחוז ומדד מחירי תרבות ובידור עלה ב0.3-מדד מחירי שירותי חינוך עלה ב

  

, )ם אחוזי4.5-ב (DVDשכירת קלטות וידיאו וסרטי , ) אחוזים17.7-ב(מלונות ובתי הבראה : התייקרו במיוחד

-קלטות וידיאו ו, תקליטורים, ) אחוזים3.5-ב(' אכסניות וכו, כפר נופש, ) אחוזים4.0-ב(כרטיס כניסה למוזיאון 

DVD) ציוד ספורט , ) אחוזים1.5-ב(' מחברות וכו, ) אחוזים1.5-ב(עריכת מסיבות ואירועים , ) אחוזים2.3-ב

 1.2-ב(וכרטיס למשחק ספורט ומנוי )  אחוזים1.2-ב(דמי כניסה למקומות בידור , ) אחוזים1.3-ב(ומחנאות 

  ).2007אחוזים לעומת אוגוסט 

  

 4.1-ב(טלויזיה , ) אחוזים5.0-ב(וידיאו טייפ ומצלמות וידיאו , ) אחוזים9.6-ב(ספרי קריאה : הוזלו במיוחד

 1.3-ב(ילום ציוד ושירותי צ, ) אחוזים2.1-ב(' מעטפות וכו, ציוד כתיבה, ) אחוזים3.2-ב(ספרי דת , )אחוזים

  ). באחוז אחד(ומערכות שמע ) אחוזים

  

  תחבורה ותקשורת

  . אחוז0.4-ירד ב תחבורה ותקשורתמדד מחירי 

  

  . נותר ללא שינוימחירי תקשורתלעומתו מדד ;  אחוז0.6-ירד במדד מחירי תחבורה 

  

  ).   אחוזים1.9-ב(והתקנה וקניית מכשיר טלפון )  אחוזים4.5-ב(דלק ושמנים לכלי רכב : הוזלו במיוחד

  

ואופניים ואחזקתם )  אחוזים6.2-ב(שכירת רכב לנסיעה בארץ , ) אחוזים7.5-ב(ל "נסיעה לחו: התייקרו במיוחד

  ).  אחוזים2.0-ב(

  

  שונות

  .נותר ללא שינויסעיף המדד מחירי 

  

  ). באחוז אחד(ושירותים משפטיים ואחרים )  אחוזים6.2-ב(צילום מסמכים : התייקרו במיוחד

  

  ).  אחוזים1.1-ב(וצורכי רחצה וקוסמטיקה )  אחוזים4.8-ב(שעון יד : זלו במיוחדהו

  



    

  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים  . ב

  

   אחוז והגיע0.3- ב2008 אוגוסט    בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 

  ). נקודות100.0=2005ממוצע : הבסיס (2008 יולי  נקודות בחודש  126.4  נקודות לעומת  126.0- ל

  

  .אחוזים 8.6-ל ב"עלה המדד הנ) 2007 לעומת דצמבר 2008אוגוסט  (בשמונת החודשים הראשונים של השנה

  

 9.0-ב(הלבשה :   במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפיםהוזלות משקפת 2008 אוגוסט  במדד בחודש הירידה

 1.2-ב) (פרט לרהיטים(עץ ומוצריו  ,) אחוזים2.6-ב(מתכת בסיסית  ,) אחוזים3.3-ב(זיקוק נפט ומוצריו  ,)אחוזים

  .) אחוז0.8-ב(מזון  ו)אחוזים

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים ,) אחוזים10.2-ב(כרייה וחציבה : חלו עליות מחירים בעיקר בענפים, לעומת זאת

  .) אחוזים1.1-ב(גומי ופלסטיקה  ו) אחוזים2.1-ב(מכונות וציוד  ,) אחוזים4.2-ב (

  

 נקודות 118.8 נקודות לעומת 119.3 אחוז והגיע לרמה של 0.4- ב2008המדד ללא דלקים עלה בחודש אוגוסט 

  . אחוזים6.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב. בחודש קודם

  

 13.1-פוקת התעשייה הכללי בעלה מדד מחירי ת) 2007 לעומת אוגוסט 2008אוגוסט ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים9.1-אחוזים והמדד ללא דלקים ב

  

  המדד לפי עצמת הטכנולוגיה

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

  148.1 נקודות לעומת 146.9 אחוז והגיע לרמה של  0.8- ב2008ירד  בחודש אוגוסט  , )ללא כלי טיס(הובלה 

  .2008נקודות בחודש יולי  

  

  .  אחוזים13.4-מתחילת השנה עלה  מדד זה ב

  

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

 נקודות בחודש 119.3נקודות לעומת  118.6 אחוז והגיע לרמה של 0.6- ב2008ועץ ומוצריו ירד בחודש אוגוסט 

  .קודם

  

  . אחוזים4.1-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 128.4 אחוז והגיע לרמה  של   0.5- ב2008המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית עלה  בחודש אוגוסט  

גומי  , מתכתיים-ם אלמינרלי, תעשיות אלו כוללות ענפי כרייה וחציבה.  נקודות בחודש קודם127.8נקודות לעומת 

  .מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, ופלסטיקה

  

  . אחוזים14.8-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 נקודות  לעומת 100.6  אחוז והגיע לרמה של  0.7- ב2008המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בחודש אוגוסט  

  .כלי טיס ותרופות, וניקהתעשיות אלו כוללות ענפי אלקטר.  2008 נקודות בחודש יולי   99.9

  

  . אחוז0.7-מתחילת השנה ירד מדד זה ב

  

  



    

  רייה וחציבהכ

  

  . אחוזים10.2- ב2008  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 ,) אחוזים2.0-ב(חול מודרג  ,) אחוזים4.0-ב(חצץ  ,) אחוזים30.8 -ב(גז טבעי  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים12.0-ב(אשלג  ו) אחוזים2.0-ב(סיד מעובד  ,) אחוזים2.2-ב(שיש  ,) אחוזים5.4-ב (חול מחצבה

  

  מוצרי מזון

  

  .ז אחו0.8- ב2008  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

ירקות  ,) אחוזים3.7-ב(עופות  ,) אחוזים2.5-ב ( נקניק,) אחוזים1.5-ב(בשר בקר   שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה

שמן  ,) אחוזים7.4-ב(סובין חיטה  ,) אחוזים7.1-ב(לבן קמח  ,)  אחוזים1.5-ב ( מיונית,)  אחוזים2.5-ב(מוקפאים 

ומזון )   אחוזים1.3-ב(רטבים , ) אחוזים1.4-ב(מרק  אבקת ,) אחוזים1.3-ב(שמנים שונים  ,) אחוזים1.2-ב(סויה 

  ). אחוזים1.5-ב(' תבלינים וכו, חרדל, שמרים: כגון, אחר

  

 ומוצרי בצק ) אחוזים5.1-ב (הכוספ ,) אחוזים3.4-ב(מרגרינה  ,) אחדבאחוז(שימורי דגים  עלו מחירי, לעומת זאת

  ). אחוזים2.3-ב(קפואים 

  

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  

  . אחוז0.3- ב2008  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים6.4-ב(יין   שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה

  

  ). אחוזים2.4-ב(עלו מחירי בירה לבנה , לעומת זאת

  

  טקסטיל

  

  . אחוז0.2- ב2008אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש 

  

  . ) אחוזים3.3-ב(חוטי ניילון  ו) אחוזים1.1-ב(כותנה גולמית  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  מוצרי הלבשה

  

  .אחוזים 9.0- ב2008 אוגוסט  בחודשירד המחירים הסיטוניים בענף זה מדד

  

עם )  אחוזים33.3-ב( ובגדי ים ) אחוזים7.3-ב ( ומתפרות בגדיםהלבשה עליונה  שלוזלהמשקפת בעיקר הירידה ה

  .המשך מכירות סוף עונת הקיץ

  

  עור ומוצריו, נעליים

  

  . אחוז0.3- ב2008 ט אוגוס בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים2.4-ב(סנדלים   שלוזלהה משקפת בעיקר הירידה



    

  .) אחדבאחוז(עלו מחירי נעליים לגברים , לעומת זאת

   

  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  

  . אחוזים1.2- ב2008  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים3.1-ב( מצופים .M.D.F ולוחות ) אחוזים5.9-ב( סיבית  מצופה  שלהוזלה משקפת בעיקר הירידה

  

  .) אחוזים1.9-ב (מחירי תיבות וארגזיםעלו , לעומת זאת

  

  נייר ומוצריו

  

  . אחוז0.6- ב2008 אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

נייר  ו) אחוזים5.6-ב ( מיקרטון גול ,) אחוזים4.6-ב(העלייה משקפת בעיקר התייקרות נייר לכתיבה ולהדפסה 

  ). אחוזים6.4-ב (למדפסות ולמכונות צילום

  

  דפוס והוצאה לאור

  

  . אחוז0.1- ב2008  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  

  . אחוזים3.3- ב2008  אוגוסט בחודשירד מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  יםכימיקלים ומוצרים כימי

  

  . אחוזים4.2- ב2008 אוגוסט מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  אמון גפרתי , ) אחוזים2.8-ב( הידרוקסידים ,) אחוזים21.9-ב ( חומצותהעלייה משקפת בעיקר התייקרות של

צבעים ולכות  ,)ם אחוזי6.6-ב(פוליפרופילן  ,) אחוזים8.6-ב ( פוליאתילן,) אחוזים11.5-ב(דשנים , ) אחוזים29.4-ב(

  ). אחוזים3.9-ב(ומוצרי אספלט  ) אחוזים2.0-ב(אבקות כביסה  ,) אחוזים1.2-ב(סבון רחצה   ,) אחוזים4.5-ב(

  

-ב(תמרוקים   ו) אחוזים1.2-ב(דטרגנטים  ,) אחוזים3.0-ב(ירדו מחירי חומרי חיטוי והדברה לבית , לעומת זאת

  .) אחוזים1.9

  

  מוצרי פלסטיק וגומי

  

  . אחוזים1.1- ב2008 אוגוסט ירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודשמדד המח

  

שרוולים ויריעות  ,) אחוזים12.9-ב(שרוולים ויריעות פלסטיים לחקלאות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

שקים  ,)אחוזים 2.0-ב(אריזה שרוולים ויריעות פלסטיים ל ,) אחוזים3.5-ב ( ולתשתיותפלסטיים לתעשייה

  שוניםמוצרים טכניים ,) אחוזים1.3-ב(מכלים ובקבוקים פלסטיים  ,) אחוזים3.3-ב(לאריזה מפלסטיק ושקיות 

 1.9-ב(ואביזרי צנרת לבנייה ולאינסטלציה )  אחוזים3.8-ב( אביזרי צנרת להשקיה ,) אחוזים1.3-ב(מפלסטיק 

  ).אחוזים



    

  

  .) אחוזים5.6-ב( מפלסטיק ביתכלי  ירדו מחירי, לעומת זאת

  

  מתכתיים-ים מינרלים אלמוצר

  

  . אחוז0.7- ב2008  אוגוסט בחודשעלהמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

 1.4-ב(בלוקים מבטון , ) אחוזים7.0-ב( מוצרי קרמיקה סניטארית  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים2.0-ב(ושיש מעובד  )אחוזים 2.5-ב(מוצרי חמר לבנייה  ,)אחוזים

  

  .) אחוזים2.6-ב(מדרגות ו)  אחוזים2.3-ב(צינורות ואביזרי ביוב מבטון ירדו מחירי , לעומת זאת

  

  מתכת בסיסית

  

  .אחוזים 2.6- ב2008 אוגוסט  בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

-ב(פחים וסרטים מפלדה  ,)אחוזים 5.6-ב(ברזל עגול ומצולע לבנייה   שלהוזלהבעיקר ירידת המחירים משקפת 

   .) אחוזים6.7-ב(רופילים מפלדה ופ)  אחוזים2.9

  

  ). אחוזים7.1-ב(ברזליות - ויציקות ממתכות אל) אחוזים1.4-ב(מוטות מפלדה חלה התייקרות של  , לעומת זאת

  

  מוצרי מתכת

  

  . אחוז0.2- ב2008  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  ממטרות, ) אחוזים4.2-ב( חביות מפח ,) אחוזים9.6-ב (ת ממתכת קופוהעלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים1.7-ב(מסמרים ווים , מסמרותו)   אחוזים1.6-ב(ם "סכו, ) אחוזים5.8-ב (

  

  .) אחוזים1.9-ב(מתכת מחוטי ירדו מחירי רשתות , לעומת זאת

  

  מכונות וציוד

  

  . אחוזים2.1-ב 2008  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  מסבים וממסרות ,) אחוזים1.9-ב (וציוד שאיבה משאבות  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  ). אחוזים4.9-ב( ומערכות מיזוג אוויר מרכזיות ) אחוזים6.5-ב (ומטעןמעליות נוסעים , ) אחוזים20.0-ב (

  

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

  

  .ללא שינוי 2008אוגוסט בחודש נותר ף זה מדד המחירים הסיטוניים בענ

  

  .) אחוזים1.5-ב(שנאים ו)  אחוזים1.1-ב(עליות  נרשמו  במחירי מנועים חשמליים 

  

  .) אחוזים5.2-ב(מצברים נרשמה ירידה במחירי 

  



    

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  

  . אחוזים4.2- ב2008 אוגוסטים בענף זה עלה בחודש ימדד המחירים הסיטונ

  

 מכשירי קשר ,) אחוזים3.1-ב(מרכזיות וציוד עזר  ,מכשירי טלפון שקפת בעיקר התייקרות שלהעלייה מ

 3.0-ב(וציוד לתקשורת מחשבים )  אחוזים2.6-ב(תקשורת כבלים ותקשורת טלוויזיה , ) אחוזים5.2-ב(אלחוטיים 

  ).אחוזים

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  

  . אחוז0.4 - ב2008  אוגוסטם בענף זה עלה בחודשמדד המחירים הסיטוניי

  

מכשור רפואי , ) אחוזים5.9 -ב(גלאים , ) אחוזים3.2-ב( בקרים אלקטרוניים העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים5.6-ב(מכשירים אלקטרוניים למדע ו)  אחוזים5.1-ב(

  

  ). אחדבאחוז(לבדיקה ולניווט , מכשירים למדידהירדו מחירי , לעומת זאת

  

  כלי הובלה

  

  . אחוז0.5- ב2008  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .ספינות ומטוסים לפי אומדן  שלוזלה משקפת בעיקר הירידת המחירים

  

  רהיטים

  

  . אחוז0.1- ב2008   אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 2.0-ב(ספות וכורסאות מרופדות  ו) אחוזים10.6-ב(שולחנות וכיסאות מעץ  יה משקפת בעיקר התייקרות שלהעלי

  .)אחוזים

  

  ). אחוזים6.3-ב(ורהיטים מפלסטיק  ) אחוזים2.6-ב(ירדו מחירי מיטות , לעומת זאת

  

  תכשיטים וחפצי חן, צורפות

  

  . אחוז0.2- ב2008  אוגוסט בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים3.1-ב( חפצים מכסף  שלוזלהבעיקר ה משקפת ירידהה

  

  ). אחוזים1.1-ב(חלה התייקרות של חפצי חן ממתכת , לעומת זאת

  

  שונות

  

  .אחוז 0.3- ב2008  אוגוסטמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  ). אחוזים4.1-ב (צורכי ספורט העלייה משקפת בעיקר התייקרות של



    

  יה למגוריםמדד מחירי תשומה בבני  .ג

  

 126.9 נקודות לעומת 127.1- אחוז והגיע ל0.2- ב2008 עלה בחודש אוגוסט מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

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

  

 5.8-בניכוי העלייה העונתית במדד שכר העבודה מסתכמת העלייה  ב.  אחוזים6.1-מתחילת השנה עלה המדד ב

  .אחוזים

  

 אחוזים 3.1-יש לציין את העלייה בפרק מעליות ב, 2008מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 

בשאר פרקי .  אחוז0.8-ירד המדד לפרק עבודות עפר ושלד ב, לעומת זאת.  אחוזים1.1-ובפרק עבודות פיתוח ב

  .הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד אחוז אחד

  

,  אחוז0.6- נרשמה עלייה במחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב2008 אוגוסט חודשבמדד 

ירדו מחירי חומרים ומוצרים    , לעומת זאת.  אחוזים3.5- אחוז ובמחירי ציוד וכלי עבודה ב0.5-במחירי הובלה ב

  . אחוז0.7-ב

  

, ) אחוזים2.0-ב(טיח , ) אחוזים1.4-ב(וקרמיקה שיש , במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי חומרי מחצבה

 3.0-ב(צינורות לאינסטלציה חשמלית , ) אחוזים1.8-ב(' אבנים משתלבות וכו, רעפים: מוצרים אחרים מבטון כגון

 1.4-ב(וצבעים )  אחוזים3.4-ב(מוצרי איטום , ) אחוזים4.3-ב(מעליות , ) אחוזים1.3-ב(צינורות פלסטיים , )אחוזים

  . )אחוזים

פרופילים מפלדה , ) אחוזים6.6-ב(חוטים ומסמרים , רשתות, ) אחוזים7.3-ב(ירדו מחירי ברזל לבניה , לעומת זאת

  ). אחוזים1.2-ב(ועץ לבניה )  אחוזים2.1-ב(צינורות פלדה , ) אחוזים1.5-ב(ארונות ולוחות חשמל , ) אחוזים2.9-ב(

  

  ). אחוזים3.2-ב( בשל עליה במחירי הובלת בלוקים ) אחוז0.5-ב(בסעיף הובלה עלו מחירי הובלה שכורה 

  ). אחוזים1.7-ב(בשל הירידה במחירי דלקים )  אחוז0.8-ב(ירדו מחירי הובלה ברכב שבבעלות הקבלן , לעומת זאת

  

  ).  אחוזים2.8-ב(ומחירי ציוד עצמי ואחזקתו )  אחוזים20.6-ב( עלו מחירי שכירת רכב  ציוד וכלי עבודהבסעיף

  

  

  מחירי תשומה בסלילהמדד   .ד

  
נקודות  228.1נקודות לעומת  231.3-והגיע לים אחוז 1.4- ב2008 אוגוסט בחודשעלה מדד מחירי תשומה בסלילה 

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

  

  . אחוזים11.6-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

  . אחוזים1.3- אחוזים ושל כביש עירוני ב1.5- ב2008כביש לא עירוני עלה בחודש אוגוסט  של  תשומהמדד מחירי

  

  . אחוזים2.3- אחוזים ומדד המחירים של שכבה נושאת עלה ב1.7-מדד המחירים של רובד מצע עלה ב

  .מדד המחירים של עבודות עפר נותר ללא שינוי

  

  . אחוזים1.7-עלה במדד מחירי תשומה של כביש חדש 

  



    

במחירי שכר העבודה ,  אחוזים2.6- את העלייה במחירי חומרים בת מבטא2008 אוגוסט במדד חודשעלייה ה

.  אחוז0.2- אחוז ובמחירי הובלה ב0.6-במחירי ציוד וכלי עבודה ב,  אחוז0.8-המשולם עבור המועסקים בענף ב

  . אחוז0.7 -לעומת זאת ירדו מחירי אחזקת ציוד ורכב ב

  

חול ופסולת מחצבה , ) אחוזים3.4-ב(ם "אגו, ) אחוזים4.0-ב(' ומצע ב' מבין החומרים עלו במיוחד מחירי מצע א

אבני שפה ואבני , ) אחוזים8.7-ב(בטון אספלט ,) אחוזים4.4-ב(סומסום , ) אחוזים4.2-ב(עדש , ) אחוזים5.5-ב(

  ).  אחוז0.8-ב(ומחירי מלט אפור )  אחוזים5.3-ב(תעלות ומוצרים שונים מבטון , )באחוז אחד(ריצוף 

   

  ).  אחוזים5.5-ב(לי עבודה עלו במיוחד מחירי מפלסים בבעלות בסעיף ציוד וכ

  

  ).  אחוז0.7-ב(בסעיף הובלה עלו מחירי רכב בבעלות 

  

  ).  אחוז0.9-ב( ירדו מחירי דלק ושמנים אחזקת ציוד ורכבבסעיף 

  

  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ה

  
 160.9 נקודות לעומת 162.6- אחוזים והגיע ל1.1- ב2008עלה בחודש אוגוסט מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 

   ). נקודות100=2000הבסיס ממוצע (נקודות בחודש הקודם 

  

  

  .  אחוזים11.2מתחילת השנה נרשמה במדד עלייה של 

  

-בבעלי חיים ירד במדד מחירי תשומה  אחוזים ו2.0-בגידולים צמחיים עלה בחודש אוגוסט במדד מחירי תשומה 

  .  אחוז0.1

  

במחירי זרעים ,  אחוז0.2- משקפת במיוחד את העלייה במחירי אפרוחים  ב2008במדד חודש אוגוסט העלייה 

 אחוז כל 0.1-במחירי שירותים וטרינריים ותרופות ובמחירי ביטוח ב, במחירי חומרי הדברה, פקעות ושתילים

במחירי חומרי בנייה , חוזים א3.0-במחירי חומרי אריזה ואריזות ב,  אחוזים22.3-במחירי דשנים וזבלים ב, אחד

,  אחוז0.3-חלפים וכלי עבודה ב,ציוד, רכב, במחירי מכונות,  אחוז0.6-למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב

  . אחוז0.8- אחוזים ובמחירי שונות ב1.1-במחירי דמי חכירה ב,  אחוז0.5-במחירי מסים ואגרות ב

  

  . אחוז0.1-שמנים וחשמל ב,  אחוז ומחירי דלק0.3-ירדו מחירי מספוא לבעלי חיים ב, לעומת זאת

  

  .עלות עבודה שכירה נותרה ללא שינוי

  
  מדד מחירי תשומה באוטובוסים  .ו
  

  

נקודות  115.2- לוהגיע אחוז 0.3- ב2008 אוגוסט בחודשלכלל האוכלוסייה עלה  באוטובוסיםמדד מחירי תשומה 

  ). נקודות100.0 -2007על בסיס ינואר (בחודש קודם נקודות  114.8 לעומת

  

  . אחוזים7.3-מתחילת השנה עלה המדד ב



    

  

,  אחוז0.7-העלייה במחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ב את  מבטאת2008חודש אוגוסט  במדד העלייה

  .  אחוז0.3-תיקונים ושיפוצי רכב ב,  אחוז ובמחירי חלפים0.3- בתורישיונו, אגרות, במחירי מסים

  

 אחוזים 1.3-ציוד וכלי עבודה ב, מחירי חומרים,  אחוזים1.7-שמנים ונוזלי קירור ב, י דלקירדו מחיר, לעומת זאת

  . אחוז0.1-ומחירי רכב ב

  

  . אחוז1.4-מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב

  

  . אחוז0.6-מדד אוטובוסים זעירים ירד החודש ב

  


