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2010 נובמברסקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש   
  
  מדד המחירים לצרכן  .א 
  

 107.6-והגיע ל 2010 אוקטוברבהשוואה לחודש ,  אחוז0.1- ב2010 נובמברבחודש  עלהמדד המחירים לצרכן 

  ). נקודות100.0=2008ממוצע : הבסיס(נקודות בחודש הקודם  107.5לעומת , נקודות

  

והבריאות  )1.1%-ב(התחבורה והתקשורת , )2.2%-ב( וההנעלה ההלבשה :ם הבאיםנרשמו במיוחד בסעיפיעליות 

  ).0.5%-ב(

  

-ב(התרבות והבידור , )1.6%-ב(הריהוט , )3.7%-ב(הירקות והפירות  :ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים

   .)0.2%-ב (יירים בבעלות הדדיור השירותיו) 0.4%

  

  . שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זהמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

  תרומה למדד הכללי אחוז שינוי שירותים/קבוצות מוצרים 

  )באחוזים(

  0.1070  2.7  דלק ושמנים לכלי רכב

  0.0896  2.1  תקשורתשירותי 

  0.0508  2.3  הלבשה

  0.0300  1.2  חלב ומוצרי חלב

  0.0187  2.1   בקרבשר

  0.0155  0.6  ארוחות מחוץ לבית

  -0.0233  -0.9  לחם דגנים ומוצרי בצק

  -0.0296  -0.2  שירותי דיור בבעלות הדיירים

  -0.0492  -3.7  עופות

  -0.0533  -27.1  מלפפונים

  -0.0747  -16.5  עגבניות

  

 0.1-באף הוא  דיור עלה המדד ללא, קודות נ107.3- אחוז והגיע ל0.3-בעלה  ירקות ופירות  ללאהמדדכי , עוד יצוין

  . נקודות108.3רמה של נותר ללא שינוי בהמדד ללא אנרגיה ו  נקודות104.2אחוז והגיע לרמה של 

  

 ופירות המדד ללא ירקות, יםאחוז 2.6-בעלה המדד ללא אנרגיה  ,ים אחוז2.3-ב  המדד הכלליעלה מתחילת השנה

   .ים אחוז1.6-ה בהמדד ללא דיור על ו אחוזים1.7-עלה ב

  

המדד ו  אחוזים3.2- בהמדד הכללי ו על,)2009 נובמבר לעומת 2010 נובמבר (בשנים עשר החודשים האחרונים

   .כל אחד, ים אחוז1.8-ב  עלוללא ירקות ופירותהמדד וללא דיור המדד  . אחוזים2.6-ללא אנרגיה עלה ב

  

  :2010 נובמבר – 2010 יליונתוני המגמה בחודשים 

של המדד ללא דיור  ,4.0%-כן הגיע ל של מדד המחירים לצרהשנתיקצב הגידול ,  נתוני המגמה לתקופה זופי-על

   .3.3%-ל  ופירותללא דיור וללא ירקותשל המדד ו 4.2%-ל
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  )ללא ירקות ופירות(ון מז

  . נותר ללא שינוימדד מחירי המזון 

  

 2.4-ב(סוכר , ) אחוזים2.4-ב(גבינה , ) אחוזים2.5-ב(בשר בקר טרי , ) אחוזים2.7-ב(בשר חזיר  :התייקרו במיוחד

מזון , ) אחוזים1.4-ב(תבלינים שונים  ,) אחוזים1.6-ב(קפה נמס  ,) אחוזים1.9-ב (חטיפים מלוחים, )אחוזים

 1.2-ב (ארוחות בבתי קפה, ) אחוזים1.2-ב (שמנת, ) אחוזים1.3-ב(עוגות מוכנות , ) אחוזים1.4-ב(לתינוקות 

  ). באחוז אחד(וקולד וש )אחוזים

  

 ,)אחוזים 3.7-ב(עופות , ) אחוזים3.7-ב(עוגיות וביסקוויטים , ) אחוזים5.0-ב(ריבות ומרקחות  :הוזלו במיוחד

ושמן  ) אחוזים1.1-ב(דגנים פריכים  ,) אחוזים1.7-ב (טחינה, ) אחוזים2.1-ב(קמח  ,) אחוזים3.2-ב(מוצרי בצק 

  ). באחוז אחד(

   

  ירקות ופירות

   .יםאחוז 3.7- בירדפירות הירקות והמחירי מדד 

  

   .יםאחוז 1.4-בירד  הפירות הטרייםמדד מחירי ו אחוזים 8.0- בירדמדד מחירי הירקות הטריים 

מדד מחירי הפירות המשומרים  אחוזים ו1.3- והמשומרים עלה בכבושיםה, קפואיםהירקות מדד מחירי ה

  .ים אחוז2.4-והיבשים עלה ב

  

 16.5-ב(עגבניות  ,) אחוזים19.5-ב(קישואים  ,) אחוזים27.1-ב(מלפפונים  :במיוחדהוזלו יים מבין הירקות הטר

ופלפלים  ) אחוזים7.0-ב(חסה , )אחוזים 8.4-ב (סלק ,) אחוזים9.7-ב (שום טרי, ) אחוזים15.6-ב(כרובית , )אחוזים

  ).  אחוזים4.3-ב(

  

ירק ו )אחוזים 4.7-ב(חצילים  ,) אחוזים9.7-ב ( יבש וירוקבצל, )אחוזים 10.3-ב(צנון וצנונית : במיוחדהתייקרו 

   .) אחוזים4.7-ב(עלים 

  

 15.6-ב(קיווי , ) אחוזים16.2-ב(אפרסמון , )אחוזים 16.2-ב (אבוקדו :הוזלו במיוחדמבין הפירות הטריים 

)  אחוזים8.2-ב(ת ויאשכול, ) אחוזים8.2-ב(לימונים  ,) אחוזים9.0-ב(פומלה  ,) אחוזים11.4-ב(בננות , )אחוזים

   ). אחוזים5.6-ב(תפוזים ו

  

   .) אחוזים5.7-ב ( וקלמנטינות) אחוזים19.3-ב(ענבים  :במיוחד התייקרו

  

 ,) אחוזים4.5-ב(בוטנים , ) אחוזים5.9-ב(גרעינים לפיצוח  :במיוחד התייקרוות המעובדים רפיהמבין הירקות ו

שקדים , ) אחוזים2.1-ב(ירקות קפואים , ) אחוזים2.4-ב(שים מלפפונים כבו, ) אחוזים3.7-ב(אגוזים ופיסטוקים 

  ). אחוזים2.0-ב(וירקות משומרים ) אחוזים 2.1-ב(

  

  .) אחוזים1.6-ב (צימוקים: הוזלו במיוחד

  

  



  4 
 

  דיור

  .נותר ללא שינוימדד מחירי הדיור 

  

  . אחוז0.2-ב  דירהמדד שכר עלה ולעומת; אחוז 0.2-ב ירד מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  

  :שירותי דיור בבעלות הדיירים

 ירידה. 2010 אוקטוברבהשוואה לחודש , ירידהנרשמה  ,2010 נובמברבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, 2010 נובמבר – 2010 אוקטוברמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים זו 

  .2010 אוקטובר – 2010 פטמברסלעומת חוזים שנחתמו בחודשים 

   הדיור שאינם נכללים במדד המחירים לצרכןשוקאינדיקטורים נוספים ב

  

  )פרק הדיור, מדד המחירים לצרכן,  בירחון לסטטיסטיקה של מחירים6.1לוח  (מדד מחירי דירות

 - סטלעומת העסקאות שבוצעו בחודשים אוגו, אוקטובר - ספטמברבהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים 

איכות בתמהיל השינויי בניכוי מבטאת את שינוי המחירים זו עלייה . אחוז 0.4- עלו מחירי הדירות ב,ספטמבר

  .שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחועסקאות נוספות ימות יקשהנתון אינו סופי מאחר . ובסוג הדירות

 18.2- ב)2009 אוקטובר – ספטמבר לעומת 2010 אוקטובר – ספטמבר(עלו מחירי הדירות , במונחים שנתיים

  .אחוזים

  

  אחזקת הדירה

  . אחוז0.2-עלה באחזקת הדירה מדד מחירי 

  

 ,) אחוזים1.5-ב(נפט , ) אחוזים2.6-ב(' נייר אלומיניום וכו, שקיות אשפה: צורכי משק בית כגון:  במיוחדהתייקרו

 1.1-ב(חומרי כביסה , ) אחוזים1.2-ב (סופגי ריחות ומטהרי אויר ,) אחוזים1.3-ב ( ורחיצת כליםניקויחומרים ל

  ).באחוז אחד(  וחומרים לניקוי הבית )אחוזים

  

-ב(ומוצרי חיטוי והדברה )  אחוזים1.2-ב( אבקת כביסה ,) אחוזים1.5-ב(צבע וסיד לצביעת הדירה  :הוזלו במיוחד

   ). אחוזים1.1

  

  ריהוט וציוד לבית

   . אחוז0.7- בירד  לביתמדד מחירי ריהוט וציוד

  

 4.0-ב (ספות וכורסאות, ) אחוזים7.0-ב(נים מוכוילונות  ,) אחוזים9.0-ב (אהילים ונברשות:  במיוחדזלוהו

 1.7-ב(נרות ומפיצי ריח , ) אחוזים1.7-ב(כונניות ושידות , מזנונים, ארונות, ) אחוזים2.8-ב (ם"סכו, )אחוזים

-ב( ושמיכות ) אחוזים1.5-ב(נים לניקיון הבית כלים שו, ) אחוזים1.5-ב(כסאות ופינות אוכל , שולחנות, )אחוזים

  ). אחוזים1.5

  

-ב(ציוד חשמלי לחימום וקירור , ) אחוזים2.7-ב(מגבות , ) אחוזים5.7-ב(ריהוט לגן ולמרפסת  :במיוחדהתייקרו 

 טיחיםוש ) אחוזים1.2-ב(ריהוט לתינוק , ) אחוזים1.7-ב(כרים וכריות , )אחוזים 1.8-ב (מפות ומפיות, ) אחוזים1.8

   .) אחוזים1.2-ב(
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  הלבשה והנעלה

  .0.2%- בהמדד עלה עונתיותבניכוי השפעות ; יםאחוז 2.2- בעלההנעלה ההלבשה והמדד מחירי 

  

  . ים אחוז2.1- בעלה נעלהה מחירי המדדו אחוזים 2.3- בעלה לבשההמדד מחירי ה

  

   .) אחוזים3.1-ב(לבשה עליונה הו ) אחוזים4.4-ב (צורכי הלבשה שונים : במיוחדהתייקרובסעיף ההלבשה 

  

  ). אחוזים2.8-ב( הלבשה תחתונה :הוזלה במיוחד

  

  .) אחוזים4.7-ב (לנשיםהנעלה : במיוחד ההתייקרבסעיף ההנעלה 

  

  בריאות

  . אחוז0.5-ב עלהבריאות מדד מחירי 

  

  ). אחוזים1.8-ב (מוצרי היגיינה ו) אחוזים3.3-ב(משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים : התייקרו במיוחד

  

  תרבות ובידור, חינוך

  .אחוז 0.1- בירדתרבות ובידור , מדד מחירי חינוך

  

  . אחוז0.4-ב מדד מחירי תרבות ובידורלעומתו ירד ; אחוז 0.3-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוך

   

-ב (טלויזיה, ) אחוזים3.3-ב (DVDסרטי השכרת  ,) אחוזים5.0-ב (אכסניות ואירוח כפרי, כפר נופש : במיוחדהוזלו

   .) אחוזים1.2-ב (וספרי קריאה)  אחוזים1.3-ב (מלונות ובתי הבראה, ) אחוזים1.7

   

  תחבורה ותקשורת

  .יםאחוז 1.1-ב עלה תחבורה ותקשורתמדד מחירי 

  

   . אחוזים2.1-עלה ב מחירי תקשורתמדד  ו אחוז0.8- בעלה מדד מחירי תחבורה

  

ואופניים ואחזקתם )  אחוזים2.7-ב(דלק ושמנים לכלי רכב , )וזים אח2.1-ב (תקשורתשירותי : התייקרו במיוחד

  ). אחוזים1.2-ב(

  

  ). אחוזים6.3-ב(שירותי הובלה :  במיוחדהוזלו

  

  שונות

  . אחוז0.2- בירדסעיף המדד מחירי 

  

תכשירים  ,) אחוזים2.0-ב(מוצרי טואלטיקה ורחצה  ,) אחוזים2.7-ב(מברשת ומשחת שיניים : הוזלו במיוחד

  .) אחוזים1.4-ב(ומוצרי החתלה ואביזרים לתינוק  ) אחוזים1.6-ב(יזרים לשיער ואב

  ).  אחוזים1.1-ב( בשמים ומוצרי טיפוח לפנים ,וקרמים ) אחוזים1.4-ב(ארנקים ונרתיקים  :במיוחדהתייקרו 
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  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים  . ב

  

- אחוז והגיע ל0.9- ב2010 נובמברקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש מדד המחירים הסיטוניים של תפו

  ). נקודות100.0=2005ממוצע : הבסיס (2010 אוקטובר  נקודות בחודש 117.5  נקודות לעומת118.5

                                                                                                                                                                  

  . אחוזים3.3-ל ב"עלה המדד הנ) 2009 לעומת דצמבר  2010נובמבר  (באחד עשר החודשים הראשונים של השנה

  

זיקוק נפט  : ובמיוחד בענפים משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה2010 נובמברהעלייה במדד בחודש 

  .) אחוזים2.0-ב(תכשיטים וחפצי חן , צורפות ו) אחוזים6.0-ב(ומוצריו 

  

  .) אחוזים4.1-ב(הלבשה חלו ירידות מחירים בענף , לעומת זאת

  

 נקודות בחודש 118.0 לעומת 118.1 אחוז והגיע לרמה של 0.1- ב2010המדד ללא דלקים עלה בחודש נובמבר 

  . אחוזים2.7-מתחילת השנה עלה מדד זה ב. 2010אוקטובר 

  

 3.1-ב עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי) 2009 לעומת נובמבר 2010נובמבר ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים2.6-אחוזים והמדד ללא דלקים ב

  

  המדד לפי עצמת הטכנולוגיה

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

קודות  נ117.8 נקודות לעומת 121.4לרמה של  אחוזים 3.1-ב 2010 נובמבר בחודש עלה, )ללא כלי טיס(ובלה ה

  .2010 אוקטוברבחודש 

  . אחוזים5.7- מדד זה במתחילת השנה עלה

  

 נקודות לעומת 102.9 אחוז והגיע לרמה של 0.6- ב2010ר עלה בחודש נובמבהמדד של תעשיות טכנולוגיה עילית 

  .כלי טיס ותרופות, תעשיות אלו כוללות ענפי אלקטרוניקה  2010 נקודות בחודש אוקטובר 102.3

  

  . אחוזים1.4-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 נקודות 119.7  שלרמה אחוז ל0.1- ב2010ירד בחודש נובמבר המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית 

 ,מתכתיים-מינרלים אל, תעשיות אלו כוללות ענפי כרייה וחציבה 2010 אוקטובר  בחודשנקודות 119.8לעומת 

  .מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, גומי  ופלסטיקה

  

  .ים אחוז1.4- מדד זה בעלהמתחילת השנה 

  

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

 נקודות 120.7 נקודות לעומת 120.6  אחוז  והגיע לרמה של0.1- ב2010 ירד אף הוא בחודש נובמבר צריו ועץ ומו

  .בחודש קודם

  . אחוזים3.3-מתחילת השנה עלה מדד זה ב
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  כרייה וחציבה

  . אחוז0.7- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .) אחוזים4.2-ב(חול מודרג  ו) אחוזים1.2-ב(בעי גז ט העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  ). אחוזים2.3-ב(ירדו מחירי סיד מעובד , לעומת זאת

  

  מוצרי מזון

  .ז אחו0.1- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 1.1-ב( תשמנ, )באחוז אחד( בשר בהמה אחר ,) אחוזים1.7-ב(בשר בקר  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

 ,) אחוזים2.0-ב(ריבות ומרקחות  ,) אחוזים1.8-ב ( גבינה,) אחדבאחוז(יוגורט ופריגורט , לבניה, לבן ,)אחוזים

 3.6-ב(כוספת סויה  ,) אחוזים1.3-ב(שמנים שונים  ,) אחוזים5.7-ב(שמן סויה  ,) אחוזים2.2-ב(פיתות וכעכים 

  ). אחוזים2.0-ב(' תבלינים וכו, חרדל, שמרים: כגון, מזון אחרו) באחוז אחד(בוטנים ושקדים ,  גרעינים,)אחוזים

  

-ב (וארוחות מוכנות מצוננות)  אחוזים2.3-ב( מוצרי בצק קפואים ,) אחוזים3.0-ב(ירדו מחירי עופות , לעומת זאת

  ). אחוזים1.5

    

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  . אחוז0.3- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 2.1-ב(בירה לבנה ו ) אחוזים3.5-ב(ברנדי וליקרים : משקאות חריפים כגון העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .)אחוזים

  

  טקסטיל

  .ללא שינוי 2010  נובמברבחודשנותר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  מוצרי הלבשה

  .אחוזים 4.1-ב 2010נובמבר  בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים4.2-ב ( ומתפרות בגדיםהלבשה עליונה  שלוזלה משקפת בעיקר ההירידה

  

  עור ומוצריו, נעליים

  .ז אחו0.3 - ב2010  נובמבר בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  .2010במבר נובחודש נותר ללא שינוי מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ייר ומוצריונ

  . אחוז0.4-ב 2010 נובמבר  בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 
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 1.1-ב(נייר גולמי היגייני  ,) אחוזים3.8-ב(נייר גולמי לכתיבה ולהדפסה   שלוזלהשקפת בעיקר ההירידה מ

  ). אחוזים2.1-ב(ייר משרדי   ונ) אחוזים9.3-ב(מפות ומפיות נייר  ,) אחוזים5.1-ב(נייר טואלט  ,)אחוזים

  

  חיתולים חד פעמיים ו) אחוזים1.8-ב(מגבות נייר  ,) אחוזים4.3-ב(קרטון גולמי  עלו מחירי, לעומת זאת

  .) אחוזים1.2-ב (

  

  דפוס והוצאה לאור

  .2010נותר ללא שינוי בחודש נובמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים2.2-ב(עלו מחירי ספרי ילדים 

  

  ). אחוזים1.1-ב(ירדו מחירי הוצאה לאור והעתקה של חומר תקשורתי מוקלט , לעומת זאת

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  . אחוזים6.0- ב2010 נובמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים

  . אחוז0.3- ב2010  נובמבר בחודשעלהמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

 2.4-ב(דשנים ו)  אחוזים7.4-ב(אמון גפרתי , ) אחוזים7.2-ב(הידרוקסידים  ת שלתייקרויוה משקפת בעיקר העלייה

  .)אחוזים

  

  .) אחוזים2.3-ב( מחירי חומרי חיטוי והדברה לבית ירדו, לעומת זאת

  

  מוצרי פלסטיק וגומי

  . אחוז0.3-ב 2010 נובמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

אביזרי צנרת לבנייה  ,) אחוזים3.8-ב ( וטפטפותצינורות פלסטיים העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים6.8-ב(צמיגים ו)  אחוזים1.3-ב(ולאינסטלציה 

  

כלים ובקבוקים ימ ו) אחוזים1.1-ב ( ולתשתיותירדו מחירי שרוולים ויריעות פלסטיים לתעשייה, לעומת זאת

  .)וזים אח1.5-ב(פלסטיים 

  

  מתכתיים-מוצרים מינראליים אל

  . אחוז0.1- ב2010   נובמברבחודש ירדדד המחירים הסיטוניים בענף זה מ

  

  מתכת בסיסית

  .אחוז 0.1-ב 2010 נובמבר  בחודשירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים1.1-ב(פרופילים מפלדה  ו) אחוזים1.8-ב(פחים מפלדה   שלוזלה משקפת בעיקר הירידת המחירים
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  מוצרי מתכת

  . אחוז0.4-ב 2010ירד בחודש נובמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  .) אחוזים8.5-ב(מתכת מחוטי  רשתות   שלהוזלה משקפת בעיקר ירידת המחירים

  

  מכונות וציוד

  . אחוז0.3- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  ומטעןמעליות נוסעים  ו) אחדבאחוז(מפוחים ומצננים , מדחסים קר התייקרות שלהעלייה משקפת בעי

  .) אחוזים1.1-ב (

  

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

  . אחוז0.1-בנובמבר  בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים6.8-ב(מפסקים  ובתי תקע ו)ים אחוז2.5-ב(גופי תאורה   שלוזלה משקפת בעיקר הירידת המחירים

  

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  . אחוז0.5-ב 2010   נובמברים בענף זה עלה בחודשימדד המחירים הסיטונ

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  . אחוז0.8- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  כלי הובלה

  . אחדבאחוז 2010 נובמבר ף זה עלה בחודשמדד המחירים הסיטוניים בענ

  

  .ספינות ומטוסים לפי אומדן העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  רהיטים

  . אחוז0.1- ב2010ירד בחודש נובמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  תכשיטים וחפצי חן, צורפות

  .יםאחוז 2.0- ב2010  נובמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  ). אחוזים6.8 -ב( חפצים מכסף העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  

  שונות

  .2010  נובמבר בחודשנותר ללא שינוימדד המחירים הסיטוניים בענף זה 
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  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  .ג
  

 127.4לעומת , ת נקודו127.8- אחוז והגיע ל0.3- ב2010 עלה בחודש נובמבר מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

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

  

  . אחוזים3.3-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

 אחוז בפרק 0.4יש לציין עליית מחירים של , 2010מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש נובמבר 

ת ואינסטלציה סניטרית נרשמה עליית מחירים של מעליו, עבודות גמר, בפרקי עבודות עפר ושלד. עבודות בנייה

מחירי פרק עבודות מסגרות ונגרות ופרק .  אחוז0.2בשאר פרקי הבנייה נרשמו עליות מחירים של עד .  אחוז0.3

  .מיזוג נותרו ללא שינוי

  

וצאות ירדו מחירי הובלה ומחירי ה, לעומת זאת.  אחוז0.1- עלו מחירי חומרים ומוצרים ב2010 נובמבר חודשב

  . אחוז כל אחד0.1-כלליות ב

  

  . אחוז0.8-מחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלו ב

  

-ב(מלט , ) אחוז0.8-ב(אבן , ) אחוז0.2-ב(מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי חומרי מחצבה והובלתם 

ומחירי )  אחוז0.5-ב(מעליות , )אחוזים 1.5-ב(צינורות פלסטיים , ) אחוז0.6-ב(ברזל ומוצרי מתכת , ) אחוז0.2

  ). אחוז0.8-ב(איטום 

  

)  אחוזים1.7-ב(פחים ומוצרי מתכת אחרים , פרופילים מפלדה, ) אחוז0.7-ב(ירדו במיוחד מחירי טיח , לעומת זאת

  ). אחוז0.4-ב(ומחירי עץ לבנייה 

  

  ). אחוזים1.3-ב(בסעיף הובלה עלו מחירי הובלה עצמית 
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   וגישורמדד מחירי תשומה בסלילה  .ד
  

 קודם כבחודשנקודות  102.9ועומד על  ללא שינוי 2010 נובמבר בחודש וגישור נותרמדד מחירי תשומה בסלילה 

  ). נקודות100.0 =2010 ינוארעל בסיס (

  

  . אחוזים2.8-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

  . אחוז0.1- ב2010 נובמברבחודש ירד  בסלילה ללא גישור  תשומהמדד מחירי

  

יש לציין במיוחד את הירידה במחירי עבודות , 2010מבין השינויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש נובמבר 

  .  אחוז0.5- אחוז ובמחירי עבודות שילוט ורמזור ב0.6-ניקוז ב

  

  . אחוז0.5-י ב'עלה פרק עבודות רג, לעומת זאת

  

שכר העבודה המשולם לעומת זאת עלו מחירי .  אחוז0.2-כ ב" סהירדו מחירי החומרים 2010 נובמבר מדד חודשב

  .במחירי שכירת ציוד לא חל שינוי . אחוז0.5- בעבור המועסקים בענף

  

מחירי , ) אחוז1.0-ב(מחירי שלטים ותמרורים , ) אחוזים2.3-ב(מחירי צינורות שונים  במיוחד ירדו מבין החומרים

  ). אחוז כל אחד0.5-ב(קורות ומקטעים לגשרים  עות שריון קרקע ומחירימחירי ירי ,) אחוז0.7-ב(חומרי מחצבה 

   

  ). אחוז0.6-ב(ומחירי תאי בקרה )  אחוז0.7-ב(עלו מחירי מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים , לעומת זאת
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  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ה

  
 154.9 נקודות לעומת 155.6- והגיע ל אחוז0.5- ב2010 נובמברש  בחודעלהמדד מחירי תשומה בענף החקלאות 

   ). נקודות100=2000הבסיס ממוצע (נקודות בחודש קודם 

  

  .  אחוזים3.9-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

 0.4- אחוז ומדד מחירי תשומה בבעלי חיים עלה ב0.3- עלה בחודש נובמבר בבגידולים צמחייםמדד מחירי תשומה 

  . אחוז

  

 ,אפרוחים,  אחוז0.6-רי מספוא לבעלי חיים בבמחיהעלייה  משקפת במיוחד את 2010 נובמבר חודש יה במדדהעלי

דשנים ,  אחוז0.4-פקעות ושתילים ב, זרעים , אחוז כל אחד0.9-אריזה ואריזות ב וחומרי שמנים וחשמל, דלק

- ובמחירי מסים ואגרות ודמי חכירה ב אחוז0.1-עבודה ב וכלי חלפים, ציוד, רכב, מכונות , אחוזים3.0-וזבלים ב

  . אחוז כל אחד0.2

  

 , אחוז ומחירי חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים0.2-ירדו מחירי חומרי הדברה ב, לעומת זאת

  . אחוז כל אחד0.1-שירותים וטרינריים ותרופות וביטוח ב, הובלה שכורה

  

  .עלות עבודה שכירה נותרה ללא שינוי

  

  

  

  דד מחירי תשומה באוטובוסיםמ  .ו
  

נקודות  124.1- לוהגיע אחוז 0.9- ב2010 נובמבר בחודשלכלל האוכלוסייה עלה  באוטובוסיםמדד מחירי תשומה 

  ). נקודות100.0 =2007על בסיס ינואר (בחודש קודם נקודות  123.0 לעומת

  

  . אחוזים5.1-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

   , אחוזים2.3-שמנים ונוזלי קירור ב, דלק  העלייה במחירי אתמבטאת 2010חודש נובמבר  במדד העלייה

, אגרות, מסים,  אחוז0.4-אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ב,  אחוז0.6-ב תיקונים ושיפוצי רכב, חלפים

  . אחוז0.2-ציוד וכלי עבודה ב, חומרים  אחוז ומחירי0.3- וביטוח בתרישיונו

  

  ,  אחוז0.3-רכב ב מחירי ירדו, לעומת זאת

  

  . אחוז0.4-מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב

  

  

  .2010 אחוז בחודש נובמבר 0.7-מדד אוטובוסים זעירים עלה ב

  

  



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

2.3    2.3    0.1    0.1    

  מדד המחירים לצרכן -

    כללי
120010

120020    המדד ללא ירקות ופירות    0.3    -    1.7    1.8
110040    המדד ללא דיור    0.1    -    1.6    1.8

1.1    0.8    -    0.3    

    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור

120030

2.6    2.6    -    0.0    
(1)

110045    המדד ללא אנרגיה
120050    מזון ללא ירקות ופירות    0.0    0.0    2.0    1.5

120040    ירקות ופירות    3.7-    0.15-    17.0    16.8
120450    דיור    0.0    0.0    4.5    3.9

120520    אחזקת הדירה    0.2    0.025    1.5-    0.8-
120660    ריהוט וציוד לבית    0.7-    0.025-    2.5-    2.5-
120850    הלבשה והנעלה    2.2    0.05    4.9-    2.7
121230    בריאות    0.5    0.025    1.0    0.9
121050    חינוך, תרבות ובידור    0.1-    0.025-    2.0    1.6
121320    תחבורה ותקשורת    1.1    0.2    1.4    1.5
121430    שונות    0.2-    0.0    3.7    3.7

(1)   להסברים והרחבה ראה: "הגדרת מדד המחירים לצרכן", סעיף 7.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

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

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -



לוח 2 - 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

100.7 101.3 101.4 98.7 99.3 99.4 99.1 99.7 99.8 I 2009
100.6 101.6 101.6 -0.10 0.30 0.20 98.5 99.4 99.4 -0.20 0.10 0.00 98.9 99.8 99.8 -0.20 0.10 0.00 II
101.1 102.0 101.9 0.50 0.39 0.30 98.7 99.7 99.6 0.20 0.30 0.20 99.0 99.9 99.9 0.10 0.10 0.10 III
102.1 102.3 102.3 0.99 0.29 0.39 99.8 99.9 99.9 1.11 0.20 0.30 100.1 100.2 100.2 1.11 0.30 0.30 IV
102.5 102.6 102.8 0.39 0.29 0.49 100.1 99.9 100.3 0.30 0.00 0.40 100.2 100.1 100.5 0.10 -0.10 0.30 V
103.4 103.4 103.2 0.88 0.78 0.39 101.1 100.7 100.7 1.00 0.80 0.40 101.4 100.9 100.9 1.20 0.80 0.40 VI
104.5 103.8 103.7 1.06 0.39 0.48 102.4 101.6 101.1 1.29 0.89 0.40 102.6 101.7 101.3 1.18 0.79 0.40 VII
105.0 104.1 104.0 0.48 0.29 0.29 102.6 101.8 101.5 0.20 0.20 0.40 102.6 101.8 101.7 0.00 0.10 0.39 VIII
104.7 104.1 104.3 -0.29 0.00 0.29 102.0 101.7 101.8 -0.58 -0.10 0.30 102.2 102.0 102.0 -0.39 0.20 0.29 IX
104.9 104.5 104.6 0.19 0.38 0.29 102.2 101.9 102.1 0.20 0.20 0.29 102.4 102.3 102.3 0.20 0.29 0.29 X
105.2 105.0 104.8 0.29 0.48 0.19 102.4 102.3 102.3 0.20 0.39 0.20 102.6 102.6 102.6 0.20 0.29 0.29 XI
105.2 105.1 105.0 0.00 0.10 0.19 102.6 102.7 102.5 0.20 0.39 0.20 102.9 102.9 102.7 0.29 0.29 0.10 XII

104.5 105.1 105.1 -0.67 0.00 0.10 101.9 102.5 102.6 -0.68 -0.19 0.10 102.2 102.8 102.8 -0.68 -0.10 0.10 I 2010
104.2 105.3 105.3 -0.29 0.19 0.19 101.6 102.5 102.6 -0.29 0.00 0.00 101.8 102.8 102.8 -0.39 0.00 0.00 II
104.3 105.3 105.4 0.10 0.00 0.09 101.5 102.5 102.5 -0.10 0.00 -0.10 101.8 102.8 102.8 0.00 0.00 0.00 III
105.2 105.5 105.5 0.86 0.19 0.09 102.3 102.5 102.5 0.79 0.00 0.00 102.5 102.7 102.6 0.69 -0.10 -0.19 IV
105.6 105.7 105.6 0.38 0.19 0.09 102.6 102.4 102.4 0.29 -0.10 -0.10 102.7 102.6 102.5 0.20 -0.10 -0.10 V
105.9 105.9 105.7 0.28 0.19 0.09 102.8 102.5 102.4 0.19 0.10 0.00 102.9 102.4 102.4 0.19 -0.19 -0.10 VI
106.4 105.7 105.9 0.47 -0.19 0.19 103.2 102.4 102.5 0.39 -0.10 0.10 103.2 102.3 102.4 0.29 -0.10 0.00 VII
106.9 106.0 106.2 0.47 0.28 0.28 103.3 102.5 102.7 0.10 0.10 0.20 103.2 102.4 102.6 0.00 0.10 0.20 VIII
107.2 106.6 106.5 0.28 0.57 0.28 103.4 103.1 103.1 0.10 0.59 0.39 102.9 102.7 102.8 -0.29 0.29 0.19 IX
107.5 107.0 106.9 0.28 0.38 0.38 104.1 103.7 103.5 0.68 0.58 0.39 103.4 103.2 103.1 0.49 0.49 0.29 X
107.6 107.3 107.3 0.09 0.28 0.37 104.2 104.1 103.9 0.10 0.39 0.39 103.7 103.6 103.5 0.29 0.39 0.39 XI

XII

בסיס:ממוצע 2008 = 100.0



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

2.8  2.6  -0.1  -0.1  510010 1.9  1.8  0.1  0.1  550010
  מדד המחירים לצרכן -

    כללי

1.8  1.6  -  0.2  510020 1.6  1.6  -  0.3  550020     המדד ללא ירקות ופירות

2.2  1.9  -  -0.2  510040 1.4  1.2  -  0.2  550040     המדד ללא דיור

1.3  0.9  -  0.3  510030 1.0  0.8  -  0.4  550030
    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור

1.4  1.9  -0.025  -0.2  510060 1.8  2.2  0.0  0.1  550060     מזון ללא ירקות ופירות

17.1  17.9  -0.275  -4.5  510070 16.0  15.9  -0.1  -3.2  550070     ירקות ופירות

3.9  4.3  0.0  0.0  510080 3.9  4.5  -0.025  -0.1  550080     דיור

-1.3  -2.3  0.0  0.1  510090 -0.3  -0.9  0.025  0.2  550090     אחזקת הדירה

-2.3  -2.2  -0.025  -0.7  510100 -2.5  -2.4  -0.025  -0.7  550100     ריהוט וציוד לבית

2.7  -5.2  0.05  1.8  510110 2.7  -4.8  0.05  2.4  550110     הלבשה והנעלה

0.5  0.6  0.025  0.4  510120 1.0  1.1  0.025  0.4  550120     בריאות

1.5  1.8  0.0  0.0  510130 1.5  2.0  -0.025  -0.2  550130     חינוך, תרבות ובידור

2.2  2.2  0.15  1.1  510140 0.9  0.8  0.2  0.9  550140     תחבורה ותקשורת

4.9  4.7  0.0  -0.3  510150 2.7  2.8  -0.025  -0.1  550150     שונות

קוד

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קוד

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

ענף ראשי

א. מדד המחירים לצרכן

לוח 2.2 .- מדד המחירים לצרכן, ל"סלי" חמישונים,

לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

חמישון תחתון חמישון עליון

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009
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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
32.40 349.80 56.21 557.02 4.57 1,000.0 0.1 סך הכל

מוצרי בצק (3.2-) לחם דגים בשר בקר
עופות (3.7-) ביסקוויטים, עוגות וכו מרגרינה

קמח חלב
דגן ומוצרי דגן לבן, יוגורט ומעדני חלב

בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו שמנת
בשר משומר ומעובד גבינה

שימורי דגים ודגים מעובדים גלידות
שמנים וכו ביצים

חמאה סוכר ותחליפיו
ריבה, דבש וכו ממתקים ושוקולד 147.82 0.0 מזון

קקאו משקאות קלים
מזון מוכן משקאות חריפים

תבלינים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות
תה
קפה

ארוחות בעבודה
ארוחות במסעדות ובבתי קפה

מצרכים בקיוסקים ומזנונים
ירקות טריים (8.0-) פירות טריים ירקות קפואים, כבושים ומשומרים 36.17 -3.7 ירקות

פירות משומרים ויבשים ופירות
שירותי דיור בבעלות דיירים שכר דירה 206.91 0.0 דיור

הוצאות דיור אחרות ,תיווך, עריכת חוזים, ביטוח וכו
צביעה, סיוד וכו חשמל לצריכה ביתית  גז

תיקונים, שיפוצים ואחזקת הבית נפט וסולר לחימום הדירה
מים לצריכה ביתית 

אבקות כביסה, אמצעי ניקוי וכו 106.15 0.2 אחזקת 
צורכי משק בית אחרים הדירה

שירותי עזרה בבית
מסים עירוניים

לוח 9 - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי, בחודש נובמבר 2010 



ארונות , מזנונים, כונניות, שידות וכו ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי ריהוט וציוד לתינוק ריהוט לגן ולמרפסת (5.7)
ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית
שולחנות, כסאות ופינות אוכל ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית

ציוד חשמלי גדול כלי מיטה, מגבות וכו ריהוט
כלי אוכל 37.50 -0.7 וציוד

כלי בישול ואפייה לבית
כלים שונים לנקיון הבית

חפצי קישוט לבית
הלבשה 31.96 2.2 הלבשה 
הנעלה והנעלה

שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים (3.3)
שירות רפואי פרטי

ריפוי שיניים 52.23 0.5 בריאות
תרופות וצורכי רפואה שונים

ספרים וציוד לימודים צורכי דת תשלום לגן ילדים ומעון
ספרי קריאה קולנוע שכר לימוד לבי"ס יסודי

הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט וכו שכר לימוד לבית ספר על- יסודי חינוך,
הבראה ונופש, בידור וטיולים לימודים אקדמיים 125.34 -0.1 תרבות

מוצרי חשמל בידוריים, טלויזיה רב ערוצית וכו שיעורי אמנות, קורסים מקצועיים, על תיכוניים וכו ובידור
תחביבים עיתונים, שבועונים וירחונים

צעצועים לילדים ונוער
שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו נסיעה באוטובוס הוצאות על נסיעות לחו''ל

נסיעה במונית רכב פרטי ואחזקתו 211.36 1.1 תחבורה 
נסיעה ברכבת וטיסה בארץ שירותי תקשורת ותקשורת

שירותי דואר מוצרי תקשורת
סיגריות תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא

צורכי רחצה וקוסמטיקה שירותים משפטיים ושירותים אחרים 44.56 -0.2 שונות
תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק תכשיטים

שעוני יד ותיקוני שעונים

לוח 9 - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי, בחודש נובמבר 2010 



אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע תקופת הסקר תקופת הסקר

9.2 117.2 15/04/1994 01/02/1994 ינואר 1994-פברואר 1994

2.0 119.6 15/05/1994 01/03/1994 פברואר 1994-מרס 1994

2.1 122.1 15/06/1994 01/04/1994 מרס 1994-אפריל 1994

1.8 124.3 15/07/1994 01/05/1994 אפריל 1994-מאי 1994

2.3 127.1 15/08/1994 01/06/1994 מאי 1994-יוני 1994

1.7 129.3 15/09/1994 01/07/1994 יוני 1994-יולי 1994

1.5 131.2 15/10/1994 01/08/1994 יולי 1994-אוגוסט 1994

1.0 132.5 15/11/1994 01/09/1994 אוגוסט 1994-ספטמבר 1994

0.8 133.5 15/12/1994 01/10/1994 ספטמבר 1994-אוקטובר 1994

1.3 135.3 15/01/1995 01/11/1994 אוקטובר 1994-נובמבר 1994

1.2 136.9 15/02/1995 01/12/1994 נובמבר 1994-דצמבר 1994

1.5 138.9 15/03/1995 01/01/1995 דצמבר 1994-ינואר 1995

1.0 140.3 15/04/1995 01/02/1995 ינואר 1995-פברואר 1995

0.3 140.7 15/05/1995 01/03/1995 פברואר 1995-מרס 1995

0.6 141.5 15/06/1995 01/04/1995 מרס 1995-אפריל 1995

0.8 142.7 15/07/1995 01/05/1995 אפריל 1995-מאי 1995

1.2 144.4 15/08/1995 01/06/1995 מאי 1995-יוני 1995

0.8 145.5 15/09/1995 01/07/1995 יוני 1995-יולי 1995

2.2 148.7 15/10/1995 01/08/1995 יולי 1995-אוגוסט 1995

2.1 151.8 15/11/1995 01/09/1995 אוגוסט 1995-ספטמבר 1995

0.1 151.9 15/12/1995 01/10/1995 ספטמבר 1995-אוקטובר 1995

1.1 153.5 15/01/1996 01/11/1995 אוקטובר 1995-נובמבר 1995

2.9 157.9 15/02/1996 01/12/1995 נובמבר 1995-דצמבר 1995

3.0 162.7 15/03/1996 01/01/1996 דצמבר 1995-ינואר 1996

1.2 164.7 15/04/1996 01/02/1996 ינואר 1996-פברואר 1996

0.0 164.7 15/05/1996 01/03/1996 פברואר 1996-מרס 1996

1.4 167.0 15/06/1996 01/04/1996 מרס 1996-אפריל 1996

2.9 171.8 15/07/1996 01/05/1996 אפריל 1996-מאי 1996

2.0 175.3 15/08/1996 01/06/1996 מאי 1996-יוני 1996

-0.4 174.6 15/09/1996 01/07/1996 יוני 1996-יולי 1996

-1.7 171.6 15/10/1996 01/08/1996 יולי 1996-אוגוסט 1996

-0.5 170.8 15/11/1996 01/09/1996 אוגוסט 1996-ספטמבר 1996

1.6 173.5 15/12/1996 01/10/1996 ספטמבר 1996-אוקטובר 1996

1.7 176.4 15/01/1997 01/11/1996 אוקטובר 1996-נובמבר 1996

0.4 177.1 15/02/1997 01/12/1996 נובמבר 1996-דצמבר 1996

0.7 178.4 15/03/1997 01/01/1997 דצמבר 1996-ינואר 1997

1.9 181.8 15/04/1997 01/02/1997 ינואר 1997-פברואר 1997

0.7 183.0 15/05/1997 01/03/1997 פברואר 1997-מרס 1997

0.1 183.2 15/06/1997 01/04/1997 מרס 1997-אפריל 1997

1.0 185.1 15/07/1997 01/05/1997 אפריל 1997-מאי 1997

1.2 187.4 15/08/1997 01/06/1997 מאי 1997-יוני 1997

1.8 190.8 15/09/1997 01/07/1997 יוני 1997-יולי 1997

0.8 192.4 15/10/1997 01/08/1997 יולי 1997-אוגוסט 1997

-0.5 191.5 15/11/1997 01/09/1997 אוגוסט 1997-ספטמבר 1997

-0.6 190.3 15/12/1997 01/10/1997 ספטמבר 1997-אוקטובר 1997

-0.4 189.5 15/01/1998 01/11/1997 אוקטובר 1997-נובמבר 1997

0.1 189.7 15/02/1998 01/12/1997 נובמבר 1997-דצמבר 1997

0.6 190.9 15/03/1998 01/01/1998 דצמבר 1997-ינואר 1998

0.1 191.1 15/04/1998 01/02/1998 ינואר 1998-פברואר 1998

-0.5 190.1 15/05/1998 01/03/1998 פברואר 1998-מרס 1998

0.8 191.6 15/06/1998 01/04/1998 מרס 1998-אפריל 1998

1.0 193.5 15/07/1998 01/05/1998 אפריל 1998-מאי 1998

-0.1 193.4 15/08/1998 01/06/1998 מאי 1998-יוני 1998

-1.7 190.1 15/09/1998 01/07/1998 יוני 1998-יולי 1998

-1.1 188.1 15/10/1998 01/08/1998 יולי 1998-אוגוסט 1998

1.5 191.0 15/11/1998 01/09/1998 אוגוסט 1998-ספטמבר 1998

3.8 198.3 15/12/1998 01/10/1998 ספטמבר 1998-אוקטובר 1998

3.1 204.4 15/01/1999 01/11/1998 אוקטובר 1998-נובמבר 1998

0.0 204.4 15/02/1999 01/12/1998 נובמבר 1998-דצמבר 1998

0.0 204.3 15/03/1999 01/01/1999 דצמבר 1998-ינואר 1999

0.1 204.6 15/04/1999 01/02/1999 ינואר 1999-פברואר 1999

-0.6 203.3 15/05/1999 01/03/1999 פברואר 1999-מרס 1999

-0.8 201.7 15/06/1999 01/04/1999 מרס 1999-אפריל 1999

0.6 203.0 15/07/1999 01/05/1999 אפריל 1999-מאי 1999

-0.3 202.4 15/08/1999 01/06/1999 מאי 1999-יוני 1999

-1.1 200.1 15/09/1999 01/07/1999 יוני 1999-יולי 1999

1.3 202.7 15/10/1999 01/08/1999 יולי 1999-אוגוסט 1999

1.7 206.1 15/11/1999 01/09/1999 אוגוסט 1999-ספטמבר 1999

-1.0 204.0 15/12/1999 01/10/1999 ספטמבר 1999-אוקטובר 1999

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

א. מדד המחירים לצרכן
(1)

לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010
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אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע תקופת הסקר תקופת הסקר

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

(1)
לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

0.1 204.2 15/01/2000 01/11/1999 אוקטובר 1999-נובמבר 1999

0.7 205.6 15/02/2000 01/12/1999 נובמבר 1999-דצמבר 1999

-2.5 200.5 15/03/2000 01/01/2000 דצמבר 1999-ינואר 2000

-2.3 195.8 15/04/2000 01/02/2000 ינואר 2000-פברואר 2000

-1.0 193.8 15/05/2000 01/03/2000 פברואר 2000-מרס 2000

0.2 194.2 15/06/2000 01/04/2000 מרס 2000-אפריל 2000

1.6 197.3 15/07/2000 01/05/2000 אפריל 2000-מאי 2000

0.3 197.9 15/08/2000 01/06/2000 מאי 2000-יוני 2000

-1.4 195.2 15/09/2000 01/07/2000 יוני 2000-יולי 2000

-0.6 194.1 15/10/2000 01/08/2000 יולי 2000-אוגוסט 2000

-0.8 192.6 15/11/2000 01/09/2000 אוגוסט 2000-ספטמבר 2000

-0.7 191.2 15/12/2000 01/10/2000 ספטמבר 2000-אוקטובר 2000

0.5 192.1 15/01/2001 01/11/2000 אוקטובר 2000-נובמבר 2000

-1.7 188.8 15/02/2001 01/12/2000 נובמבר 2000-דצמבר 2000

-0.4 188.0 15/03/2001 01/01/2001 דצמבר 2000-ינואר 2001

0.3 188.6 15/04/2001 01/02/2001 ינואר 2001-פברואר 2001

-0.1 188.4 15/05/2001 01/03/2001 פברואר 2001-מרס 2001

-0.6 187.2 15/06/2001 01/04/2001 מרס 2001-אפריל 2001

-0.9 185.6 15/07/2001 01/05/2001 אפריל 2001-מאי 2001

0.1 185.7 15/08/2001 01/06/2001 מאי 2001-יוני 2001

0.0 185.7 15/09/2001 01/07/2001 יוני 2001-יולי 2001

0.2 186.0 15/10/2001 01/08/2001 יולי 2001-אוגוסט 2001

0.6 187.2 15/11/2001 01/09/2001 אוגוסט 2001-ספטמבר 2001

0.1 187.3 15/12/2001 01/10/2001 ספטמבר 2001-אוקטובר 2001

-0.9 185.6 15/01/2002 01/11/2001 אוקטובר 2001-נובמבר 2001

-0.6 184.5 15/02/2002 01/12/2001 נובמבר 2001-דצמבר 2001

2.1 188.3 15/03/2002 01/01/2002 דצמבר 2001-ינואר 2002

3.1 194.1 15/04/2002 01/02/2002 ינואר 2002-פברואר 2002

1.3 196.6 15/05/2002 01/03/2002 פברואר 2002-מרס 2002

0.5 197.6 15/06/2002 01/04/2002 מרס 2002-אפריל 2002

1.1 199.8 15/07/2002 01/05/2002 אפריל 2002-מאי 2002

0.9 201.6 15/08/2002 01/06/2002 מאי 2002-יוני 2002

-1.4 198.8 15/09/2002 01/07/2002 יוני 2002-יולי 2002

-1.2 196.4 15/10/2002 01/08/2002 יולי 2002-אוגוסט 2002

0.1 196.6 15/11/2002 01/09/2002 אוגוסט 2002-ספטמבר 2002

-0.2 196.3 15/12/2002 01/10/2002 ספטמבר 2002-אוקטובר 2002

-0.9 194.6 15/01/2003 01/11/2002 אוקטובר 2002-נובמבר 2002

-1.0 192.7 15/02/2003 01/12/2002 נובמבר 2002-דצמבר 2002

0.2 193.0 15/03/2003 01/01/2003 דצמבר 2002-ינואר 2003

0.3 193.6 15/04/2003 01/02/2003 ינואר 2003-פברואר 2003

-0.5 192.7 15/05/2003 01/03/2003 פברואר 2003-מרס 2003

-2.3 188.2 15/06/2003 01/04/2003 מרס 2003-אפריל 2003

-1.8 184.8 15/07/2003 01/05/2003 אפריל 2003-מאי 2003

-0.5 183.8 15/08/2003 01/06/2003 מאי 2003-יוני 2003

-1.1 181.8 15/09/2003 01/07/2003 יוני 2003-יולי 2003

0.9 183.4 15/10/2003 01/08/2003 יולי 2003-אוגוסט 2003

1.4 185.9 15/11/2003 01/09/2003 אוגוסט 2003-ספטמבר 2003

-1.2 183.7 15/12/2003 01/10/2003 ספטמבר 2003-אוקטובר 2003

-0.5 182.8 15/01/2004 01/11/2003 אוקטובר 2003-נובמבר 2003

-0.1 182.6 15/02/2004 01/12/2003 נובמבר 2003-דצמבר 2003

-0.8 181.2 15/03/2004 01/01/2004 דצמבר 2003-ינואר 2004

0.4 182.0 15/04/2004 01/02/2004 ינואר 2004-פברואר 2004

0.9 183.7 15/05/2004 01/03/2004 פברואר 2004-מרס 2004

0.7 184.9 15/06/2004 01/04/2004 מרס 2004-אפריל 2004

0.9 186.6 15/07/2004 01/05/2004 אפריל 2004-מאי 2004

0.5 187.6 15/08/2004 01/06/2004 מאי 2004-יוני 2004

-0.5 186.6 15/09/2004 01/07/2004 יוני 2004-יולי 2004

0.3 187.2 15/10/2004 01/08/2004 יולי 2004-אוגוסט 2004

-0.8 185.7 15/11/2004 01/09/2004 אוגוסט 2004-ספטמבר 2004

-1.8 182.4 15/12/2004 01/10/2004 ספטמבר 2004-אוקטובר 2004

-0.2 182.0 15/01/2005 01/11/2004 אוקטובר 2004-נובמבר 2004

-0.9 180.4 15/02/2005 01/12/2004 נובמבר 2004-דצמבר 2004

-0.9 178.8 15/03/2005 01/01/2005 דצמבר 2004-ינואר 2005

-0.1 178.6 15/04/2005 01/02/2005 ינואר 2005-פברואר 2005

0.5 179.5 15/05/2005 01/03/2005 פברואר 2005-מרס 2005

1.5 182.2 15/06/2005 01/04/2005 מרס 2005-אפריל 2005

0.2 182.5 15/07/2005 01/05/2005 אפריל 2005-מאי 2005

0.3 183.1 15/08/2005 01/06/2005 מאי 2005-יוני 2005

1.4 185.6 15/09/2005 01/07/2005 יוני 2005-יולי 2005

0.1 185.7 15/10/2005 01/08/2005 יולי 2005-אוגוסט 2005

-0.2 185.4 15/11/2005 01/09/2005 אוגוסט 2005-ספטמבר 2005
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אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע תקופת הסקר תקופת הסקר

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

(1)
לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

0.9 187.1 15/12/2005 01/10/2005 ספטמבר 2005-אוקטובר 2005

1.0 189.0 15/01/2006 01/11/2005 אוקטובר 2005-נובמבר 2005

-0.9 187.3 15/02/2006 01/12/2005 נובמבר 2005-דצמבר 2005

-0.3 186.7 15/03/2006 01/01/2006 דצמבר 2005-ינואר 2006

0.8 188.2 15/04/2006 01/02/2006 ינואר 2006-פברואר 2006

0.5 189.2 15/05/2006 01/03/2006 פברואר 2006-מרס 2006

0.5 190.1 15/06/2006 01/04/2006 מרס 2006-אפריל 2006

-1.5 187.2 15/07/2006 01/05/2006 אפריל 2006-מאי 2006

-1.0 185.4 15/08/2006 01/06/2006 מאי 2006-יוני 2006

0.0 185.4 15/09/2006 01/07/2006 יוני 2006-יולי 2006

0.4 186.2 15/10/2006 01/08/2006 יולי 2006-אוגוסט 2006

0.2 186.5 15/11/2006 01/09/2006 אוגוסט 2006-ספטמבר 2006

-1.7 183.4 15/12/2006 01/10/2006 ספטמבר 2006-אוקטובר 2006

-0.5 182.4 15/01/2007 01/11/2006 אוקטובר 2006-נובמבר 2006

-1.2 180.2 15/02/2007 01/12/2006 נובמבר 2006-דצמבר 2006

-0.9 178.6 15/03/2007 01/01/2007 דצמבר 2006-ינואר 2007

0.6 179.7 15/04/2007 01/02/2007 ינואר 2007-פברואר 2007

0.0 179.7 15/05/2007 01/03/2007 פברואר 2007-מרס 2007

-0.7 178.5 15/06/2007 01/04/2007 מרס 2007-אפריל 2007

-0.7 177.3 15/07/2007 01/05/2007 אפריל 2007-מאי 2007

1.6 180.1 15/08/2007 01/06/2007 מאי 2007-יוני 2007

2.4 184.5 15/09/2007 01/07/2007 יוני 2007-יולי 2007

1.6 187.4 15/10/2007 01/08/2007 יולי 2007-אוגוסט 2007

-0.6 186.3 15/11/2007 01/09/2007 אוגוסט 2007-ספטמבר 2007

-1.2 184.1 15/12/2007 01/10/2007 ספטמבר 2007-אוקטובר 2007

-0.5 183.1 15/01/2008 01/11/2007 אוקטובר 2007-נובמבר 2007

0.1 183.3 15/02/2008 01/12/2007 נובמבר 2007-דצמבר 2007

0.5 184.3 15/03/2008 01/01/2008 דצמבר 2007-ינואר 2008

0.5 185.3 15/04/2008 01/02/2008 ינואר 2008-פברואר 2008

1.2 187.6 15/05/2008 01/03/2008 פברואר 2008-מרס 2008

1.1 189.6 15/06/2008 01/04/2008 מרס 2008-אפריל 2008

0.2 190.0 15/07/2008 01/05/2008 אפריל 2008-מאי 2008

0.7 191.4 15/08/2008 01/06/2008 מאי 2008-יוני 2008

2.1 195.5 15/09/2008 01/07/2008 יוני 2008-יולי 2008

1.9 199.3 15/10/2008 01/08/2008 יולי 2008-אוגוסט 2008

1.2 201.7 15/11/2008 01/09/2008 אוגוסט 2008-ספטמבר 2008

0.9 203.6 15/12/2008 01/10/2008 ספטמבר 2008-אוקטובר 2008

-0.1 203.4 15/01/2009 01/11/2008 אוקטובר 2008-נובמבר 2008

-0.3 202.8 15/02/2009 01/12/2008 נובמבר 2008-דצמבר 2008

1.0 203.8 15/03/2009 01/01/2009 דצמבר 2008-ינואר 2009

0.2 204.3 15/04/2009 01/02/2009 ינואר 2009-פברואר 2009

1.3 207.1 15/05/2009 01/03/2009 פברואר 2009-מרס 2009

1.4 209.9 15/06/2009 01/04/2009 מרס 2009-אפריל 2009

1.2 212.5 15/07/2009 01/05/2009 אפריל 2009-מאי 2009

1.4 215.5 15/08/2009 01/06/2009 מאי 2009-יוני 2009

2.4 220.6 15/09/2009 01/07/2009 יוני 2009-יולי 2009

2.1 225.3 15/10/2009 01/08/2009 יולי 2009-אוגוסט 2009

1.2 228.1 15/11/2009 01/09/2009 אוגוסט 2009-ספטמבר 2009

1.7 231.9 15/12/2009 01/10/2009 ספטמבר 2009-אוקטובר 2009

2.2 237.1 15/01/2010 01/11/2009 אוקטובר 2009-נובמבר 2009

1.1 239.7 15/02/2010 01/12/2009 נובמבר 2009-דצמבר 2009

1.9 244.3 15/03/2010 01/01/2010 דצמבר 2009-ינואר 2010

1.1 247.1 15/04/2010 01/02/2010 ינואר 2010-פברואר 2010

1.4 250.5 15/05/2010 01/03/2010 פברואר 2010-מרס 2010

0.2 251.1 15/06/2010 01/04/2010 מרס 2010-אפריל 2010

1.4 254.6 15/07/2010 01/05/2010 אפריל 2010-מאי 2010

1.9 259.5 15/08/2010 01/06/2010 מאי 2010-יוני 2010

0.3 260.3 15/09/2010 01/07/2010 יוני 2010-יולי 2010

(2)3.0 (2)268.0 15/10/2010 01/08/2010 יולי 2010-אוגוסט 2010

(2)1.9 (2)273.0 15/11/2010 01/09/2010 אוגוסט 2010-ספטמבר 2010

(2)0.4 (2)274.2 15/12/2010 01/10/2010 ספטמבר 2010-אוקטובר 2010

(1)   החל בינואר 1999 מדד זה משמש כאינדיקטור

        לשינויים במחירי דירות ואינו חלק ממסגרת מדד המחירים לצרכן.

(2)   המדד לתקופה זו הוא ארעי. במועד פרסום מאוחר יותר יתפרסם המדד הסופי.
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

3.1    3.3    0.9    0.9    

  מדד מחירי תפוקת

    התעשייה - כללי
170010

170020    המדד ללא דלקים    0.1    -    2.7    2.6

-8.1    -8.7    0.0    0.7    

13,11    

              כרייה וחציבה

180010

2.1    2.4    0.0    0.1    

15,14    

              מוצרי מזון

180070

3.9    4.4    0.0    0.3    

16    

              משקאות חריפים

              וקלים ומוצרי

              טבק

180220

5.5    5.5    0.0    0.0    

17      

              טקסטיל

180280

1.3    11.7    0.0    -4.1    

18    

              מוצרי הלבשה

              (פרט לסרוגים)

180370

1.7    3.2    0.0    -0.3    

19    

              נעליים, עור

              ומוצריו

180420

-3.0    -2.1    0.0    0.0    

20    

              עץ ומוצריו (פרט

              לרהיטים)

180470

4.5    4.8    0.0    -0.4    

21    

              נייר ומוצריו

180510

4.7    4.7    0.0    0.0    

22    

              הוצאה לאור

              ודפוס

180550

6.7    7.4    0.8    6.0    

23    

              זיקוק נפט
(2)

              ומוצריו

180610

4.5    4.2    0.0    0.3    

24    

              כימיקלים

              ומוצרים כימיים

180620

0.6    0.6    0.0    0.3    

25    

              מוצרי פלסטיק

              וגומי

180720

0.9    0.9    0.0    -0.1    

26    

              מוצרים מינרליים

              אל-מתכתיים

180810

7.3    6.6    0.0    -0.1    

27    

              מתכת בסיסית

180880

1.2    1.6    0.0    -0.4    

28    

              מוצרי מתכת

180940

2.5    1.9    0.0    0.3    

30,29    

              מכונות וציוד

181030

2.8    2.3    0.0    -0.1    

31    

              מנועים חשמליים

              ואביזרים לחלוקת

              חשמל

181090

-2.7    -2.5    0.0    0.5    

33    

              ציוד תקשורת

              אלקטרוני

181160

3.2    3.3    0.1    0.8    

34    

              ציוד תעשייתי

              לבקרה ולפיקוח,

              רפואי ומדעי

181210

2.7    2.4    0.0    1.0    

35    
(3)

              כלי הובלה

181270

1.1    1.2    0.0    -0.1    

36      

              רהיטים

181310

15.9    14.5    0.0    2.0    

38    

              צורפות, תכשיטים

              וחפצי חן

181360

0.4    0.4    0.0    0.0    

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.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ב. מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה

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

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

ענף ראשי

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

3.5    3.3    0.3    0.3    

  מדד מחירי תשומה

    בבנייה למגורים - כללי
200010

200020    המדד ללא שכר עבודה    0.0    -    2.1    2.2

2.5    2.4    0.0    0.1    

    חומרים ומוצרים -

      סך כולל

201010

205010    שכר עבודה    0.8    0.3    5.7    5.9
202010    הובלה    0.1-    0.0    2.3    2.3

203010    ציוד וכלי עבודה    0.0    0.0    0.2-    0.2-
204010    הוצאות כלליות    0.1-    0.0    1.8    2.1

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ד. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

2.9    2.8    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה

    בסלילה וגישור - כללי
240010

240015  המדד ללא גישור    0.1-    -    -    -

240020  חומרים - סך הכל    0.2-    0.1-    2.8    2.8

1.2    2.3    -0.1    -0.7    
(1)

240030      חומרי מחצבה
240220      תערובות אספלט    0.1    0.0    3.9    5.6

240255      מלט ובטון    0.1-    0.0    -    -
4.5    4.5    0.0    -0.1    

(5)
240280      אבני שפה, ריצוף ותיחום

240283      תאי בקרה ושוחות    0.6    0.0    -    -
240284      קורות ומקטעים לגשרים    0.5-    0.0    -    -
240285      יריעות וחומרי איטום    0.2    0.0    -    -
240289      יריעות שריון קרקע    0.5-    0.0    -    -
240291      צינורות שונים    2.3-    0.1-    -    -
-    -    0.1    0.7    

(6)
240700      מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים

-    -    0.0    -0.4    
(7)

240710      חומרים ומוצרים לסימון
240720      שלטים ותמרורים    1.0-    0.0    -    -
240730      מעקה בטיחות    0.2-    0.0    -    -
240740      אביזרים לתאורת כביש ותשתית חשמל    0.1-    0.0    -    -
240750      מוצרים לפיתוח נופי    0.1-    0.0    -    -

240320  שכירת ציוד    0.0    0.0    2.3    3.9

240800  שכר עבודה    0.5    0.1    -    -

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ה. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

4.2    3.9    0.5    0.5    

  מדד מחירי תשומה

    בענף החקלאות - כללי
260010

260030    מספוא לבעלי חיים    0.6    0.2    7.2    8.5
260100    אפרוחים    0.9    0.0    0.0    0.0

260110    זרעים, פקעות ושתילים    0.4    0.0    1.9-    2.5-
260150    דשנים וזבלים    3.0    0.1    5.2    0.9
260230    חומרי הדברה    0.2-    0.0    0.2    0.2

260280    מים    0.0    0.0    10.7    10.7
260290    דלק, שמנים וחשמל    0.9    0.1    7.8    9.4
260330    חומרי אריזה ואריזות    0.9    0.1    5.0    4.9

2.9    2.7    0.0    -0.1    

    חומרי בנייה למבנים

      חקלאיים וכיסויים

      פלסטיים

260340

0.3    0.5    0.0    0.1    

    מכונות, רכב, ציוד,

      חלפים וכלי עבודה

260350

260450    עלות עבודה שכירה    0.0    0.0    0.1    0.1
260500    הובלה שכורה    0.1-    0.0    4.0    3.7

0.6    0.6    0.0    -0.1    

    שירותים וטרינריים

      ותרופות

260510

260520    ביטוח    0.1-    0.0    0.5    0.9
260530    מסים ואגרות    0.2    0.0    3.1    3.3
260540    דמי חכירה    0.2    0.0    1.5    1.9

1.1    1.0    0.0    -0.1    

    שונות (הנהלת חשבונות,

      שירותי מחשב,

      צורכי משרד וכו‘)

260550

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ו. מדד מחירי תשומה בחקלאות

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בחקלאות -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

5.2    5.1    0.9    0.9    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    כללי (ללא שירותי דיור)

440010

4.0    3.7    0.2    0.4    

    התמורה למשרות
(2)

      שכיר

440080

14.4    14.6    0.7    2.3    

      דלק, שמנים
(3)

        ונוזלי קירור

440140

440170      רכב    0.3-    0.0    6.2-    7.1-

-0.5    -0.7    0.0    0.6    

      חלפים, תיקונים

        ושיפוצי רכב

440180

440230      חומרים, ציוד וכלי עבודה    0.2    0.0    0.1    0.0

0.6    0.2    0.0    0.4    

      אחזקת מבנים

        והוצאות משרדיות

440260

2.8    2.6    0.0    0.3    

      מסים, אגרות,

        רשיונות וביטוח

440330

0.9    0.9    0.0    0.3    

      שונות (הנהלת חשבונות,

        הוצאות משפטיות וכו‘)

440370

(2)   כולל חברי קואופרטיב.

(3)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ז. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

6.8    7.0    1.2    1.2    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    זכייניות

    (ללא שירותי דיור)

431010

431100      התמורה למשרות שכיר    1.0    0.5    7.8    7.7

14.6    14.8    0.7    2.3    

      דלק, שמנים
(1)

        ונוזלי קירור

431200

431300      רכב    0.0    0.0    6.5-    7.0-

-0.3    -0.4    0.0    0.4    

      חלפים, תיקונים

        ושיפוצי רכב

431400

431500      ציוד וכלי עבודה    0.6    0.0    3.2-    3.3-

4.4    4.0    0.0    1.1    

      אחזקת מבנים

        והוצאות משרדיות

431600

6.7    6.9    0.0    0.4    

      מסים, אגרות,

        רשיונות וביטוח

431700

1.7    1.6    0.0    0.2    

      שונות (הנהלת חשבונות,

        הוצאות משפטיות וכו‘)

431800

(1)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 11/2010

קוד

ז. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

לוח 2.2 .- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות -

תרומה ואחוז שינוי

נובמבר 2010

אחוז שינוי

לעומת

נובמבר

2009

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2009

השינוי לעומת

אוקטובר 2010

קבוצה ראשית

- 1 -


