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  מדד המחירים לצרכן  .א
  

  . נקודות106.2רמה של ב 2012 אוגוסטבהשוואה לחודש , 2012 ספטמברבחודש  נותר ללא שינוי מדד המחירים לצרכן

  

, )0.7%-ב(  והתקשורתהתחבורה, )0.9%-ב(המזון , )12.9%-ב(הירקות הטריים  :עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים

  .)0.6%-ב(והריהוט ) 0.6%-ב(אחזקת הדירה 

  

לבשה הה, )3.6%-ב(תרבות והבידור ה, חינוךה, )7.6%-ב(הפירות הטריים  :איםירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הב

  ). 0.3%-ב(דיור בבעלות הדיירים ה ושירותי )0.9%-ב(וההנעלה 

  

  :יעו באופן ניכר על המדד בחודש זה שהשפמוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

 שירותים/ קבוצות מוצרים
 אחוז

 שינוי

  תרומה למדד הכללי

  )באחוזים(

  0.2884  6.7  דלק ושמנים לכלי רכב

  0.1797  12.9  ירקות טריים

  0.0490  1.1  'מים וכו, גז, חשמל

  0.0460  4.1  עופות

  0.0261  1.0  ארוחות מחוץ לבית

  0.0258  1.1  דגנים ומוצרי בצק, לחם

  -0.0181  -0.8  הלבשה

  -0.0534  -0.3  שירותי דיור בבעלות הדיירים

  -0.0676  -7.6  פירות טריים

  -0.2226  -5.3  ל" ונופש בארץ ובחוארחהה

  -0.3301  -6.1  שירותי חינוך

  

 אחוז והגיע 0.1- ירד בהמדד ללא ירקות ופירות . נקודות104.5רמה של נותר אף הוא ללא שינוי בללא דיור המדד כי , עוד יצוין

  .נקודות 104.9והגיע לרמה של אחוז  0.4- בירדהמדד ללא אנרגיה ו  נקודות106.1לרמה של 

  

ים  אחוז1.6-דיור בהמדד ללא  , אחוזים1.8-בהמדד ללא ירקות ופירות ,  אחוזים2.1- בהמדד הכללי ועל מתחילת השנה

  ים  אחוז1.4- באנרגיההמדד ללא ו

  

המדד ללא , יםאחוז 2.1- עלו המדד הכללי ב,)2011 ספטמבר לעומת 2012 ספטמבר(בשנים עשר החודשים האחרונים 

  .ים אחוז1.3-המדד ללא אנרגיה בו אחוזים 1.7-המדד ללא ירקות ופירות ב, חוזיםא 2.0-דיור ב

  

  :2012 ספטמבר – 2201 יונינתוני המגמה בחודשים 

  2.3%- לשל המדד ללא דיור ,2.6%- של מדד המחירים לצרכן הגיע לקצב הגידול השנתי, פי נתוני המגמה לתקופה זו על

  .1.7%-לושל המדד ללא דיור וללא ירקות 
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  )ללא ירקות ופירות(מזון 

  . אחוז0.9- בעלהמדד מחירי המזון 

  

תחליפי בשר  ,) אחוזים4.2- ב (חזה עוף והודו, )יםאחוז 5.2- ב (בירה לבנה, ) אחוזים11.1-ב(כבד עוף והודו : במיוחדהתייקרו 

 3.5-ב(ככר לחם , ) אחוזים3.6-ב(טחינה , ) אחוזים3.7-ב (יםטרידגים  ,) אחוזים3.7-ב ( עוף קפוא,) אחוזים4.0-ב(ועוף 

 ,) אחוזים2.7-ב (פיתות, ) אחוזים2.8-ב (בשר חזיר, ) אחוזים3.2-ב(מוצרי בצק לא קפואים  ,) אחוזים3.3-ב (עוף טרי, )אחוזים

 נמס קפה, )יםאחוז 1.8-ב (חלה, )יםאחוז 1.9-ב ( בירה שחורה,) אחוזים1.9-ב (מיונז ,) אחוזים2.2-ב(מוצרים לעוגות ולאפייה 

-ב (קאוק, ) אחוזים1.5-ב ('יוגורט וכו, לבן ,) אחוזים1.6-ב (חטיפים מלוחים ,) אחוזים1.7-ב (דגנים פריכים ,) אחוזים1.8-ב(

 1.2-ב(מזון מוכן  ,) אחוזים1.2- ב(גבינות מלוחות  ,) אחוזים1.2-ב (בשר בקר טחון ,) אחוזים1.3-ב (בשר כבש, ) אחוזים1.4

, ) אחוזים1.1-ב (מלח ,) אחוזים1.1-ב (בשר בקר טרי, ) אחוזים1.1-ב (קמח לבן, ) אחוזים1.1-ב (ויטיםעוגיות וביסקו, )אחוזים

   .)באחוז אחד(גבינות לבנות למריחה ו) באחוז אחד(לחם מיוחד 

  

דל ורטבים חר,  חומץ,) אחוזים2.7-ב (יינות, )יםאחוז 2.8-ב (חלבה ,) אחוזים2.8-ב (שמן ,) אחוזים2.9-ב (תה: במיוחדהוזלו 

 1.7-ב(ממתקים ושוקולד , ) אחוזים1.7-ב (אורז, ) אחוזים1.9-ב(גלידות , )יםאחוז 2.2-ב (עוגות מוכנות, ) אחוזים2.6-ב(

 באחוז(ומשקאות חריפים וליקרים  ) אחוזים1.3-ב(משקאות קלים לא תוססים , ) אחוזים1.5-ב (ריבות ומרקחות, )אחוזים

  ).אחד

  

  ירקות ופירות

  .יםאחוז 2.7- בעלה הירקות והפירות מדד מחירי

  

מדד מחירי הירקות . יםאחוז 7.6-ב ירדמדד מחירי הפירות הטריים לעומתם ; ים אחוז12.9- בעלהמדד מחירי הירקות הטריים 

  .ים אחוז3.8- בירד מדד מחירי הפירות המשומרים והיבשיםים ו אחוז1.4-ב ירדהכבושים והמשומרים , הקפואים

  

 12.6-ב(גזר , ) אחוזים18.4-ב (סלק ,) אחוזים35.4-ב (עגבניות, ) אחוזים47.1-ב(כרוב : במיוחדהתייקרו  רייםמבין הירקות הט

שום יבש  ,)אחוזים 9.9-ב(קישואים  ,) אחוזים11.3-ב(מלפפונים  ,) אחוזים12.3-ב(פלפלים , ) אחוזים12.3-ב (בצל ,)אחוזים

  .)אחוזים 2.2-ב (ודלעת ) אחוזים2.3-ב (ירק עלים ,)יםאחוז 4.1-ב( חסה ,)אחוזים 6.3-ב(חצילים , ) אחוזים6.6-ב(

  

   .) אחוזים2.8-ב (ברוקוליו ) אחוזים3.2-ב(כרובית , ) אחוזים3.3-ב (צנון וצנונית, ) אחוזים5.6-ב (תפוחי אדמה: במיוחדהוזלו 

  

, ) אחוזים13.0-ב(אפרסקים , )אחוזים 18.3-ב (תפוחי עץ, ) אחוזים36.1-ב(אבוקדו : במיוחד הוזלו מבין הפירות הטריים

  ).2012 לעומת אפריל  אחוזים1.8-ב (וקלמנטינות ) אחוזים9.9-ב(אגסים , ) אחוזים12.8-ב(לימונים 

  

   .) אחוזים3.7-ב(בננות ו ) אחוזים3.8-ב(ענבים , ) אחוזים9.5-ב(מנגו  ,) אחוזים39.4-ב(מלונים  :במיוחד התייקרו
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 6.6-ב (שקדים, )יםאחוז 8.0-ב(ים פירות יבש, ) אחוזים16.4-ב(ים צימוק: במיוחדהוזלו בדים מבין הירקות והפירות המעו

 וסלטי ירקות )יםאחוז 2.4-ב (אגוזים ופיסטוקים, )יםאחוז 2.8-ב (ירקות קפואים, ) אחוזים4.2-ב (מיצי פירות טבעיים, )אחוזים

  .) אחוזים2.1-ב(מוכנים 

  

   .) אחוזים1.9-ב(בוטנים  ו)יםאחוז 2.7-ב(ים פירות משומר :במיוחדהתייקרו 

  

  דיור

  .וז אח0.1- בירדמדד מחירי הדיור 

  

  . אחוז0.3-מדד שכר דירה בלעומתו עלה ; אחוז 0.3- בירד מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

  

  :שירותי דיור בבעלות הדיירים

 זו מבטאת ירידה. 2012 אוגוסטשוואה לחודש בה, ירידהנרשמה , 2012 ספטמברבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

לעומת חוזים שנחתמו , 2012 ספטמבר – 2012 אוגוסטאת השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

  .2012 אוגוסט – 2012 יליובחודשים 

  

  אינדיקטורים נוספים בשוק הדיור שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן

  

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

, 2012 יליו – 2012 יונילעומת העסקאות שבוצעו בחודשים , 2012 אוגוסט – 2012 יליומהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים 

. יי האיכות בתמהיל ובסוג הדירותעלייה זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינו. אחוז 0.6-נמצא כי מחירי הדירות עלו ב

 אוגוסט – 2012 יליומהשוואת העסקאות . הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו

 יונילעומת , 2012 יליו – 2012 יונימהשוואת העסקאות . יםאחוז 1.4-עלו המחירים ב, 2011 אוגוסט – 2011 יליולעומת  2012

  .אחוז אחדעלו המחירים ב, 2011 יליו – 2011

  

  אחזקת הדירה

  . אחוז0.6- בעלהאחזקת הדירה מדד מחירי 

  

שירותי , ) אחוזים2.8-ב(גז , ) אחוזים3.0-ב(שירותי זגגות , ) אחוזים3.4-ב(נפט וסולר לחימום הדירה : התייקרו במיוחד

ואבקות ונוזלי  ) אחוזים2.1-ב(חומרים לניקוי ורחיצת כלים , ) אחוזים2.6(מוצרי חיטוי והדברה , ) אחוזים2.7-ב(אינסטלציה 

  ). אחוזים1.9-ב(כביסה 

  

, ) אחוזים1.8-ב(חומרים לניקוי הבית , ) אחוזים2.7-ב (מרככי כביסה ומסירי כתמים:  כגוןחומרי כביסה אחרים : במיוחדהוזלו

  ). אחוזים1.2-ב(' ניילון נצמד וכו,  שקיות אשפה: וצרכי משק בית אחרים כגון) אחוזים2.0-ב (סופגי ריחות ומטהרי אויר
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  ריהוט וציוד לבית

  . אחוז0.6- בעלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

  

כלי , ) אחוזים1.9-ב (מזגן, ) אחוזים2.0-ב (וילונות מוכנים, ) אחוזים2.0-ב(שטיחים , )יםאחוז 2.5-ב( שמיכות: במיוחדהתייקרו 

 1.3-ב(מיטות , ) אחוזים1.4-ב(מזרונים  ,) אחוזים1.4-ב(ארונות  ,) אחוזים1.6-ב (צי ריחנרות ומפי ,) אחוזים1.6-ב (אוכל

   .) אחוזים1.3-ב (קררמו ) אחוזים1.3-ב (ציוד לתינוק ,)אחוזים

  

 1.5-ב (ריהוט לגן ומרפסת, ) אחוזים1.7-ב(מאורר , ) אחוזים2.1-ב(מגבות  ,) אחוזים5.0-ב (אהילים ונברשות: הוזלו במיוחד

  .)אחוז אחדב(' מעבד מזון וכו, מיקרוגל: וציוד חשמלי למטבח כגון)  אחוזים1.2-ב(ים מצע, )אחוזים

  

  הלבשה והנעלה

  .0.2%- המדד בעלה בניכוי השפעות עונתיות; אחוז 0.9-ב ירדמדד מחירי ההלבשה וההנעלה 

  

  .ים אחוז1.5- בירדמדד מחירי ההנעלה וים אחוז 0.8- בירדמדד מחירי ההלבשה 

  

והלבשה עליונה  ) אחוזים3.0-ב(הלבשה תחתונה לנשים , ) אחוזים3.1-ב(צורכי הלבשה שונים :  במיוחדהוזלובסעיף ההלבשה 

   ).  אחוזים1.5-ב(לנשים 

  

  בריאות

  . אחוז0.3- בעלהמדד מחירי בריאות 

  

ותרופות ללא  ) אחדבאחוז (שמש משקפי, ) אחוזים1.5-ב(ויטמינים וכמוסות טבעיות : חומרי רפואה כגון:  במיוחדהתייקרו

  .) אחדבאחוז (מרשם

  

  ). אחוזים1.4-ב(ועדשות ומסגרות למשקפיים אופטיות )  אחוזים2.2-ב(עדשות מגע ותמיסות : הוזלו במיוחד

  

  תרבות ובידור, חינוך

  .ים אחוז3.6- בירדתרבות ובידור , מדד מחירי חינוך

  

  .ים אחוז1.5- ב ירד מחירי תרבות ובידור מדד וים אחוז6.1- בירדמדד מחירי שירותי חינוך 
  

, ג"נערכה מדידה ישירה של מחירי שירותי חינוך לשנת הלימודים תשע, 2012בחודש ספטמבר ,   יצוין כי:חינוךסעיף 

  . ב"המחליפה את האומדנים שנערכו בשנת תשע

-  בירד )גן חובה וטרום חובה(יים  ציבורמדד התשלומים לגני ילדים, )2011 לעומת ספטמבר 2012ספטמבר (בשיעור שנתי 

על יסודי ס " ומדד האגרות והתשלומים המיוחדים לביהים אחוז3.3- בירדס יסודי "מדד האגרות והתשלומים לביה,  אחוזים75.5

  .ים אחוז3.3- בירד אף הוא
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 1.2-ב(ציוד משרדי , )ים אחוז1.3-ב(לימודי תעודה ומקצוע , ) אחוזים4.5-ב(תשלום לגן ילדים פרטי  :התייקרו בסעיף חינוך

  ).  אחוזים1.1-ב (וכלי כתיבה)  אחוזים1.1-ב(לימודי העשרה ופנאי , )אחוזים

  

 14.2-ב(אכסניות ואירוח כפרי , כפר נופש, ) אחוזים15.3-ב(מלונות ובתי הבראה :  הוזלו במיוחדבסעיף תרבות ובידור

באחוז (וציוד ואביזרי מחנאות )  אחוזים2.4-ב(ון ספורט ובריכה דמנוי למוע, ) אחוזים2.6-ב ('חיים וכו-קניית בעלי, )אחוזים

  .)אחד

  

 1.2-ב ( ומחשבים וציוד היקפי) אחוזים1.4-ב(ם מאורגנים בארץ יוליט, ) אחוזים3.6-ב(צעצועי תינוקות : התייקרו במיוחד

  .)אחוזים

  

  תחבורה ותקשורת

  . אחוז0.7- בעלהמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

  

  . אחוז0.5- בעלהמדד מחירי תקשורת  ואחוז 0.8- בעלהבורה מדד מחירי תח

  

  ).באחוז אחד(ושיעורי נהיגה )  אחוזים1.2-ב(אופניים ואחזקתם , ) אחוזים6.7-ב(דלק ושמנים לכלי רכב : התייקרו במיוחד

  

 2.3-ב( יהור חנתשלום עב, ) אחוזים4.1-ב(שירותי הובלה , ) אחוזים21.5-ב(שכירת רכב לנסיעה בארץ :  במיוחדוהוזל

  ).אחוז 0.9-ב (ומכוניות ) אחוזים1.2- ב(ביטוח אופנוע , )אחוזים

  

  שונות

  . אחוז0.1- בעלהמדד מחירי הסעיף 

  

  .)באחוז אחד( ושירות משפטי ) אחוזים1.4-ב( מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק ,) אחוזים2.3-ב (תכשיטים: התייקרו במיוחד

  

  ). אחוזים2.1-ב( ותכשירים ואביזרים לשיער ) אחוזים3.9-ב ( לפניםטיפוחרי בשמים ומוצ, קרמים: הוזלו במיוחד
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  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים   .ב

  

- אחוזים והגיע ל3.0- ב2012ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש 

  ). נקודות100.0=2005ממוצע : הבסיס (2012אוגוסט ודות בחודש נק 131.3 נקודות לעומת 135.3

   

 3.0-ב(זון מ: משקפת התייקרויות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים 2012ספטמבר  עלייה במדד בחודשה

נייר  ,) אחוזים1.1-ב) (פרט לרהיטים(עץ ומוצריו  ,) אחוזים1.6- ב(עור ומוצריו , נעליים ,) אחוזים26.1-ב(הלבשה  ,)אחוזים

-ב(גומי ופלסטיקה  ,) אחוזים3.3-ב(כימיקלים ומוצרים כימיים  ,) אחוזים8.9-ב(זיקוק נפט ומוצריו  ,) אחוזים1.1-ב(ומוצריו 

מנועים חשמליים ואביזרים  ,) אחדבאחוז(מכונות וציוד  ,) אחוזים1.1-ב(מתכתיים -ליים אלאמוצרים מינר ,) אחוזים1.1

  .) אחוזים1.2-ב(תכשיטים וחפצי חן , צורפות ו) אחוזים1.4-ב(לחלוקת חשמל 

  

 נקודות 125.7 נקודות לעומת 128.0 אחוזים והגיע לרמה של 1.8- ב2012המדד ללא דלקים עלה בחודש ספטמבר 

  .בחודש קודם

  

לי מדד מחירי תפוקת התעשייה הכלעלה ) 2011 לעומת דצמבר 2012ספטמבר (בתשעת החודשים הראשונים של השנה 

  .  אחוזים4.7- אחוזים והמדד ללא דלקים עלה ב6.5-ב

  

 5.9-עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי ב) 2011  לעומת ספטמבר2012ספטמבר ( החודשים האחרונים 12-ב

  . אחוזים4.0-אחוזים והמדד ללא דלקים עלה ב

  

  המדד לפי עוצמת הטכנולוגיה

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

  .  נקודות בחודש קודם149.4 נקודות לעומת 158.4אחוזים והגיע לרמה של  6.0- ב2012 ספטמבר בחודש עלה, )כלי טיס

  .אחוזים 10.8- מדד זה בעלה מתחילת השנה

  

 נקודות 131.2 אחוז והגיע לרמה של 0.7- ב2012 ספטמברל תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית עלה בחודש המדד ש

, גומי ופלסטיקה, מתכתיים- מינרלים אל, תעשיות אלו כוללות ענפי כרייה וחציבה.  נקודות בחודש קודם130.3לעומת 

  .מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

  

  ים אחוז3.1- מדד זה בעלה מתחילת השנה

  

 נקודות לעומת 110.3 והגיע לרמה של יםוז אח1.1- ב2012 ספטמברהמדד של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בחודש 

  .כלי טיס ותרופות, תעשיות אלו כוללות ענפי אלקטרוניקה.  נקודות בחודש קודם109.1

  . אחוזים3.7-מתחילת השנה עלה מדד זה ב
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דפוס ועץ ומוצריו , נייר, מוצרי עור, הלבשה, טקסטיל, משקאות, ענפי מזון: ותהמדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית הכולל

  . נקודות בחודש קודם126.6 נקודות לעומת 129.8 והגיע לרמה של ים אחוז2.5- ב2012 ספטמברעלה בחודש 

  . אחוזים5.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 4.2-  עלו המחירים בענפי הטכנולוגיה המסורתית ב)2011 ספטמבר לעומת 2012 ספטמבר( החודשים האחרונים 12-ב

 אחוזים ובענפי 10.5-בענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית ב,  אחוזים3.1-בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית ב, יםאחוז

  .ים אחוז4.7-הטכנולוגיה העילית ב

  

  ) לא נכלליםענפים עם שינויים מזעריים במחירים (להלן פירוט השינויים בתוך ענפים ראשיים

  

  כרייה וחציבה

  . אחוז0.9- ב2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  סיד מעובד ו) אחוזים2.3 -ב(חול מודרג  ,) אחדבאחוז(חצץ  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  ). אחוזים3.7-ב (

  

  מוצרי מזון

  .זים אחו3.0- ב2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

שימורי , ) אחוזים2.4-ב(שימורי דגים  ,) אחוזים2.0-ב(נקניק  ,) אחוזים7.6-ב(העלייה משקפת בעיקר התייקרות של עופות 

 1.9-ב(ירקות ופירות מוקפאים  ,) אחוזים3.2-ב( סלטי ירקות ,) אחוזים1.6-ב(מיץ לימון טבעי , ) אחוזים3.0-ב(ירקות 

 לבעלי חיים  ומזון יבשתותערוב, ) אחוזים3.8-ב(קמח , ) אחוזים1.1-ב(חומוס סלטי טחינה ו ,)אחוז 1.0-ב(מיונז , )אחוזים

 4.5-ב(חלות  ,) אחוזים5.6-ב(לחם מיוחד  ,) אחוזים4.1-ב(לחם לבן  ,) אחוזים3.6-ב(לחם שחור , ) אחוזים6.2-ב(

ביסקוויטים וופלים  ,) אחוזים3.1-ב(כוספת סויה , )זים אחו4.3-ב(פיתות וכעכים  ,) אחוזים2.5-ב(לחמניות רגילות  ,)אחוזים

, ) אחדבאחוז(מזון מוכן קפוא, ) אחוזים2.6-ב(  מוצרי בצק קפואים ,) אחוזים1.4-ב( עוגות מוכנות ,) אחוזים4.7-ב(

קפה , )זים אחו2.0-ב(חטיפים מלוחים , ) אחוזים1.1-ב( מרק  וקוביותתואבק, ) אחוזים1.2-ב(תבשילים מוכנים לא קפואים 

, חרדל, שמרים: כגון,  ומזון אחר) אחוזים1.7-ב(בוטנים ושקדים , גרעינים, ) אחדבאחוז( רטבים ,) אחדבאחוז(רגיל 

  ). אחוזים2.2-ב(' תבלינים וכו

  

  .) אחוזים2.0-ב(אטריות ומוצרי בצק ו)  אחוזים1.8-ב(ירדו מחירי מרגרינה , לעומת זאת

  

  משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

  . אחוז0.8- ב2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  .) אחוזים1.4-ב(בירה לבנה ו)  אחוזים3.2-ב(העלייה משקפת בעיקר התייקרות של יין 
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  מוצרי הלבשה

  .אחוזים 26.1-ב 2012 ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

של  עם תחילת מכירות העונה ,) אחוזים26.7- ב ( ומתפרות בגדיםלבשה עליונהה העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  . הלבשה עליונה חורפית

  

  עור ומוצריו, נעליים

  . אחוזים1.6- ב2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

נעליים אורטופדיות  ו) אחוזים1.2-ב(נעליים לגברים  ,)אחוזים 3.0- ב(נעליים לנשים  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  . ) אחוזים9.1-ב(

  

  )פרט לרהיטים(עץ ומוצריו 

  . אחוזים1.1- ב2012 ספטמבר בחודשעלה מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים4.8-ב(העלייה משקפת בעיקר התייקרות של משטחים מעץ 

  ייר ומוצריונ

  . אחוזים1.1-ב 2012ר  ספטמבמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

מפות ומפיות נייר  ,) אחוזים2.8-ב(מגבות נייר  ,) אחוזים1.3-ב(שקים ושקיות נייר  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים2.4-ב(חיתולים חד פעמיים  ו) אחוזים2.2-ב(

  

  דפוס והוצאה לאור

  .אחוז 0.9- ב2012 עלה בחודש ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

  

  ומודעות בעיתונים )  אחוזים1.1-ב) (פרט לספרי לימוד(העלייה משקפת בעיקר התייקרות של ספרים 

  ). אחוזים1.8-ב(

  

  זיקוק נפט ומוצריו

  . אחוזים8.9-ב 2012 ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

  כימיקלים ומוצרים כימיים

  . אחוזים3.3- ב2012   ספטמברחודשמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה ב

  

חומרי חיטוי והדברה  ,) אחוזים13.2-ב(פוליפרופילן  ,) אחוזים10.1-ב(פוליאטילן  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

-ב(ומוצרי אספלט  ) אחוזים4.8-ב(דבק  ,) אחוזים4.3-ב(סבון כביסה  ,) אחוזים6.3-ב(צבעים ולכות  ,) אחוזים4.1-ב(לבית 

  ).וזים אח1.9
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  מוצרי פלסטיק וגומי

  . אחוזים1.1-ב 2012 ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

 1.1-ב(מכלים ובקבוקים פלסטיים  ,) אחוזים1.1-ב(לוחות וצינורות פלסטיים  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים2.1-ב(ת מפלסטיק ואריזות חד פעמי ו)אחוזים

  

 מתכתיים-ליים אלמוצרים מינרא

  . אחוזים1.1- ב2012מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש ספטמבר 

    

גבס  מוצרי ,) אחוזים3.2-ב ( בקבוקים וצנצנות ,) אחדבאחוז(לוחות זכוכית שטוחה  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

 1.7 -ב(בלוקים מבטון  ו) אחוזים1.4 -ב(בטון מוצרים טרומיים מ ,) אחוזים3.3 -ב(מוצרי סיד לבנייה  ,)אחוזים 1.2-ב(

 .)אחוזים

  

  מתכת בסיסית

  .אחוז 0.1-ב 2012עלה בחודש ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

- ב(ויציקות מפלדה )  אחוזים1.1-ב( סרטים מפלדה ,)ים אחוז1.2-ב ( מוטות מפלדהשלהתייקרות  משקפת בעיקר העלייה

  ) .  אחוזים1.5

  

  וציודמכונות 

  . אחד באחוז2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

  

 ) אחוזים1.7-ב(משאבות וציוד שאיבה  ,) אחדבאחוז(מפוחים ומצננים , מדחסים העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  .) אחוזים2.1-ב(מכונות לרפת ו

  

  מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

  .אחוזים 1.4-ב 2012 ספטמבר  בחודשעלהים בענף זה מדד המחירים הסיטוני

  

  ). אחוזים2.8-ב ( ולוחות חשמל ) אחוזים1.7-ב(מנועים חשמליים  משקפת בעיקר התייקרות של העלייה 

  

  ציוד תקשורת אלקטרוני

  . אחוז0.7- ב2012ירד בחודש ספטמבר ים בענף זה ימדד המחירים הסיטונ

  

  ). אחוזים1.4-ב(קשר אלחוטיים שירי מכהוזלה של בעיקר  משקפת הירידה

  

  ציוד רפואי ומדעי, ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

  . אחוז0.9- ב2012  ספטמברמדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש
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  ). אחוזים1.3-ב( מכשירים למדידה לבדיקה ולניווט העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

  ). אחוזים1.3-ב(גלאים ירדו מחירי , לעומת זאת

  

  רהיטים

  . אחוז0.1- ב2012עלה בחודש ספטמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

  

  ). אחוזים1.4-ב(העלייה משקפת בעיקר התייקרות של רהיטים למשרדים ולבתי עסק 

  

  ). אחוזים3.2-ב(ם ניירדו מחירי מזר, לעומת זאת

  

  תכשיטים וחפצי חן, צורפות

  . אחוזים1.2- ב2012  ספטמבר עלה בחודשמדד המחירים הסיטוניים בענף זה

  

  .) אחוזים2.3-ב ( צורפות מזהבהעלייה משקפת בעיקר התייקרות של
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  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  .ג
  

=  2011על בסיס יולי . ( נקודות103.7 ללא שינוי ועמד על 2012  ספטמברבחודשנותר מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 

  ). נקודות100.0

  

  . אחוזים2.9-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

לעומת זאת .  אחוז בפרק גמר0.9 של יש לציין עליית מחירים, 2012  ספטמברמבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש

  .  בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז . אחוז0.6-ירד המדד לפרק בנייה ב

  

.  אחוז0.3-בשכירת ציוד ורכב  ומחירי  אחוז0.1-שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף בעלה  2012  ספטמברדשבחו

  .  אחוז0.1-ב  ומוצריםמחירי חומריםלעומת זאת ירדו 

  

 1.6-ב(ורשתות ברזל , ) אחוזים1.7-ב(ברזל לבנייה , ) אחוזים1.4-ב(אבן  מחיריירדו במיוחד מבין החומרים והמוצרים 

מוצרים לכיבוי ו)  אחוזים2.1-ב(' אדמת גן וכו: חומרי מחצבה אחרים כגון, ) אחוזים2.3-ב(מחירי חצץ עלו לעומת זאת ). אחוזים

  ). כל אחד,  אחוזים2.3-ב(אש וצבעים 

  

  

  

  מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים  .ד
  

על בסיס ינואר (  נקודות 101.8ללא שינוי ועמד על  2012ספטמבר   נותר בחודשמשרדיםלמדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ו

  ). נקודות100.0 = 2012

  

  .ים אחוז1.8-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

 4.6- אחוזים בפרק עפר ו1.1 יש לציין עליית מחירים של, 2012 ספטמברמבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש 

 בשאר פרקי הבנייה . אחוז0.8-ב  אחוז ולפרק מסגרות חרש0.7- לפרק בטון בלעומת זאת ירדו המדדים. אחוזים בפרק צבע

  .עד חצי אחוזשל נרשמו תנודות מחירים 
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  מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור  .ה

  

 נקודות 117.1 נקודות לעומת 117.7- אחוז והגיע ל0.5- ב2012 ספטמברמדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש 

  ). נקודות100.0 =2010על בסיס ינואר (ודם בחודש ק

  

  . אחוזים5.3-מתחילת השנה עלה מדד זה ב

  

  . אחוז0.8- ב2012 ספטמברמדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש 

  

,  אחוזים2.1-עבודות סימון ביש לציין את העלייה בפרק , 2012ספטמבר נויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש ימבין הש

  . אחוזים  ובפרק מערכות ביוב באחוז אחד1.5-בפרק שכבות אספלטיות ב,  אחוזים1.8-ק עבודות עפר בבפר

  . אחוז0.6- אחוז ובפרק מבנה פלדה ומסגרות חרש ב0.8-נרשמו ירידות מחירים בפרק עבודות בטון ב, לעומת זאת

  .אחוז חצי  מחירים של עד הסלילה נרשמו תנודותבשאר פרקי

  

  . אחוז0.6- בשכירת ציוד  אחוז ובמחירי 0.7-חומרים ב מבטאת את העלייה במחירי 2012 ספטמברודש העלייה במדד ח

  

  . נותר ללא שינויהמשולם עבור המועסקים בענף שכר עבודה
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  מדד מחירי תשומה בענף החקלאות  .ו
  

 נקודות 177.3 נקודות לעומת 180.0-ל והגיע םי אחוז1.5- ב2012 ספטמברמדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש 

  ).  נקודות100=2000הבסיס ממוצע (בחודש קודם 

  

  . אחוזים7.8-מתחילת השנה עלה המדד ב

  

  . אחוזים2.9- עלה בומדד מחירי תשומות בבעלי חיים  אחוז0.3- עלה בחודש ספטמבר במדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים

  

 ,פקעות ושתילים, זרעים , אחוזים5.0- במספוא לבעלי חיים  את העלייה במחירי משקפת2012 ספטמברהעלייה במדד חודש 

,  אחוזים1.2- בשמנים וחשמל, דלק ,חומרי הדברה באחוז אחד,  אחוז כל אחד0.2- ומסים ואגרות בחומרי אריזה ואריזות

   .      אחוזים1.1-דמי חכירה ב אחוז כל אחד ובמחירי 0.4-חלפים וכלי עבודה  וביטוח ב, ציוד, רכב, מכונות

  

הובלה   אחוז ומחירי0.2-חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב , אחוז0.4-ירדו מחירי אפרוחים ב, לעומת זאת

  . אחוז0.8-שכורה ב

  

  

   . נותר ללא שינוילות עבודה שכירהמדד ע
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  מדד מחירי תשומה באוטובוסים  .ז
  

 נקודות לעומת 139.4-ל  והגיעים אחוז2.1- ב2012 ספטמבר בחודש עלהרי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה מדד מחי

  ). נקודות100.0= 2007על בסיס ינואר ( נקודות בחודש קודם 136.5

  

  .ים אחוז3.8- המדד בעלהמתחילת השנה 

  

 1.1-רכב ב,  אחוזים6.4-שמנים ונוזלי קירור ב, דלק במחירי עלייה מבטאת במיוחד את ה2012 ספטמבר במדד חודש עלייהה

 0.2-רשיונות וביטוח ב, אגרות, ציוד וכלי עבודה  ומחירי מיסים, חומרים,  אחוז0.3-תיקונים ושיפוצי רכב ב, חלפים, אחוזים

  . אחוז כל אחד

  

  . אחוז0.9- אחזקת מבנים והוצאות משרדיות במחירי ירדו, לעומת זאת

   

  . אחוז0.2- עלה בה למשרות שכירמדד מחירי התמור

  

  

  . אחוזים2.5- ב2012מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה בחודש ספטמבר 

  

תיקונים ושיפוצי ,  אחוז ומחירי חלפים0.8-רכב ב,  אחוזים6.4-שמנים ונוזלי קירור ב, העלייה במדד מבטאת את העלייה בדלק

  . אחוז0.3-רכב ב

  

  

  .ים אחוז1.3- ב2012 ספטמבר בחודש עלהוטובוסים זעירים ציבוריים מדד מחירי תשומה בא

 

  

  

 
  

  

  

 
  

   

 
  



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

2.1    2.1    0.0    0.0    

  מדד המחירים לצרכן -

    כללי
120010

120020    המדד ללא ירקות ופירות    0.1-    -    1.8    1.7
110040    המדד ללא דיור    0.0    -    1.6    2.0

1.3    1.2    -    -0.2    

    המדד ללא ירקות ופירות

120030      וללא דיור
1.3    1.4    -    -0.4    

(1)
110045    המדד ללא אנרגיה

120050    מזון ללא ירקות ופירות    0.9    0.125    1.5    1.6
120040    ירקות ופירות    2.7    0.1    10.0    14.9
120450    דיור    0.1-    0.025-    3.9    2.8
120520    אחזקת הדירה    0.6    0.075    4.6    6.1

120660    ריהוט וציוד לבית    0.6    0.025    0.9-    1.2-
120850    הלבשה והנעלה    0.9-    0.025-    16.9-    5.1-
121230    בריאות    0.3    0.025    2.2    1.9

121050    חינוך, תרבות ובידור    3.6-    0.425-    1.6-    3.1-
121320    תחבורה ותקשורת    0.7    0.125    3.1    1.9
121430    שונות    0.1    0.0    4.8    4.9

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

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

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

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
קבוצה ראשית

- 1 -



מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה

102.0 102.5 102.4 101.9 102.3 102.2 101.6 102.0 101.9 I 2011
102.3 103.0 102.8 0.29 0.49 0.39 102.1 102.7 102.5 0.20 0.39 0.29 101.8 102.5 102.3 0.20 0.49 0.39 II
102.5 103.1 103.1 0.20 0.10 0.29 102.1 102.7 102.7 0.00 0.00 0.20 102.1 102.6 102.6 0.29 0.10 0.29 III
103.1 103.2 103.3 0.59 0.10 0.19 102.8 102.7 102.8 0.69 0.00 0.10 102.7 102.6 102.7 0.59 0.00 0.10 IV
103.6 103.4 103.4 0.48 0.19 0.10 103.0 102.7 102.9 0.19 0.00 0.10 103.0 102.7 102.8 0.29 0.10 0.10 V
104.0 103.9 103.5 0.39 0.48 0.10 103.4 103.1 102.8 0.39 0.39 -0.10 103.5 103.1 102.9 0.49 0.39 0.10 VI
103.7 103.4 103.6 -0.29 -0.48 0.10 102.9 102.4 102.8 -0.48 -0.68 0.00 103.1 102.5 102.9 -0.39 -0.58 0.00 VII
104.2 103.5 103.6 0.48 0.10 0.00 103.1 102.7 102.7 0.19 0.29 -0.10 103.2 102.8 102.9 0.10 0.29 0.00 VIII
104.0 103.7 103.7 -0.19 0.19 0.10 102.5 102.5 102.7 -0.58 -0.19 0.00 102.9 103.0 103.0 -0.29 0.19 0.10 IX
104.1 103.8 103.8 0.10 0.10 0.10 102.8 102.7 102.7 0.29 0.20 0.00 103.1 103.1 103.1 0.19 0.10 0.10 X
104.0 104.0 104.0 -0.10 0.19 0.19 102.9 102.9 102.8 0.10 0.19 0.10 103.1 103.2 103.1 0.00 0.10 0.00 XI
104.0 104.1 104.2 0.00 0.10 0.19 102.9 103.0 103.0 0.00 0.10 0.19 103.0 103.1 103.3 -0.10 -0.10 0.19 XII
104.0 104.5 104.4 0.00 0.38 0.19 102.8 103.2 103.2 -0.10 0.19 0.19 103.0 103.4 103.4 0.00 0.29 0.10 I 2012
104.0 104.7 104.6 0.00 0.19 0.19 102.8 103.3 103.4 0.00 0.10 0.19 102.9 103.5 103.5 -0.10 0.10 0.10 II
104.4 105.0 104.8 0.38 0.29 0.19 103.2 103.7 103.5 0.39 0.39 0.10 103.3 103.8 103.6 0.39 0.29 0.10 III
105.3 105.3 104.9 0.86 0.29 0.10 104.0 103.8 103.6 0.78 0.10 0.10 104.2 104.1 103.6 0.87 0.29 0.00 IV
105.3 105.1 105.0 0.00 -0.19 0.10 104.0 103.7 103.7 0.00 -0.10 0.10 104.0 103.7 103.7 -0.19 -0.38 0.10 V
105.0 104.9 105.2 -0.28 -0.19 0.19 103.6 103.3 103.7 -0.38 -0.39 0.00 103.9 103.5 103.7 -0.10 -0.19 0.00 VI
105.1 104.9 105.3 0.10 0.00 0.10 103.4 103.0 103.9 -0.19 -0.29 0.19 103.6 103.0 103.9 -0.29 -0.48 0.19 VII
106.2 105.6 105.6 1.05 0.67 0.28 104.5 104.2 104.2 1.06 1.17 0.29 104.4 104.0 104.0 0.77 0.97 0.10 VIII
106.2 105.9 105.9 0.00 0.28 0.28 104.5 104.6 104.5 0.00 0.38 0.29 104.2 104.3 104.3 -0.19 0.29 0.29 IX

X
XI
XII

לוח 2 - מדד מחירים לצרכן - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

נובעים מהעברת המדדים ה"ישנים" לבסיס הנוכחי: 2010=100. פערים אלה אינם עולים על עשירית האחוז ונובעים מעיגולים בלבד.

מדד המחירים לצרכן - 
 ללא ירקות ופירות וללא דיור

הפערים בין אחוזי השינוי של המדדים המקוריים בלוח זה לבין אלה שחושבו במועד בפרסום הקלנדרי של מדדים אלה, 

מדד המחירים לצרכן - 
סך הכל

מדד המחירים לצרכן - 

אחוזי שינוי חודשי

בסיס: ממוצע 2010 = 100.0

מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי

ללא דיור

מגמה
אחוזי שינוי חודשי אחוזי שינוי חודשי

מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי
מנוכה
עונתיות



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

2.6  2.0  0.1  0.1  510010 1.7  2.0  -0.2  -0.2  550010
  מדד המחירים לצרכן -

    כללי

1.9  1.5  -  -0.1  510020 1.5  1.9  -  -0.2  550020     המדד ללא ירקות ופירות

2.5  1.5  -  0.3  510040 1.7  1.7  -  -0.1  550040     המדד ללא דיור

1.7  0.9  -  0.0  510030 1.4  1.5  -  -0.2  550030
    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור

1.7  1.7  0.175  1.0  510060 1.7  1.5  0.1  0.9  550060     מזון ללא ירקות ופירות

18.2  11.8  0.2  4.3  510070 12.6  8.5  0.025  1.5  550070     ירקות ופירות

3.0  3.6  0.0  0.0  510080 2.0  3.4  -0.025  -0.1  550080     דיור

6.8  5.0  0.075  0.8  510090 5.4  4.1  0.05  0.6  550090     אחזקת הדירה

-1.2  -0.8  0.025  0.7  510100 -1.2  -1.0  0.0  0.5  550100     ריהוט וציוד לבית

-4.4  -16.7  -0.05  -0.8  510110 -5.5  -17.4  -0.025  -1.0  550110     הלבשה והנעלה

1.9  2.3  0.0  0.3  510120 1.7  2.0  0.0  0.2  550120     בריאות

-4.7  -3.9  -0.475  -5.0  510130 -2.3  -0.5  -0.375  -3.0  550130     חינוך, תרבות ובידור

1.6  2.5  0.15  1.1  510140 2.2  3.7  0.05  0.3  550140     תחבורה ותקשורת

7.6  7.3  0.0  0.2  510150 2.7  2.6  0.0  0.1  550150     שונות

קוד

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
השינוי לעומת

אוגוסט 2012
קוד

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

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

ספטמבר 2012
חמישון תחתון חמישון עליון

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

- 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

79.97 308.87 35.53 548.80 26.83 1,000.0 0.0 סך הכל

שימורי דגים ודגים מעובדים ארוחות בעבודה לחם עופות (4.1)

שמנים וכו ביסקוויטים, עוגות וכו

גלידות קמח

ריבה, דבש וכו מוצרי בצק

ממתקים ושוקולד דגן ומוצרי דגן

משקאות קלים בשר בקר

משקאות אלכוהולים בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו

תבלינים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות בשר משומר ומעובד

תה דגים

מרגרינה

חלב 136.42 0.9 מזון

לבן, יוגורט ומעדני חלב

שמנת

חמאה

גבינה

ביצים

סוכר ותחליפיו

קפה

קקאו

מזון מוכן

ארוחות במסעדות ובבתי קפה

מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות

פירות טריים (7.6-) ירקות קפואים, כבושים ומשומרים ירקות טריים (12.9) 32.38 2.7 ירקות

פירות משומרים ויבשים (3.8-) ופירות

שירותי דיור בבעלות הדיירים שכר דירה 244.27 -0.1 דיור

הוצאות דיור אחרות, תיווך, עריכת חוזים, ביטוח וכו

צורכי משק בית אחרים חומרי כביסה, ניקוי והדברה חשמל לצריכה ביתית  נפט וסולר לחימום הדירה (3.4)

מסים עירוניים גז

שירותי מים וביוב לצריכה ביתית  94.63 0.6 אחזקת

צביעה, סיוד וכו הדירה

תיקונים, שיפוצים ואחזקת הבית

שירותי עזרה בבית

ריהוט לגן ולמרפסת כלים שונים לנקיון הבית ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכו

ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים

כלי מיטה, מגבות וכו שולחנות, כסאות ופינות אוכל

ריהוט וציוד לתינוק ריהוט

ציוד חשמלי גדול 35.48 0.6 וציוד

ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית לבית

ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי

כלי אוכל

כלי בישול ואפייה

חפצי קישוט לבית

הלבשה 31.28 -0.9 הלבשה 

הנעלה והנעלה

משקפיים ומוצרי אופטיקה נלווים שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח

שירות רפואי פרטי 52.21 0.3 בריאות

ריפוי שיניים

תרופות וצורכי רפואה שונים

חינוך קדם יסודי (16.6-) צורכי דת חינוך גבוה, אקדמי הכשרה מקצועית, קורסי העשרה ופנאי, חינוך על תיכוני

חינוך יסודי (5.0-) הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט, קולנוע וכו תחביבים ספרים וציוד לימודים חינוך,

חינוך על- יסודי (5.1-) צעצועים לילדים ונוער עיתונים, שבועונים וירחונים 125.16 -3.6 תרבות

הארחה, נופש וטיולים (13.1-) ספרי קריאה ובידור

מוצרי חשמל בידוריים, טלויזיה רב ערוצית וכו

עריכת מסיבות וארועים

הוצאות על נסיעות לחו''ל (3.4-) שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו נסיעה באוטובוס נסיעה במונית

מוצרי תקשורת נסיעה ברכבת וטיסה בארץ רכב פרטי ואחזקתו 204.63 0.7 תחבורה 

שירותי טלפון ואינטרנט ותקשורת

שירותי דואר

צורכי רחצה וקוסמטיקה סיגריות

תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא

שירותים משפטיים ושירותים אחרים 43.54 0.1 שונות

תכשיטים

שעוני יד ותיקוני שעונים
תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק

לוח 4 - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי, בחודש ספטמבר 2012 



ספטמבר

2011
דצמבר

2011
אוגוסט

2012

ממוצע 2010 106.2 0.0 2.1 2.1

  מדד המחירים לצרכן -

120010    כללי
ספטמבר 1951 33,627,258.2746 0.0 2.1 2.1

120020    המדד ללא ירקות ופירות 106.1 0.1- 1.8 1.7
120050    מזון ללא ירקות ופירות 105.0 0.9 1.5 1.6

120040    ירקות ופירות 109.8 2.7 10.0 14.9
120450    דיור 111.6 0.1- 3.9 2.8

ממוצע 2005 135.3 3.0 6.5 5.9

  מדד מחירי תפוקת

170010    התעשייה - כללי
ממוצע 1994 242.3223 3.0 6.5 5.9

14,15    מוצרי מזון 141.6 3.0 7.8 5.5 180070

3.1 4.8 26.1 119.0 
    מוצרי הלבשה

      (פרט לסרוגים)

18
180370

4.2 4.2 1.1 118.9 
    מוצרי פלסטיק

      וגומי

25
180720

28    מוצרי מתכת 129.8 0.4 2.7 3.2 180940

ממוצע 2005 128.0 1.8 4.7 4.0 170020  המדד ללא דלקים
ממוצע 1977 1,280,477.5244 1.8 4.7 4.0

יולי 2011 103.7 0.0 2.9 3.1

  מדד מחירי תשומה

200010    בבנייה למגורים - כללי
יולי 1950 70,314,865.6061 0.0 2.9 3.1

2.8 3.0 -0.1 103.6 
    חומרים ומוצרים -

201010      סך כולל
205010    שכר עבודה 103.7 0.1 3.0 3.5

ינואר 2010 117.7 0.5 5.3 5.9

  מדד מחירי תשומה

240010    בסלילה וגישור - כללי
ינואר 1966 15,771,014.6834 0.5 5.3 5.9

ממוצע 2000 180.0 1.5 7.8 6.1

  מדד מחירי תשומה

260010    בענף החקלאות - כללי
6.1 7.8 1.5 2,087,672.9400 1975/76

ינואר 2007 139.4 2.1 3.8 5.0

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

440010    כללי (ללא שירותי דיור)
אוקטובר-דצמבר 1993 335.9540 2.1 3.8 5.0

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

ענף
קוד

מדד

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)

לוח 1.4 .- אחוזי שינוי תקופתיים במדדי המחירים
אחוז שינוי לעומת

מדד תקופת בסיס שם הפריט
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אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע התקופה תקופה

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

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

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

א. מדד המחירים לצרכן
(3)(1)

לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

- 1 -



אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע התקופה תקופה

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

(3)(1)
לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

-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

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
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אחוז שינוי המדד מועד פרסום המדד אמצע התקופה תקופה

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

(3)(1)
לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

-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

1.3 263.7 15/10/2010 01/08/2010 יולי 2010-אוגוסט 2010

1.3 267.2 15/11/2010 01/09/2010 אוגוסט 2010-ספטמבר 2010

0.3 268.1 15/12/2010 01/10/2010 ספטמבר 2010-אוקטובר 2010

1.2 271.2 15/01/2011 01/11/2010 אוקטובר 2010-נובמבר 2010

1.5 275.3 15/02/2011 01/12/2010 נובמבר 2010-דצמבר 2010

1.2 278.7 15/03/2011 01/01/2011 דצמבר 2010-ינואר 2011

1.2 282.0 15/04/2011 01/02/2011 ינואר 2011-פברואר 2011

1.0 284.7 15/05/2011 01/03/2011 פברואר 2011-מרס 2011

1.3 288.3 15/06/2011 01/04/2011 מרס 2011-אפריל 2011

0.6 290.0 15/07/2011 01/05/2011 אפריל 2011-מאי 2011

0.6 291.6 15/08/2011 01/06/2011 מאי 2011-יוני 2011

0.8 293.8 15/09/2011 01/07/2011 יוני 2011-יולי 2011

0.2 294.4 15/10/2011 01/08/2011 יולי 2011-אוגוסט 2011

-0.3 293.4 15/11/2011 01/09/2011 אוגוסט 2011-ספטמבר 2011

-0.9 290.7 15/12/2011 01/10/2011 ספטמבר 2011-אוקטובר 2011

-0.4 289.6 15/01/2012 01/11/2011 אוקטובר 2011-נובמבר 2011

0.2 290.1 15/02/2012 01/12/2011 נובמבר 2011-דצמבר 2011

-0.1 289.8 15/03/2012 01/01/2012 דצמבר 2011-ינואר 2012

0.1 290.1 15/04/2012 01/02/2012 ינואר 2012-פברואר 2012

0.1 290.5 15/05/2012 01/03/2012 פברואר 2012-מרס 2012

1.0 293.4 15/06/2012 01/04/2012 מרס 2012-אפריל 2012

0.4 294.6 15/07/2012 01/05/2012 אפריל 2012-מאי 2012

(2)0.0 (2)294.5 15/08/2012 01/06/2012 מאי 2012-יוני 2012

(2)0.7 (2)296.6 15/09/2012 01/07/2012 יוני 2012-יולי 2012

(2)0.6 (2)298.5 15/10/2012 01/08/2012 יולי 2012-אוגוסט 2012

(1)   החל בינואר 1999 מדד זה משמש כאינדיקטור לשינויים במחירי דירות

        ואינו חלק ממסגרת מדד המחירים לצרכן.

(2)   המדד לתקופה זו הוא ארעי. החל בינואר 2011 האומדנים הארעיים מעודכנים כל חודש,

        על סמך עסקאות נוספות שדווחו.

(3)   החל בינואר 2011 עודכנו משקלי הגושים, על סמך ערך מצבת הדירות בישראל.

        להרחבה ראה "מתודולוגיה לחישוב מדד מחירי דירות ומחירים ממוצעים,

        רבעוניים ושנתיים" בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, פרק א‘, מדד המחירים לצרכן,

        סעיף 1.3.
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

5.9    6.5    3.0    3.0    

  מדד מחירי תפוקת

    התעשייה - כללי
170010

4.0    4.7    - 170020    המדד ללא דלקים    1.8
11,13    כרייה וחציבה    0.9    0.0    5.9    8.8 180010
14,15    מוצרי מזון    3.0    0.6    7.8    5.5 180070

7.5    7.9    0.0    0.8    

    משקאות חריפים

      וקלים ומוצרי

      טבק

16

180220
17    טקסטיל    0.8    0.0    0.3    0.5 180280

3.1    4.8    0.2    26.1    

    מוצרי הלבשה

      (פרט לסרוגים)

18
180370

1.9    -0.4    0.0    1.6    

    נעליים, עור

      ומוצריו

19
180420

4.7    5.3    0.0    1.1    

    עץ ומוצריו (פרט

      לרהיטים)

20
180470

21    נייר ומוצריו    1.1    0.0    3.1    2.0 180510

-0.9    1.4    0.1    0.9    

    הוצאה לאור

      ודפוס

22
180550

15.3    15.1    1.5    8.9    

    זיקוק נפט
(2)
      ומוצריו

23
180610

5.7    7.5    0.3    3.3    

    כימיקלים

      ומוצרים כימיים

24
180620

4.2    4.2    0.1    1.1    

    מוצרי פלסטיק

      וגומי

25
180720

4.4    3.4    0.1    1.1    

    מוצרים מינרליים

      אל-מתכתיים

26
180810

27    מתכת בסיסית    0.1    0.0    0.8    2.2- 180880
28    מוצרי מתכת    0.4    0.0    2.7    3.2 180940
29,30    מכונות וציוד    1.0    0.0    2.8    3.8 181030

2.0    2.0    0.0    1.4    

    מנועים חשמליים

      ואביזרים לחלוקת

      חשמל

31

181090

8.0    6.1    0.0    -0.7    

    ציוד תקשורת

      אלקטרוני

33
181160

3.9    2.3    0.1    0.9    

    ציוד תעשייתי

      לבקרה ולפיקוח,

      רפואי ומדעי

34

181210
3.0    1.6    0.0    -0.1    

(3)
35    כלי הובלה 181270

36    רהיטים    0.1    0.0    1.6    1.8 181310

7.0    9.9    0.0    1.2    

    צורפות, תכשיטים

      וחפצי חן

38
181360

39    שונות    0.7    0.0    0.4    1.0 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' 9/2012

קוד

ב. מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

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

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
ענף ראשיענף

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

3.1    2.9    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה

    בבנייה למגורים - כללי
200010

200020    המדד ללא שכר עבודה    0.0    -    2.8    2.8

2.8    3.0    0.0    -0.1    

    חומרים ומוצרים -

201010      סך כולל
203015    שכירת ציוד ורכב     0.3    0.0    1.9    2.4
204010    הוצאות כלליות    0.0    0.0    1.3    2.7
205010    שכר עבודה    0.1    0.0    3.0    3.5

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ה. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

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

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

-    -    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה בבנייה

    למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010

802010    המדד ללא שכר עבודה    0.1-    -    -    -
802020    חומרים ומוצרים - סך כולל    0.2-    0.1-    -    -
802030    שכירת ציוד    0.5    0.1    -    -
802040    שכר עבודה    0.1    0.0    -    -
802050    שונות    0.2    0.0    -    -

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ו. מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים -
תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

-    -    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה בבנייה

    למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010

800020    עפר    1.1    0.0    -    -
800060    בטון    0.7-    0.1-    -    -
800190    רכיבים טרומיים    0.1    0.0    -    -
800220    בנייה    0.4    0.0    -    -
800270    איטום    0.0    0.0    -    -
800340    נגרות ומסגרות    0.0    0.0    -    -
800390    תברואה    0.5    0.1    -    -
800490    חשמל    0.1    0.0    -    -
800630    טיח    0.3    0.0    -    -
800670    ריצוף וחיפוי    0.1-    0.0    -    -
800740    צבע    4.6    0.0    -    -
800770    אלומיניום    0.0    0.0    -    -
800840    אבן    0.2-    0.0    -    -
800900    מיזוג אויר    0.1    0.0    -    -
801040    מעליות ודרגנועים    0.0    0.0    -    -
801070    מסגרות חרש    0.8-    0.0    -    -
801090    רכיבים מתועשים    0.3    0.0    -    -
801140    תקורה    0.3    0.0    -    -

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ו. מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים

לוח 2.2 .- מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה -
תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012
קבוצה ראשית
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

5.9    5.3    0.5    0.5    

  מדד מחירי תשומה

    בסלילה וגישור - כללי
240010

240015  המדד ללא גישור    0.8    -    4.9    6.1

240020  חומרים - סך הכל    0.7    0.3    4.5    5.1

4.0    1.1    0.3    2.4    
(1)

240030      חומרי מחצבה
240220      תערובות אספלט    1.6    0.2    7.7    11.4
240255      מלט ובטון    0.0    0.0    4.8    6.4

5.4    5.4    0.0    0.4    

      אבני שפה, ריצוף
(5)

240280        ותיחום
240283      תאי בקרה ושוחות    1.1    0.0    9.3    13.0
240284      קורות ומקטעים לגשרים    0.3    0.0    8.0    11.4
240285      יריעות וחומרי איטום    0.6    0.0    5.2    6.1
240289      יריעות שריון קרקע    0.0    0.0    6.8    7.0
240291      צינורות שונים    0.4-    0.0    3.6    7.8

-3.9    4.4    -0.2    -1.7    

      מוטות ורשתות פלדה
(6)

240700        ואביזרי מתכת שונים
15.1    14.2    0.0    5.2    

(7)
240710      חומרים ומוצרים לסימון

240720      שלטים ותמרורים    0.0    0.0    0.6-    0.4-
240730      מעקה בטיחות    0.1    0.0    1.9    2.3

1.4    1.3    0.0    0.0    

      אביזרים לתאורת כביש

240740        ותשתית חשמל
240750      מוצרים לפיתוח נופי    0.3-    0.0    0.3-    2.3

240320  שכירת ציוד    0.6    0.2    8.6    9.1

240800  שכר עבודה    0.0    0.0    2.8    3.5

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ז. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור -

תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012

קבוצה ראשית

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

6.1    7.8    1.5    1.5    

  מדד מחירי תשומה

    בענף החקלאות - כללי
260010

260030    מספוא לבעלי חיים    5.0    1.3    15.4    11.1
260100    אפרוחים    0.4-    0.0    0.6-    0.9-
260110    זרעים, פקעות ושתילים    0.2    0.0    1.2    3.0

260150    דשנים וזבלים    0.0    0.0    4.5    10.2
260230    חומרי הדברה    1.0    0.0    1.8    1.5
260280    מים    0.0    0.0    9.9    9.9

260290    דלק, שמנים וחשמל    1.2    0.2    7.3    12.2
260330    חומרי אריזה ואריזות    0.2    0.0    5.7    6.1

3.7    6.3    0.0    -0.2    

    חומרי בנייה למבנים

      חקלאיים וכיסויים

260340      פלסטיים

2.6    1.8    0.0    0.4    

    מכונות, רכב, ציוד,

260350      חלפים וכלי עבודה
260450    עלות עבודה שכירה    0.0    0.0    7.4    0.9

260500    הובלה שכורה    0.8-    0.0    1.2-    0.3-

0.4    0.7    0.0    0.0    

    שירותים וטרינריים

260510      ותרופות
260520    ביטוח    0.4    0.0    1.5    1.4

260530    מסים ואגרות    0.2    0.0    0.3-    0.2-
260540    דמי חכירה    1.1    0.0    2.1    2.4

-0.3    0.0    0.0    -0.2    

    שונות (הנהלת חשבונות,

      שירותי מחשב,

260550      צורכי משרד וכו‘)

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ח. מדד מחירי תשומה בחקלאות

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בחקלאות -

תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012

קבוצה ראשית
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

5.0    3.8    2.1    2.1    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    כללי (ללא שירותי דיור)

440010

2.7    2.0    0.1    0.2    

    התמורה למשרות
(2)

440080      שכיר

11.4    8.0    1.9    6.4    

      דלק, שמנים
(3)

440140        ונוזלי קירור
440170      רכב    1.1    0.1    2.1    1.5

1.4    1.2    0.0    0.3    

      חלפים, תיקונים

440180        ושיפוצי רכב
440230      חומרים, ציוד וכלי עבודה    0.2    0.0    0.5    0.4

1.3    0.8    0.0    -0.9    

      אחזקת מבנים

440260        והוצאות משרדיות

2.7    2.7    0.0    0.2    

      מסים, אגרות,

440330        רשיונות וביטוח

-0.2    2.5    0.0    1.6    

      שונות (הנהלת חשבונות,

440370        הוצאות משפטיות וכו‘)

(2)   כולל חברי קואופרטיב.

(3)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ט. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

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

תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012

קבוצה ראשית
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

5.4    4.1    2.5    2.5    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    זכייניות

    (ללא שירותי דיור)

431010

431100      התמורה למשרות שכיר    0.1    0.1    2.3    2.6

11.4    8.0    2.3    6.4    

      דלק, שמנים
(1)

431200        ונוזלי קירור
431300      רכב    0.8    0.1    2.7    3.1

0.8    0.8    0.0    0.3    

      חלפים, תיקונים

431400        ושיפוצי רכב
431500      ציוד וכלי עבודה    0.0    0.0    0.3-    0.3

0.3    0.8    0.0    -0.7    

      אחזקת מבנים

431600        והוצאות משרדיות

1.2    1.2    0.0    -0.2    

      מסים, אגרות,

431700        רשיונות וביטוח

2.0    2.3    0.0    1.3    

      שונות (הנהלת חשבונות,

431800        הוצאות משפטיות וכו‘)

(1)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 9/2012

קוד

ט. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

לוח 2.2 .- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות -

תרומה ואחוז שינוי

ספטמבר 2012

אחוז שינוי

לעומת

ספטמבר

2011

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2011

השינוי לעומת

אוגוסט 2012

קבוצה ראשית

- 1 -


