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 מדד המחירים לצרכן .א

 
 

 011.3רמה של והגיע ל 1103 נובמבר, בהשוואה לחודש 1103 דצמברבחודש  אחוז 1.0-עלה במדד המחירים לצרכן 

 נקודות(. 011.1=1101)הבסיס: ממוצע  , בחודש הקודם011.1לעומת  נקודות

 

 (. 1.0%-( וההלבשה וההנעלה )ב5.4%-הירקות הטריים )ב ף:במיוחד בסעי ונרשממחירים ת יעלי

 

(, 1.0%-הריהוט והציוד לבית )ב (,1.3%-(, הדיור )ב1.1%-הפירות הטריים )ב :בסעיףנרשמו במיוחד  מחירים ירידות

 (. 0.0%-והתרבות והבידור )ב (1.4%-הבריאות )ב

 

 :יעו באופן ניכר על המדד בחודש זהשהשפ מוצרים ושירותיםלהלן מספר קבוצות 

 וצרים/שירותיםקבוצות מ
 אחוז

 שינוי

תרומה למדד 

 הכללי

 )באחוזים(

 ...4.. 1..8 הלבשה

 410... 4.. ירקות טריים

 44.... 8.1 דלק ושמנים לכלי רכב

 .41... 1.4 הנעלה

 -1.1103 -0.1 עריכת מסיבות ואירועים

 -1.1311 -1.1 תרופות וצרכי רפואה שונים

 -1.1010 -0.5 ה ונופש בארץ ובחו"לרחהא

 -1.1100 -1.5 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 

אחוז והגיע  1.1-עלה ב לא ירקות ופירותהמדד לנקודות,  010.1-אחוז והגיע ל 1.3-עלה ב ,ללא דיורמדד כי העוד יצוין, 

 ת. נקודו 011.5 אחוז והגיע לרמה של 1.0-באף הוא  והמדד ללא אנרגיה עלה נקודות 011.1רמה של ל

 

אחוזים, המדד ללא  0.1-ב עלו המדד הכללי (,4.84 דצמברלעומת  4.81 דצמברודשים האחרונים )בשנים עשר הח

 . יםאחוז 0.4-המדד ללא דיור באחוזים ו 0.0-ב המדד ללא ירקות ופירותאחוזים,  0.1-אנרגיה ב

 

 :14.8 דצמבר – 14.8 יולינתוני המגמה בחודשים 

 0.1%-ל דיורלא של המדד ל, 1.0%-ל הגיע של מדד המחירים לצרכן שנתיקצב הגידול הפי נתוני המגמה לתקופה זו,  על

 .0.4%-ל דיור ירקות ופירות וללא של המדד ללאו

 

 

 

 



 מזון )ללא ירקות ופירות(

 אחוז. 1.0-עלה במדד מחירי המזון 

 

-)ב , שוקולד(יםאחוז 3.3-)ב , סירופים ומייפל(יםאחוז 3.1-)ב אחוזים(, טחינה 0.0-חטיפים מלוחים )ב התייקרו במיוחד:

, בצק ומוצרי בצק (יםאחוז 0.0-)ב גבינות מלוחות (,אחוזים 1.3-)בחלבה  (,אחוזים 1.1-)בריבות ומרקחות  ,אחוזים( 3.1

, כרעיים, שוקיים, ירכיים אחוזים( 0.5-)ב ופלים אחוזים(, 0.4-, אבקות מרק ותבשילים מוכנים )באחוזים( 0.4-)בקפואים 

 .(יםאחוז 0.1-)בודגנים שונים  (יםאחוז 0.5-)ב מוצרים לאפייה וקישוט העוגה, (יםאחוז 0.5-)ב

 

אחוזים(, עוגיות וביסקוויטים  1.4-אחוזים(, יינות )ב 1.1-)ב , עוף קפוא(יםאחוז 5.1-)ב אטריות, ספגטי וכו'הוזלו במיוחד: 

אחוזים(,  1.0-אחוזים(, קרייקרים שונים )ב 1.3-אחוזים(, מוצרי דגים מוכנים )ב 1.3-אחוזים(, דגנים פריכים )ב 1.3-)ב

  אחוזים(. 0.1-אחוזים( וביצים )ב 0.1-, חזה עוף והודו )ב(יםאחוז 0.3-)ב אחוזים(, גלידות 0.0-משקאות חריפים וליקרים )ב

 

 ירקות ופירות

 .יםאחוז 0.4-עלה במדד מחירי הירקות והפירות 

 

מדד מחירי הפירות . אחוז 1.1-בירד דד מחירי הפירות הטריים עומתו מים; לאחוז 5.4-בעלה הירקות הטריים מחירי מדד 

 אחוז.  1.5-ירד ב מדד מחירי הירקות הקפואים, הכבושים והמשומריםזים ואחו 0.4-ב ירד המשומרים והיבשים

 

(, 1103י אחוזים לעומת יונ 40.1-, ארטישוק )עלה באחוזים( 41.1-)ב מלפפונים במיוחד:ירקות הטרים התייקרו מבין ה

(, שעועית טרייה אחוזים 1.0-)ב, קלחי תירס אחוזים( 01.0-)ב אחוזים(, כרוב 01.1-חצילים )ב ,אחוזים( 31.0-)בקישואים 

 ,אחוזים( 1.1-)ב ברוקולי אחוזים( 1.1-, ירקות לתיבול )באחוזים( 4.1-)ב , כרוביתאחוזים( 0.5-)ב, דלעת (יםחוזא 0.1-)ב

 אחוזים(. 0.1-ן וצנונית )בוצנו אחוזים( 1.5-נבטים )ב

 

חסה  ,אחוזים( 4.1-)באחוזים(, גזר  01.1-פלפלים )ב אחוזים(, 01.3-עגבניות )ב ,(יםחוזא 00.4-)בשומר  במיוחד: הוזלו

  .אחוזים( 0.3-)בותפוחי אדמה ובטטות  אחוזים( 0.5-, ירק עלים )ב(יםאחוז 0.1-)באחוזים(, בצל  0.1-)ב

 

ם אחוזים(, תפוזי 5.1-, בננות )באחוזים( 1.1-ים )באחוזים(, לימונ 01.1-אשכוליות )בבמיוחד:  והוזל הטרייםמבין הפירות 

 אחוזים(. 3.3-ואבוקדו )ב אחוזים( 3.1-)ב

אחוזים(, אגסים  3.0-אחוזים(, קיווי )ב 3.1-אחוזים(, אפרסמון )ב 5.1-אחוזים(, פומלה )ב 0.5-)בים רימונ במיוחד: התייקרו

 עץ )באחוז אחד(.-אחוזים( ותפוחי 0.1-, מלונים )באחוזים( 0.1-)ב

תפוחי אדמה  ,אחוזים( 3.0-)ב, פירות יבשים אחוזים( 4.1-)ב צימוקים במיוחד: הוזלו מבין הירקות והפירות המעובדים

 0.3-)ב גרעינים לפיצוחו אחוזים( 0.0-)ב , אגוזים ופיסטוקיםאחוזים( 0.1-)ב , רסק עגבניותאחוזים( 1.0-)ב קפואים

 . (יםאחוז

 

 . אחוזים( 0.3-)בופירות משומרים  אחוזים( 0.1-)בירקות כבושים  במיוחד: התייקרו



 דיור

 אחוז. 1.3-ירד במדד מחירי הדיור 

 .אחוז 1.0-בעלה שכר דירה אחוז; לעומתו מדד  1.5-ירד ב מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 

 שירותי דיור בבעלות הדיירים:

זו  ירידה. 1103נובמבר , בהשוואה לחודש נרשמה ירידה, 1103 דצמברבבעלות הדיירים בחודש  במדד שירותי דיור

, לעומת חוזים 1103 דצמבר – 1103 נובמבר מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים

 .1103נובמבר  – 1103אוקטובר שנחתמו בחודשים 

 

 ר שאינם נכללים במדד המחירים לצרכןאינדיקטורים נוספים בשוק הדיו

 

 בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מדד המחירים לצרכן, פרק הדיור( 1.8מדד מחירי דירות )לוח 

 ספטמבר, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים 1103 נובמבר – 1103 אוקטוברמהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים 

זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי האיכות  עלייהאחוז.  1.4-ב עלו, נמצא כי מחירי הדירות 1103אוקטובר  – 1103

בתמהיל ובסוג הדירות. הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו. מהשוואת 

. מהשוואת יםאחוז 1.1-המחירים בעלו , 1101 נובמבר – 1101 אוקטובר, 1103 נובמבר – 1103 אוקטוברהעסקאות 

 אחוזים. 1.0-ב עלו המחירים ,1101אוקטובר  – 1101 ספטמברלעומת  1103אוקטובר  – 1103 ספטמברהעסקאות 

 

 אחזקת הדירה

 .נותר ללא שינויאחזקת הדירה מדד מחירי 

 

 ים(.אחוז 0.1-)בים( וגז בבלונים אחוז 0.1-)בחומרים לניקוי ורחיצת כלים  התייקרו במיוחד:

 

 לבית ריהוט וציוד

    .אחוז 1.0-ירד במדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

                                                                

-)ב, ספה וכורסאות אחוזים( 1.1-)בשואב אבק, מגהץ וכו'  אחוזים(, ציוד חשמלי לבית כגון: 1.0-: כלי אוכל )בהוזלו במיוחד

אחוזים(,  0.1-אחוזים(, כלים חד פעמיים )ב 0.1-חוזים(, שולחנות, כסאות ופינות אוכל )בא 0.1-, מצעים )באחוזים( 0.1

, תנור אחוזים( 0.3-)באחוזים(, ציוד חשמלי למטבח כגון: מיקרוגל, מיקסר וכו'  0.4-ארונות, מזנונים, כונניות ושידות )ב

 אחד(. )באחוזלי בישול ואפייה אחוזים( וכ 0.0-אחוזים(, אהילים ונברשות )ב 0.1-לבישול ואפייה )ב

 

, אביזרי אמבטיה אחוזים( 3.4-)ב , נרות ומפיצי ריחאחוזים( 4.4-)ב , מגבותאחוזים( 4.4-)ב כרים וכריות :התייקרו במיוחד

 0.1-אחוזים(, ביטוח ותיקון מכשירי חשמל )ב 1.1-, מפות ומפיות )באחוזים( 1.0-)ב , פרחים וצמחיםאחוזים( 3.1-)ב

 אחוזים(.   0.0-אחוזים( וריהוט לגן ולמרפסת )ב 0.5-ציוד לתינוק )באחוזים(, 

 



 הלבשה והנעלה

 נותר המדד ללא שינוי. בניכוי השפעות עונתיות; יםאחוז 1.0-בעלה מדד מחירי ההלבשה וההנעלה 

 

 .אחוזים 3.1-עלה במדד מחירי ההנעלה אחוזים ו 01.1-עלה במדד מחירי ההלבשה 

 

עם  1103 דצמברידי השוואת מחירי -מתקבלים על החורף, ה והנעלתמדדי המחירים של הלבש בר,דצמכי בחודש  יצוין

השוואת מחירי שנתיים מתקבלים על ידי -כללההנעלה ההלבשה וה. בנוסף, מדדי המחירים של פריטי 1101 דצמבר מחירי

טים הינם בהשוואה לחודש נובמבר . עם זאת, שיעורי השינוי של כל הקבוצות והפרי1103יוני  מחיריעם  1103 דצמבר

1103 .  

 

, צורכי הלבשה שונים כגון: כובעים, (יםאחוז 01.1-)ב מדדי הסעיפים הבאים: הלבשה עליונההתייקרו בסעיף ההלבשה 

 .(יםאחוז 5.1-)ב ונהתחתהלבשה ו (יםאחוז 1.1-אחוזים(, בגדי ספורט והתעמלות )ב 1.0-צעיפים, עניבות וכו' )ב

 

-)ב לגבריםהנעלה ו (יםאחוז 5.5-)ב לילדים/ותהנעלה , (יםאחוז 4.4-)ב לנשיםבמיוחד: הנעלה התייקרו  בסעיף ההנעלה

 . (יםאחוז 0.3

 

 בריאות

 אחוז. 1.4-ב ירדמדד מחירי בריאות 

 

 אחוזים(. 1.1-אחוזים( ומשקפי שמש לגבר ולאישה )ב 4.0-הוזלו במיוחד: תרופות במרשם )ב

 

 אחוזים(. 1.1-אה אחרים כגון: פלסטר, מדחום וויטמינים )בבמיוחד: חומרי רפו התייקרו

 

 ינוך, תרבות ובידורח

 אחוז. 1.4-ירד במדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 

 .יםאחוז 0.0-ירד במדד מחירי תרבות ובידור אחוז; לעומתו  1.1-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוך
 

אחוזים( ומנוי למועדון ספורט או  0.1-עריכת מסיבות ואירועים )ב, אחוזים( 0.1-הוזלו במיוחד: מלונות ובתי הבראה )ב

 .אחוזים( 0.3-)בבריכה 

 

  אחוזים( 1.1-)בדמי כניסה למועדוני בילוי במיוחד:  התייקרו

 



 חבורה ותקשורתת

 .אחוז 1.0-ירד במדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 

 .אחדנותרו ללא שינוי, כל מדד מחירי תקשורת ומדד מחירי תחבורה 

 

 אחוזים(. 0.3-ודלק ושמנים לכלי רכב )ב אחוזים( 14.1-התייקרו במיוחד: שכירת רכב לנסיעה בארץ )ב

 

 אחוזים(.  0.4-ושירותי הובלה )ב אחוזים( 1.0-נסיעה לחו"ל )בבמיוחד:  והוזל

 

 שונות

 
 .אחוז 1.0-עלה ב שונות מדד מחירי סעיף

 
  .אחוזים( 1.5-בתכשירים ואביזרים לשיער )התייקרו במיוחד: 

 

 אחוזים(.  0.3-ומוצרי טואלטיקה ורחצה )ב אחוזים( 1.0-)ב מייבש שיערבמיוחד:  והוזל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים .ב
 

 011.1-גיע לאחוז וה 1.3-ב 1103 דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש

 (.011.1=1101)הבסיס: ממוצע  1103נובמבר  נקודות בחודש 11.1 נקודות לעומת

 

 ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים:בחלק ממשקפת התייקרויות  1103  דצמברהעלייה במדד בחודש 

 . אחוזים( 1.1-)ב וייצור מוצרי נפט מזוקק אחוזים( 4.0-)בתיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 

 

וייצור תרופות לבני אדם ולשימוש  אחוזים( 1.1-הלבשה )בחלה ירידת מחירים במיוחד בענפים: ייצור מוצרי  ,לעומת זאת

 אחוזים(. 0.3-וטרינרי )ב

 

 נקודות. 011.5ללא שינוי ברמה של  1103מדד מחירי תפוקת התעשייה ללא דלקים נותר בחודש דצמבר 

 
 המדד לפי עוצמת הטכנולוגיה

נקודות  10.1והגיע לרמה של אחוזים  0.0-ב 1103 דצמברבחודש  עלהתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית  המדד של

. תעשיות אילו כוללות ענפי ייצור של מוצרי נפט גולמי מזוקק, מוצרי גומי 1103 נובמברנקודות בחודש  14.1לעומת 

תיקון,  ,כת )ללא נשק ותחמושת(, ספינות ואוניותמתכתיים, מתכות בסיסיות, מוצרי מת-ופלסטיק, מוצרים מינרלים אל

 תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד ושכפול חומר תקשורתי מוקלט.

 

 011.1נקודות לעומת  010.1אחוז והגיע לרמה של  1.3-ב 1103 דצמברבחודש עלה המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית 

 תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וכלי טיס. נקודות בחודש קודם. תעשיות אילו כוללות ענפי ייצור של

 

נקודות לעומת  011.1אחוז והגיע לרמה של  1.0-ב 1103 דצמברבחודש  עלההמדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית 

כונות נקודות בחודש קודם. תעשיות אילו כוללות ענפי ייצור של כימיקלים ומוצריהם, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, מ 011.0

וציוד, ציוד רפואי, דנטאלי ואורתופדי, כלי רכב מנועיים ונגררים וכלי תחבורה והובלה אחרים )לא כולל ספינות ואוניות וכלי 

 טיס(.

 

נקודות לעומת  015.1אחוז והגיע לרמה של  1.3-ב 1103 דצמברהמדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד בחודש 

. תעשיות אלו כוללות ענפי ייצור של מזון, משקאות, טבק, טקסטיל, מוצרי הלבשה, עץ 1103 נובמברנקודות בחודש  015.3

ומוצריו, נייר ומוצריו, רהיטים, עיבוד מוצרי עור, הדפסה של חומר תקשורתי מוקלט וענפי ייצור אחרים )לא כולל ציוד רפואי, 

 דנטאלי ואורתופדי(.

 



 להלן השינויים בתוך הענפים הראשיים:

 

 וצרי מזוןמייצור 

 .זאחו 1.3-ב 1103 דצמבר בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 3.1-)ב והודו עופות אחוזים(, 1.0-)בבשר בקר טרי  אחוז(, אחד)ב מעובד בשר בקר של הוזלהה משקפת בעיקר דירהי

מלפפונים  אחוזים(, 1.1-בושים )בזיתים כ אחוזים(, 0.1-)ב אחוזים(, שימורי עגבניות 0.4-שימורי תירס מתוק )ב אחוזים(,

-אחוזים(, לחם מיוחד )ב 3.5-אחוזים(, סובין חיטה )ב 1.1-אחוזים(, שמן סויה )ב 0.0-אחוזים(, מרגרינה )ב 1.1-כבושים )ב

 .אחוזים( 3.1-מרק )ב וקוביות תואבקאחוזים( ו 3.1-מזון מוכן לא קפוא )באחוזים(,  1.1

 

 חטיפים אחוזים(, 0.1-אחוזים(, כוספת סויה )ב 3.5-אים )בלעומת זאת, עלו מחירי ירקות מוקפ

 1.1-ממתקים )בו אחוזים( 1.1-גרעינים, בוטנים ושקדים )ב, אחוזים( 1.1-)ב , מקרונים ועודאטריות אחוזים(, 4.3-)ב 

 (.אחוזים

 

 משקאותייצור 

 אחוז. 1.3-ב 1103 דצמבר בחודשירד מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 .אחוזים( 0.0-בירה לבנה )ב של הוזלהשקפת בעיקר ה מדירהי

 

 אחוזים(. 3.5-משקאות חריפים )בלעומת זאת, עלו מחירי 

 

 ייצור מוצרי טבק

 אחוז. 1.4-ב 1103 דצמבר בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 טקסטילייצור 

 .נותר ללא שינוי 1103 דצמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה בחודש

 

 מוצרי הלבשהייצור 

 אחוזים. ב 1.1-ב 1103דצמבר  בחודש ירד מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

 

 עם המשך מכירות סוף עונת החורף. אחוזים(, 4.1-)ב ומתפרות בגדים הלבשה עליונה של וזלהמשקפת בעיקר ה ירידהה

 

 ייצור ועיבוד של מוצרי עור ואביזרים נלווים

 אחוז. 1.1-ב  1103דצמבר ף זה עלה בחודש מדד המחירים הסיטוניים בענ

 .אחוזים( 1.1-)בעורות מעובדים  העלייה משקפת בעיקר התייקרות של

 



 ייצור מוצרי עץ, שעם וקש )פרט לרהיטים(

 אחוז. 1.1-ב 1103דצמבר  בחודשעלה מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 (.אחוזים 0.3-העלייה משקפת בעיקר התייקרות של לוחות עץ )ב

 

 ייר ומוצריוייצור נ

 .1103דצמבר  בחודש נותר ללא שינוי מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 .אחוזים( 0.1-חיתולים חד פעמיים )בו אחוזים( 01.1-אחוזים(, מפות ומפיות נייר )ב 0.1-נייר גולמי היגייני )בעלו מחירי 

 

מגבות ו אחוזים( 0.5-)ב נייר משרדי אחוזים(, 0.0-דפסה )בנייר גולמי לכתיבה ולה במחירי ירידות  נרשמו לעומת זאת, 

 .אחוזים( 1.1-נייר )ב

 

 הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט

 .1103נותר ללא שינוי בחודש דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

 

 ייצור מוצרי נפט מזוקק 

 אחוזים. 1.1-ב  1103דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש

 

 ם הכימיקלים ומוצריייצור 

 אחוז. 1.5-ב 1103דצמבר מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש  

 

 3.0-)ב וחומרי ניקוי לכביסה אחוזים( 1.1-פוליפרופילן )ב אחוזים(, 5.0-פוליאטילן )בשל העלייה משקפת בעיקר התייקרות 

 . אחוזים(

 

 אחוזים( 0.1-דבק )ב, אחוזים( 1.1-חומרי חיטוי והדברה לבית )ב אחוזים(, 0.1-)בחומצות  לעומת זאת, ירדו מחירי

 .אחוזים( 1.3-דטרגנטים )בו

 

 ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי

 אחוזים. 0.3-ב 1103דצמבר בחודש  ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 .ם(אחוזי 0.5-תרופות לבני אדם )בשל בעיקר הוזלה הירידה משקפת 

 



 פלסטיק גומי ומוצרי ייצור 

 אחוז. 1.0-ב 1103דצמבר  בחודש ירדמדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 מתכתיים -אל םעל בסיס מינראליימוצרים ייצור 

 אחוז. 1.3-ב 1103מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 

  

 חוזים(.א 3.1-העלייה משקפת בעיקר התייקרות של בלוקים מבטון )ב

 

 אחוזים(. 0.3-לעומת זאת, ירדו מחירי אלמנטים שונים מבטון )ב

 תות בסיסיומתכתעשיית 

 אחוז. 1.0-ב  1103דצמבר  בחודשירד מדד המחירים הסיטוניים בענף זה 

 

 מוצרי מתכתייצור 

 .ללא שינוי 1103נותר בחודש דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

 

 קטרוני ואופטי ייצור מחשבים, מכשור אל

 אחוז. 1.0-ב  1103עלה בחודש דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

 

 .אחוזים( 3.5-)ב אופטיות-מערכות אלקטרו משקפת בעיקר התייקרות של עליית המחירים

 

 ייצור מכונות וציוד

 אחוז. 1.1-ב  1103מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 

 

 אחוזים(. 0.1-יקר הוזלה של כלים לעיבוד הקרקע )בהירידה משקפת בע

 

 אחוזים(. 0.1-)ב  ומשאבות מדחסים וציוד שאיבה אחוזים( 1.1-לעומת זאת, עלו מחירי  מתקני קירור והקפאה )ב

 

 ייצור ציוד חשמלי 

 אחוז. 1.0-ב  1103ירד בחודש דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה

 

 .אחוזים( 0.1-כבלים מבודדים )ב הוזלה של רמשקפת בעיק ירידת המחירים

 

 אחוזים(. 0.1-)באביזרים חשמליים להתקנה ביתית לעומת זאת, עלו מחירי 

 

 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים

 אחוז. 1.1-ב 1103ירד בחודש דצמבר  מדד המחירים הסיטוניים בענף זה



 

 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

 אחוז. 1.0-ב  1103עלה בחודש דצמבר  ענף זהמדד המחירים הסיטוניים ב

 

 העלייה משקפת בעיקר התייקרויות של ספינות ומטוסים לפי אומדן.

 

 ייצור רהיטים

 אחוז. 1.5-ב 1103מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 

 

 אחוזים(. 1.4-)ב מזרניםמשקפת בעיקר הוזלה של  הירידה

 ענפי תעשייה אחרים 

 אחוז. 1.1-ב  1103ירד בחודש דצמבר   ירים הסיטוניים בענף זהמדד המח

 

 תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות של מכשור וציוד 

 
 אחוזים. 4.0-ב  1103מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 

 

 אחוזים( 05.1-)ב העלייה משקפת בעיקר התייקרות של תיקון ותחזוקה של כלי טיס

 

 (.אחוזים 0.4-, ירדו מחירי תיקון ותחזוקה של מכונות ייעודיות )בלעומת זאת

 

 

 

 מדד מחירי תפוקה של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים

 

נקודות לעומת   15.1-אחוז והגיע ל 1.3-ב 1103 דצמברמדד המחירים של תפוקת ענף כרייה וחציבה ירד בחודש 

 (.011.1=1101)הבסיס: ממוצע  1103 נובמברנקודות בחודש  15.4

                                                                                                                                                                 

 אחוזים. 0.1-( ירד המדד הנ"ל ב1101 לעומת דצמבר 1103 דצמבר)  1103במשך שנת 



 רי תשומה בבנייה למגוריםמדד מחי ג.

 

=  1100)על בסיס יולי נקודות  014.0ללא שינוי ועמד על  1103נותר בחודש דצמבר  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

 נקודות(. 011.1

 

 אחוזים. 0.5-מתחילת השנה עלה המדד ב

 

 .  אחוז בפרק מעליות 1.0מלבד ירידה של  תנודות מחירים של עד חצי אחוז החודש פרקי הבנייה נרשמובכל 

 

ומוצרים,  חומרים אחוז. מחירי 1.1-בשכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלו מחירי  1103דצמבר  בחודש

 שכירת ציוד והוצאות כלליות נותרו החודש ללא שינוי.

 

 0.1-מאיטונג ומגבס )באחוזים(, בלוקים מבטון  0.4-חומרי מחצבה אחרים )ב מחיריעלו במיוחד מבין החומרים והמוצרים 

 אחוז(. 1.1-אחוז( ומעליות )ב 1.1-אחוז(, טיט )ב 1.1-אחוז(. לעומת זאת ירדו מחירי אבן )ב 1.0-אחוזים( ומוליכים )ב

 

 

 מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ד.

 

)על בסיס נקודות  010.1ללא שינוי ועמד על  1103נותר בחודש דצמבר  משרדיםלמדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ו

 נקודות(. 011.1=  1101ינואר 

 

 מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי.

 

 אחוז בפרק מעליות. בשאר 1.1 חירים שלעליית מ , יש לציין1103דצמבר  מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש

 עד חצי אחוז.של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים 

 

 סלילה וגישורמדד מחירי תשומה ב ה.

 
נקודות  010.3נקודות לעומת  010.0-אחוז והגיע ל 1.1-ב 1103 דצמברמדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש 

 נקודות(. 011.1= 1101בחודש קודם )על בסיס ינואר 

 

 .באחוז אחדמתחילת השנה עלה מדד זה 

 

 אחוז. 1.3-ב 1103 דצמברמדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש 

 

עבודות מצע ואגו"ם באחוז , יש לציין את העלייה בפרק 1103דצמבר נויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש ימבין הש

 אחוז. 1.5-אחוז ובפרק עבודות גישור ב 1.0-אחד, בפרק עבודות ריצוף ב

 



 אחוז. 1.0-לעומת זאת חלה ירידה בפרק עבודות שילוט ותמרור ב

 

 .פחות מאחוז מחירים של עד מו תנודותהסלילה נרש בשאר פרקי

 

, חומרים  המשולם עבור המועסקים בענף שכר עבודהמבטאת את העלייה במחירי  1103 דצמברהעלייה במדד חודש 

 , כל אחד.אחוז 1.1-ב ומחירי שכירת ציוד

 
 

 מדד מחירי תשומה בענף החקלאות ו.
 

נקודות  013.1נקודות לעומת  015.0-לוהגיע אחוז  1.1-ב 1103 דצמברבחודש  עלהמדד מחירי תשומה בענף החקלאות 

 נקודות(.  011=1111בחודש קודם )הבסיס ממוצע 

 

 אחוזים. 1.1-מתחילת השנה ירד המדד ב

 

 אחוז. 1.0-עלה ב מחירי תשומות בבעלי חייםאחוז ומדד  1.5-עלה ב מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים

 

אחוזים ובמחירי מכונות, רכב,  3.5-העלייה במחירי דלק, שמנים וחשמל באת  תמשקפ 1103 דצמברבמדד חודש  העלייה

 אחוז. 1.4-ציוד, חלפים וכלי עבודה ב

 

אחוז כל אחד,  1.4-אחוז, דשנים וזבלים וחומרי אריזה ואריזות ב 1.0-לעומת זאת, ירדו מחירי זרעים, פקעות ושתילים ב

אחוז ומחירי אפרוחים, חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים,  1.3-מספוא לבעלי חיים ב אחוז, 1.5-דמי חכירה ב

 אחוז כל אחד. 1.0-שירותים וטרינריים ותרופות וביטוח ב

 

 עלות עבודה שכירה נותרה ללא שינוי.

 מדד מחירי תשומה באוטובוסים ז.
 

נקודות לעומת  030.0-ל אחוז והגיע 1.4-ב 1103 דצמברבחודש  עלהמדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה 

 נקודות(. 011.1= 1111נקודות בחודש קודם )על בסיס ינואר  034.5

 

 אחוז. 1.1-מתחילת השנה ירד מדד זה ב

 

 במחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור  העלייהמבטאת במיוחד את  1103 דצמברבמדד חודש  העלייה

 אחוז. 1.1-ים ובמחירי רכב באחוז 0.1-ב

 

מת זאת, ירדו מחירי חומרים, ציוד וכלי עבודה, אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ומחירי מסים, אגרות, רשיונות וביטוח לעו

 אחוז כל אחד. 1.1-ב

 



 מחירי חלפים תיקונים ושיפוצי רכב נותרו ללא שינוי.

 

 .אחוז 1.0-עלה ב מדד מחירי התמורה למשרות שכיר

 

 

 אחוז. 1.0-ב 1103ייניות עלה בחודש דצמבר מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכ

 

 אחוזים. 0.5-מתחילת השנה ירד מדד זה ב

 

 אחוז. 1.0-אחוזים ובמחירי רכב ב 0.1-העלייה במדד מבטאת בעיקר את העלייה במחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב

 

 אחוז. 1.1לעומת זאת בשאר המדדים נרשמו ירידות של עד 

 

 יר נותרו ללא שינוי.מחירי התמורה למשרות שכ

 

 

 אחוז. 1.1-ב 1103דצמבר  בחודש עלהמדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 1023סיכום שנת -מדדי המחירים

 

  . מדד המחירים לצרכןא

 

 8.6זאת לאחר עליה של  (.3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182בשנת  אחוזים 8.1-עלה במדד המחירים לצרכן 

  (.3188לעומת דצמבר  3183)דצמבר  3183אחוזים בשנת 

 אחוזים. 83.1(, נרשמה עלייה מצטברת של 3111לעומת דצמבר  3182עוד יצוין כי בחמש השנים האחרונות )דצמבר 

 

  המדד לפי קבוצות תצרוכת ראשיות .2

 

 3183ובשנת  3183לעומת שנת  3182הלוח שלהלן מסכם את אחוזי השינוי במדדי המחירים של הקבוצות הראשיות בשנת 

 .3188לעומת 



 לוח א': מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית

 מדד כללי

 וקבוצות ראשיות

1023 
 שינוי:האחוז 

 1023דצמבר 
  1021לעומת דצמבר 

1023 
 

התרומה 
 באחוזים

1021 
 שינוי:האחוז 

 1021דצמבר 
 1022לעומת דצמבר 

1021 
 

התרומה 
 באחוזים

 

 המדד הכללי

 מדד ללא ירקות ופירותה

 המדד ללא דיור

 המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות

 המדד ללא אנרגיה

 

8.1 

8.6 

8.1 

8.8 

8.1 

 

8.1 

- 

- 

- 

- 

 

8.6 

8.7 

8.3 

8.2 

8.2 

 

8.6 

- 

- 

- 

- 

     

 מזון

 ירקות ופירות

 דיור

 אחזקת הדירה

 ריהוט וציוד לבית

 הלבשה והנעלה

 בריאות

 חינוך, תרבות ובידור

 ותקשורת תחבורה

 שונות

2.2 

88.1 

3.1 

2.1 

3.1- 

8.1- 

1.1 

3.3 

3.1- 

5.1 

1.51 

1.231 

1.731 

1.271 

1.8- 

1.171- 

1.11 

1.31 

1.5- 

1.3 

5.1 

8.7- 

2.2 

5.7 

8.5- 

1.5 

3.1 

3.1- 

1.5- 

1.5 

1.131 

1.11- 

1.1 

1.51 

1.11- 

1.1 

1.831 

1.21- 

1.171- 

1.331 

 

אחזקת הדירה, חינוך, תרבות דיור, מזון, ירקות ופירות, ה ראשיים: סעיפי צריכ שישהבכפי שניתן לראות מלוח א', 

מחירים, אך מתחת לעליית  ייתעל הנרשמבריאות,  ף, נרשמו עליות מחירים מעבר לעליה הממוצעת. בסעיובידור ושונות

ה ותחבורה , הלבשה והנעלריהוט וציוד לבית סעיפי צריכה ראשיים: שלושה. ב3183המחירים הממוצעת, לעומת דצמבר 

 . 3183מחירים לעומת שנת  , נרשמו ירידותותקשורת

 

בשנת  ירדשחינוך תרבות ובידור סעיף אחוזים,  88.1-אחוזים, עלה השנה ב 8.7-ב 3183סעיף ירקות ופירות שירד בשנת 

 8.1-ב אחוז ירד השנה 1.5-ב 3183ים וסעיף הלבשה והנעלה שעלה בשנת אחוז 3.3-השנה ב עלה ,אחוזים 3.1-ב 3183

 אחוזים. 

 

 .3182להלן מספר קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בשנת 

 



 ( 1021לעומת דצמבר  1023לוח ב': מוצרים ושירותים נבחרים  )דצמבר 
 

אחוז  מוצרים/שירותים

שינוי 

 שנתי

תרומה למדד 

הכללי 

 )באחוזים(

 0.0102 3.1 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 0.3130 0.1 י חינוךשירות

 0.1082 2..2 סיגריות

 0.1000 20.1 עופות

 0.2.10 0.0 חשמל לצריכה ביתית

 .0.201 10.8 פירות טריים

 0.21.3 21.0 ירקות טריים

 0.0.00 1.0 שכר דירה

 0.0821 3.0 ארוחות מחוץ לבית

 0.0080 1.8 שירותים רפואיים

 0.0010 ..1 חלב ומוצרי חלב

 .0.000 8.1 וטיולים הארחה, נופש

 0.0002 1.1 מיסים עירוניים

 0.0013 2.0 מכוניות

 0.0020 20.1 משקאות אלכוהוליים

 0.0101 1.0 שירותי מים וביוב

 -1.1231 -3.5 ציוד חשמלי לבית

 -1.1211 -3.5 תרופות ועזרים רפואיים

 -1.1513 -8.1 הלבשה

 -1.1183 -2.2 עריכת מסיבות ואירועים

 -1.1771 -8.1 מנים לכלי רכבדלק וש

 -1.8373 -2.6 וטיסות בארץ לחו"ל ותנסיעהוצאות על 

 -1.3561 -81.8 שירות טלפון נייד

 

 מדד המחירים לצרכן לפי "סלי" חמישונים. 1
 

 אחוזים.  8.2-אחוזים ומדד המחירים לחמישון העליון עלה ב 3.1-ב 3182מדד המחירים לחמישון התחתון עלה בשנת 
 



ואת אחוז השינוי השנתי של כל  3182מתאר את התפתחות המדדים לפי סלי חמישונים לאורך שנת  2שים מס' תר

 חמישון. 

 

1.3

2.5

0

1

2

3

4

5

תחתוןעליון

 
 שחלו בקבוצות הראשיות ל"סלי" החמישון העליון והתחתון. השנתייםמתאר את השינויים  1תרשים מס' 

 

 

מדד המחירים לצרכן של קבוצות ראשיות לפי "סלי" חמישונים - 2013
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 לפי ענפי משק המחירים לצרכן דדמ. 3

 

 המחירים במרכיבים השונים של המדד גם על ידי מיון המוצרים והשירותים לפי ענפי משק. שינוייניתן לבחון את 

 



ולוח ג' גם את התרומה של כל ענף  בחלוקה לפי ענפי משק 3182מתאר את התפתחות המחירים בשנת   3תרשים מס' 

 :למדד הכללי

 

מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק - 2013

10.3

6.4 6.3

-4.3

1.82.2
2.62.9

1.1

4.2

0.60.8

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

תוצרת

חקלאית

שירותי

חינוך

חשמל

ומים

שירותי

הארחה

בנייה ודיור שירותים

עסקיים

שירותי

בריאות

מדד

כללי/סך

הכל

שירותים

אישיים

מיסים

וביטוח

תוצרת

תעשייתית

תקשורת,

נסיעות וכו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פירמידת ענפי משק, תרומה ואחוז שינוי שנתימדד המחירים לצרכן לפי  :לוח ג'

 

 

 המדד כללי

וקבוצות ראשיות לפי פירמידת ענפי 

 משק

1023 
 אחוז השינוי:

   1023דצמבר 
 1021לעומת דצמבר 

1023 
 

התרומה 
 באחוזים

 

 המדד הכללי

 המדד ללא תוצרת חקלאית

 

8.1 

8.1 

 

 

8.1 

- 

 

   

 רת חקלאיתתוצ

 תוצרת תעשייתית

 שירותי בנייה ודיור

 חשמל ומים

 תקשורת, נסיעות וכו'

 מיסים וביטוח

 שירותי חינוך

 שירותי בריאות

 שירותים אישיים

 שירותי הארחה

 שירותים עסקיים

81.2 

1.6 

3.1 

6.2 

5.2- 

1.1 

6.5 

3.3 

8.8 

5.3 

3.6 

1.2 

1.31 

1.71 

1.31 

1.51- 

1.11 

1.21 

1.171 

1.171 

1.831 

1.131 

 

 

: תוצרת חקלאית,  שירותי חינוך, 3183ניתן לראות כי, בשבעה ענפים נרשמו עליות גבוהות מהממוצע לעומת דצמבר 

 חשמל ומים, שירותי הארחה, בנייה ודיור, שירותים עסקיים ושירותי בריאות. 

 

 .3183בענף אחד: תקשורת, נסיעות וכו', נרשמה ירידה לעומת דצמבר 

 

 

 

 

 

 



 1023בשנת  ט התפתחות המחיריםפירו . 1

 

עלו  1.1%: 3182שנת ב )במונחי משקל(, עלו שבסל והשירותיםמן המוצרים  62%-כ' להלן, דכפי שניתן לראות מלוח 

-1מהמוצרים והשירותים עלו בשיעור שבין  13.1%-ו אחוזים 1-81עלו בשיעור שבין  1.3%, אחוזים 81בשיעור של מעל 

 אחוזים. 5.1

 

מן המוצרים והשירותים שבסל. ירידות מחירים של עד  1.1%-אחוזים, נרשמו ב 1-ידות מחירים של למעלה מלעומתן, יר

 נוספים מן המוצרים והשירותים שבסל. 28.1%-אחוזים נרשמו ב 1

 

אחוזים(,  36.1-אחוזים במוצרים הבאים: פירות טריים )ב 81נרשמו עליות מחירים חדות של מעל  3182במשך שנת 

 אחוזים(, 85.3-אחוזים(, חינוך יסודי )ב 86.3-אחוזים(, משקאות אלכוהוליים )ב 86.5-אחוזים(, עופות )ב 81.8-ת )בסיגריו

 אחוזים(. 81.8-וחמאה )ב אחוזים( 81.5-חינוך על יסודי )ב אחוזים(, 83.1-ירקות טריים )ב

 

-אחוזים(, כלי מיטה, מגבות וכו' )ב 83.8-אחוזים נרשמו במוצרים הבאים: מוצרי תקשורת )ב 1ירידות מחירים של מעל 

 אחוזים(.  6.2-אחוזים( ושירותי טלפון ואינטרנט )ב 7.1-אחוזים(, כלי בישול ואפייה )ב 1.5-אחוזים(, תכשיטים )ב 1.1



 

 

 

 

 

 

 

 

משקל ירידות מחירים חדות משקל ירידות מחירים מתונות משקל עליות מחירים מתונות  משקל עליות מחירים חדות משקל עליות מחירים חדות מאוד משקל אחוז

מעל 5 אחוזים  עד 5 אחוזים בין 0-4.9 אחוזים בין 5-10 אחוזים מעל 10 אחוזים  בסיס שינוי

55.57 309.80 524.92 52.13 57.58 1,000.0 1.8

3.33 מוצרי בצק 7.68 לחם 1.71 שימורי דגים ודגים מעובדים 11.64 עופות )16.4(

4.26 דגים  7.68 ביסקוויטים, עוגות וכו 0.53 חמאה )10.1(

3.34 שמנים וכו 1.19 קמח 3.08 משקאות אלכוהולים )16.2(

1.50 גלידות 4.42 דגן ומוצרי דגן

2.83 ביצים  8.43 בשר בקר

0.89 סוכר ותחליפיו  1.55 בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו

2.49 קפה  8.37 בשר משומר ומעובד

0.33 מרגרינה 

5.09 חלב

5.05 לבן, יוגורט ומעדני חלב

1.02 שמנת  136.30 3.3

7.81 גבינה 

0.58 ריבה, דבש וכו

2.53 ממתקים ושוקולד

7.11 משקאות קלים

4.59 תבלינים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות

0.61 תה

0.20 קקאו 

2.10 ארוחות בעבודה

20.63 ארוחות במסעדות ובבתי קפה

3.73 מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות

5.77 ירקות קפואים, כבושים ומשומרים 13.04 ירקות טריים )12.0( 29.16 11.8

2.99 פירות משומרים ויבשים 7.36 פירות טריים )26.8(

194.47 שירותי דיור בבעלות הדיירים

49.22 שכר דירה 252.20 2.9

8.51 הוצאות דיור אחרות, תיווך, עריכת חוזים, ביטוח וכו

לוח ד - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי לשנת 2013 

(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)



 1023שינוי לשנת  קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי -לוח ד -המשך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.79 כלי בישול ואפייה )7.9-( 3.72 ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכו 1.41 ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי

1.18 כלי מיטה, מגבות וכו )8.5-( 6.17 ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים

2.12 שולחנות, כסאות ופינות אוכל

1.26 ריהוט וציוד לתינוק

0.61 ריהוט לגן ולמרפסת 37.39 -2.5

6.40 ציוד חשמלי גדול

3.18 ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית

2.66 ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית

2.84 כלי אוכל

0.70 כלים שונים לנקיון ותחזוקת הבית

4.35 חפצי קישוט לבית 

23.09 הלבשה  30.54 -1.8

7.45 הנעלה 

11.24 תרופות וצורכי רפואה שונים 18.31 שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח

3.80 משקפיים ומוצרי אופטיקה נלווים  5.77 שירות רפואי פרטי 52.22 0.9

13.10 ריפוי שיניים

1.42 ספרי קריאה )5.2-( 2.51 ספרים וציוד לימודים 10.69 חינוך גבוה, אקדמי 16.11 חינוך קדם יסודי 5.84 חינוך יסודי )14.2(

7.85 תחביבים )5.5-( מוצרי חשמל בידוריים, טלויזיה רב ערוצית 16.64 13.26 הכשרה מקצועית, קורסי העשרה ופנאי, חינוך על תיכוני 7.34 הארחה, נופש וטיולים  5.98 חינוך על- יסודי )10.4(

2.29 צעצועים לילדים ונוער )7.7-( 15.79 עריכת מסיבות וארועים 2.04 עיתונים, שבועונים וירחונים 116.76 2.2

0.56 צורכי דת

8.44 הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט, קולנוע וכו

שירותי טלפון ואינטרנט )6.3-(38.24 36.91 הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ 7.66 נסיעה בתחבורה ציבורית

0.99 מוצרי תקשורת )12.1-( 119.22 רכב פרטי ואחזקתו 3.02 שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו 206.22 -2.0

0.18 שירותי דואר

2.81 תכשיטים )8.4-( 9.90 צורכי רחצה וקוסמטיקה 5.17 תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא 10.11 סיגריות )19.1(

0.77 שעוני יד ותיקוני שעונים 10.05 שירותים משפטיים ושירותים אחרים 42.54 4.5

3.73 תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק

משקל ירידות מחירים חדות משקל ירידות מחירים מתונות משקל עליות מחירים מתונות  משקל עליות מחירים חדות משקל עליות מחירים חדות מאוד משקל אחוז

מעל 5 אחוזים  עד 5 אחוזים בין 0-4.9 אחוזים בין 5-10 אחוזים מעל 10 אחוזים  בסיס שינוי



 מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב.

כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור )במתכונת מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 

זאת  ,אחוזים 8.2-( ב3183 לעומת דצמבר 3182)דצמבר  3182שנת ב ירד 1(8112הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 

ללא מדד מחירי תפוקת התעשייה כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור ו. 3183אחוזים בשנת  5.1לעומת עלייה של 

 אחוזים. 5.1-עלה ב מדד זה 3183, בשנת 3182שנת באחוז  1.8-ב ירדדלקים 

 המדד לפי ענפים ראשיים .2

לעומת שנת  3182לוח ה' שלהלן מסכם את אחוזי השינוי השנתיים במדדי המחירים של הענפים הראשיים בשנת 

, חלו שינויים בהרכב הענפים הראשיים ולכן רק לחלק מהענפים 3182. בשל המעבר לסיווג החדש, החל מינואר 3183

י מוצג במתכונת הסיווג הישן, כולל . מדד מחירי תפוקת התעשייה הכלל3182יש השוואה שנתית לעומת דצמבר 

 כרייה וחציבה והוצאה לאור.

 אחוז השינוי במדדי המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, -לוח ה.

 לפי ענף ראשי

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ענף ראשי

לעומת דצמבר  2102דצמבר 
2100 

לעומת דצמבר  2102דצמבר 
2102 

 ינויאחוז הש
 אחוז השינוי

 כללי מדד מחירי תפוקת התעשייה
 1.3- 4.5  0 )כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור( 

  המדד ללא דלקים
 0.1- 4.9 0 )כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור(

   

 1.4- 9.4 מזוןייצור מוצרי 

 2.4 5.9 ייצור משקאות

 26.4 26.3 ייצור מוצרי טבק

 1.8 0.6 טקסטילייצור 

 2.3 3.5- הלבשהיצור מוצרי י

 5.3 0.4 ייצור ועיבוד של מוצרי עור 

 0.1- 2.9 נייר ומוצריוייצור 

 7.2- 2.5 ייצור מוצרי נפט מזוקק

 0.6- 1.1 ייצור תרופות

 0.5- 4.3 גומי ופלסטיקייצור מוצרי 

 2.2 4.8 ייצור מוצרים על בסיס מינראלים אל מתכתיים

 0.2- 0.6- תעשיית מתכות בסיסיות

 1.0 2.5 מוצרי מתכתייצור 

 2.1- 2.6 ייצור מכונות וציוד

 1.7- 0.3 ייצור ציוד חשמלי

 1.7  תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד

                                                           
החל מדד מחירי תפוקת התעשייה לפי הסיווג החדש אינו כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור והוא מחושב ומתפרסם  1

 3182ולכן אין השוואה שנתית לעומת דצמבר  3182מינואר 



אחוזים  36.2אחוזים לעומת עלייה של  36.5-מוצרי טבק )בייצור  ףעלו המחירים בענבמיוחד בשיעורים גבוהים 

 .(3183בשנת 

אחוז בשנת  1.5אחוזים לעומת עליה של  1.2-גבוהות נרשמו בענפים: ייצור ועיבוד של מוצרי עור )בעליות מחירים 

אחוזים  3.2-(, ייצור מוצרי הלבשה )ב3183אחוזים בשנת  1.1אחוזים לעומת עלייה של  3.5-(, ייצור משקאות )ב3183

אחוזים לעומת  3.3-אלים אל מתכתיים )ב(, ייצור מוצרים על בסיס מינר3183אחוזים בשנת  2.1לעומת ירידה של 

( וייצור 3183אחוז בשנת  1.6אחוזים לעומת עלייה של  8.1-(, ייצור טקסטיל )ב3183אחוזים בשנת  5.1עלייה של 

 (.3183אחוזים בשנת  3.1מוצרי מתכת )באחוז אחד לעומת עלייה של 

(, 3183אחוזים בשנת  3.1וזים לעומת עליה של אח 7.3-ירידות מחירים נרשמו בענפים: ייצור מוצרי נפט מזוקק )ב

אחוזים  8.7-(, ייצור ציוד חשמלי )ב3183אחוזים בשנת  3.6אחוזים לעומת עלייה של  3.8-ייצור מכונות וציוד )ב

(, 3183אחוזים בשנת  1.5אחוזים לעומת עלייה של  8.5-(, ייצור מוצרי מזון )ב3183אחוז בשנת  1.2לעומת עליה של 

אחוזים  8.8אחוז לעומת עליה של  1.6-אחוזים(, ייצור תרופות )ב 8.7-חזוקה והתקנה של מכונות וציוד )בתיקון, ת

(, תעשיית מתכות 3183אחוזים בשנת  5.2אחוז לעומת עלייה של  1.1-(, ייצור מוצרי גומי ופלסטיק )ב3183בשנת 

 3.1אחוז לעומת עליה של  1.8-נייר ומוצריו )ב ( וייצור3183אחוז בשנת  1.6אחוז לעומת ירידה של  1.3-בסיסיות )ב

 (. 3183אחוזים בשנת 



, באותם ( לפי ענפים ראשיים1021לעומת דצמבר  1023להלן מציג את אחוזי השינוי השנתיים )דצמבר  1תרשים 

 :1021ענפים שניתן להשוות לשנת 

לפי סיווג ענפי הכלכלה  2102ושב החל מינואר על מנת לאפשר הצגה של השינויים השנתיים בכל הענפים הראשיים במדד המח

 .21022לעומת ינואר  2102החודשים האחרונים דצמבר  00-, מובא להלן אחוז השינוי ב2100

                                                           
( כדי לאפשר הצגה של כל הענפים, מאחר ובחלק 3182לעומת ינואר  3182החודשים האחרונים )דצמבר  88 -השינוי ב 2

 3182מהענפים הסדרה החלה רק בינואר 

מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

אחוזי שינוי שנתיים, לפי ענפים ראשיים

)דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012(
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ייצור מוצרי מזון            
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ולשימוש וטרינרי              
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ייצור נייר ומוצריו            
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מינרלים אל-מתכתיים              
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משקאות

ייצור ועיבוד של מוצרי            

עור ואביזרים נילווים              

ייצור מוצרי טבק            



 בתעשייה:  ( לפי ענפים ראשיים2102 ינוארלעומת  2102)דצמבר  2102אחוזי השינוי בשנת להלן מציג את  5תרשים 

מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים אחוזי 

שינוי שנתיים, לפי ענפים ראשיים

)דצמבר 2013 לעומת ינואר 2013(
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מוצרי נפט מזוקק
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כימיקלים ומוצריהם

ענפי ייצור אחרים

נות וציוד מכו

תעשיית מתכות בסיסיות

כלי תחבורה והובלה אחרים

סך כל התעשייה

מוצרי מזון

נות וציוד של מכו תיקון, תחזוקה והתקנה 

מוצרי גומי ופלסטיק

נייר ומוצריו

ני ואופטי מחשבים, מכשור אלקטרו

ש וטרינרי תרופות לבני אדם ולשימו

נגררים כלי רכב מנועיים ו

מוצרי מתכת

של חומר תקשורתי מוקלט שכפול  הדפסה ו

משקאות

טקסטיל

מוצרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים

רהיטים

שעם וקש, פרט לרהיטים מוצרי עץ, 

נילווים של מוצרי עור ואביזרים  עיבוד 

מוצרי הלבשה

מוצרי טבק

 



 וחציבה ליעדים מקומייםמדד מחירי תפוקה של כרייה  .1

שנת ב ( ירד3188)במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ליעדים מקומיים  כרייה וחציבהמדד המחירים של 

 .3183אחוזים בשנת  1.2זאת לעומת עלייה של  ,אחוזים 6.1-( ב3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182

 
 
 
 המדד מחירי תפוקת התעשייה לפי עוצמת הטכנולוגי .2

, לפי עוצמת 3(3182לעומת ינואר  3182)דצמבר  3182שנת להלן מציג את שינויי המחירים ב 0תרשים מס' 

 :הטכנולוגיה

מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים,

לפי עצמת הטכנולוגיה

)דצמבר 2013 לעומת ינואר 2013(
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. תעשיות אילו בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית 3182אחוזים נרשמה בשנת  3.2מחירים בשיעור של  ירידת

ומי ופלסטיק, מוצרים מינרלים אל מתכתיים, מתכות כוללות ענפי ייצור של מוצרי נפט גולמי מזוקק, מוצרי ג

בסיסיות, מוצרי מתכת )ללא נשק ותחמושת(, ספינות ואוניות, תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד ושכפול 

 חומר תקשורתי מוקלט.

נפי ייצור ע בענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית הכוללים 3182אחוזים, נרשמה בשנת  8.6מחירים בשיעור של  ירידת

של כימיקלים ומוצריהם, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, מכונות וציוד, ציוד רפואי, דנטאלי ואורתופדי, כלי רכב 

 מנועיים ונגררים וכלי תחבורה והובלה אחרים )לא כולל ספינות ואוניות וכלי טיס(.

. תעשיות אילו כוללות ענפי ייצור תבענפי הטכנולוגיה העילי 3182אחוז נרשמה בשנת   1.5 מחירים בשיעור של ירידת

 של תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וכלי טיס.

. תעשיות אילו כוללות ענפי ייצור של מזון, אחוז 1.2-ב 3182המחירים בענפי הטכנולוגיה המסורתית עלו בשנת 

עור, הדפסה של חומר תקשורתי  משקאות, טבק, טקסטיל, הלבשה, עץ ומוצריו, נייר ומוצריו, רהיטים, עיבוד מוצרי

 מוקלט וענפי ייצור אחרים )לא כולל ציוד רפואי, דנטאלי ואורתופדי(.

                                                           
, על כן אין אפשרות להציג שינוי 3182אר המדד לפי הסיווג החדש של עוצמת הטכנולוגיה מחושב ומתפרסם החל מינו 3

 חודשים בלבד. 88שנתי אלא של 



 פירוט השינויים בתוך הענפים הראשיים .1

אחוזים מענפי  31-לוח ו' להלן מסכם את השינויים שחלו בתוך הענפים הראשיים: כפי שניתן לראות מהלוח, כ

, יםאחוז 8.1-ל 1.1 אחוזים מענפי המשנה עלו בשיעורים שבין 38-, כומעלה זיםאחו 3.1 של המשנה עלו בשיעורים

ירדו אחוזים מענפי המשנה  21-וכאחוזים  8.1-ל 1.8בשיעורים שבין  ירדואחוזים מענפי המשנה במדד  82-כ

 .ומטה אחוזים 3.1ל בשיעורים ש

אחוזים(, ייצור בגדים  51.7-ל אלכוהול )בזיקוק וערבוב שאחוזים, עלו מחירי  3.1-בשיעורים גבוהים, ביותר מ

ייצור מזוודות, תיקים  ,(אחוזים 1.7-עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן )ב אחוזים(, 31.5-סרוגים ובגדי קרושה )ב

 אחוזים(, 6.5-גימור טקסטיל )ב ,(אחוזים 6.7-תיקון מכונות )ב, (אחוזים 6.7-ומוצרים דומים, אוכפים ורתמות )ב

 5.1-ייצור כלי נגינה )ב, (אחוזים 1.8-)ב ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק, (אחוזים 6.5-)ב יציוד חשמל תיקון של

ייצור  אחוזים(, 5.1-ייצור בירה ולתת )ב אחוזים(, 5.1-ייצור חומרי גלם פלסטיים ומוצרים פטרוכימיים )ב ,(אחוזים

, ייצור (אחוזים 2.7-יצור מוצרי עץ אחרים, שעם וקש )ב (,אחוזים 2.1-, עיבוד ושימור דגים )ב(אחוזים 5.1-נעליים )ב

, ייצור הלבשה אחוזים( 3.6-בשר ועופות )ב אחוזים(, 3.7-אחוזים(, ייצור יינות )ב 2.2-בגדים, פרט לבגדי פרווה )ב

מכשירי ייצור , (אחוזים 3.1-ייצור סיבים סינתטיים ומוצרים כימיקלים אחרים, לנמ"א )ב אחוזים(, 3.1-תחתונה )ב

ברזליות וייצור מתכות -יציקת מתכות אלאחוזים( ו 3.2-, מוצרי חלב )ב(אחוזים 3.5-מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה )ב

 .(אחוזים 3.2-ליות )בייקרות אחרות ושאר מתכות אל ברז

 8.6-)ב מתכתיים לנמ"א-ייצור מוצרים אחרים ממינרלים אלירידות מחירים מתונות נרשמו בתתי הענפים: 

 8.8-)ב טוויה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה וסיבי טקסטילאחוזים(,  8.3-)ב ייצור זכוכית ומוצרי זכוכיתוזים(, אח

ייצור אחוזים(,  8.8-)ב יצור ציוד תקשורת וייצור מוצרי צריכה אלקטרוניים, חיתוך וליטוש של אבניםאחוזים(, 

-)ב אביזרי מים להשקיה יזרי מים סניטאריים ותעשייתייםייצור אבאחוז(,  1.1-)ב סוכר ומוצרי מזון אחרים לנמ"א

 1.2-)ב ייצור מזון מוכןאחוז(,  1.5-)ב זיווד אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א ,ייצור אריזות ומכלים מפחאחוז(,  1.6

 ייצוראחוז( ו 1.3-סיכה )ב שמניאחוז(,  1.2-)ב ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א ומוצרים מפלסטיק משורייןאחוז(, 

 אחוז(. 1.8-, נייר  ונייר קרטון )בעיסת עץ

 85.8-טחינת תבואה וגריסתה )ב, (אחוזים 86.5-: ייצור דשנים )בענפים תתינרשמו בגדולות במיוחד ירידות מחירים 

 7.1-דלקים )ב, (אחוזים 81.1-ייצור שמנים מן הצומח )ב,(אחוזים 88.3-ושנאים )ב םגנראטוריייצור , (אחוזים

יצור ברזל , (אחוזים 1.3-ייצור כימיקלים בסיסיים )ב, (אחוזים 1.2-ון כלי תחבורה פרט לכלי רכב )בתיק, (אחוזים

ייצור , (אחוזים 2.1-ייצור מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור רפואי וכירורגי )ב ,(אחוזים 5.6-ופלדה בסיסיים )ב

 2.2-יסה, חומרי ניקוי ותמרוקים )בייצור סבון ואבקות כב, (אחוזים 2.5-מוצרים מפלסטיק למטבח ולבית )ב

ייצור משחקים , (אחוזים 2.1-ייצור צמיגים וחידושם )ב,(אחוזים 2.8-ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק )ב, (אחוזים

 3.7-ייצור מוצרי גומי אחרים )ב, (אחוזים 3.1-ייצור מיכלים ובקבוקים מפלסטיק )ב, (אחוזים 2.1-וצעצועים )ב

כבלי  ,ייצור סוגים אחרים של כבלים חשמליים ואלקטרונייםו (אחוזים 3.3-עים חשמליים )בייצור מנו, (אחוזים

 .(אחוזים 3.8-סיבים אופטיים ומתקני חיווט )ב

 

 



ענפים ראשיים ותתי ענפים במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי השינוי במחירים בשנת 2013 לוח ו.- 
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

ירידות מחירים

ב-2.0 אחוזים ומעלה

ירידות מחירים

בין 1.9-0.1 אחוזים

עליות מחירים

בין 1.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים

ב-2.0 אחוזים ומעלה
אחוז שינוי

משקל 

בתקופת 

הבסיס

ענף ראשי

284.59 99.28 151.92 205.56 - 1,000.0 סך הכל

ייצור שמנים מן הצומח )ב-10.5(

טחינת תבואה וגריסתה )ב-14.1(

ייצור סוכר ומוצרי מזון אחרים, לנמ"א

ייצור מזון מוכן

עיבוד פירות וירקות ושימורם

ייצור מצות

ייצור קקאו, שוקולד וממתקים

ייצור מקרוני, איטריות, קוסקוס

מאפיות

מוצרי קונדיטוריה, ביסקוויטים וופלים

בשר ועופות )ב-2.6(

עיבוד דגים, סרטנים ורכיכות ושימורם )ב-3.9(

ייצור מוצרי חלב )ב-2.3(

-1.4 233.3 ייצור מוצרי מזון

ייצור משקאות קלים; מים מינרליים זיקוק וערבוב של אלכוהול )ב-48.7(

ייצור יינות )ב-2.7(

ייצור בירה ולתת )ב-4.5(

2.4 27.7 ייצור משקאות

26.4 5.3 ייצור מוצרי טבק

טוויה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה 

וסיבי טקסטיל

אריגת טקסטיל

ייצור פריטי טקסטיל מוכנים, פרט 

לפריטי לבוש

ייצור שטיחים ומרבדים

גימור טקסטיל )ב-6.4( 1.8 8.3 ייצור טקסטיל

ייצור בגדים, פרט לבגדי פרווה )ב-3.3(

ייצור בגדים סרוגים ובגדי קרושה )ב-20.4(

ייצור הלבשה תחתונה )ב-2.8(

2.3 7.2 ייצור מוצרי הלבשה

עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן )ב-8.7(

ייצור מזוודות, תיקים ומוצרים דומים, אוכפים 

ורתמות )ב-6.7(

ייצור נעליים )ב-4.5(

5.3 1.9 ייצור ועיבוד של מוצרי עור 

ואביזרים נילווים

ייצור מוצרי עץ אחרים, שעם וקש )ב-3.7( - 7.4 ייצור מוצרי עץ, שעם וקש, פרט 

לרהיטים
ייצור עיסת עץ, נייר ונייר קרטון -0.1 28.3 ייצור נייר ומוצריו

הדפסה ושירותים נילווים - 18.5 הדפסה  ושכפול של חומר 

תקשורתי מוקלט
דלקים )ב-7.5( שמנים -7.2 182.5 ייצור מוצרי נפט מזוקק

ייצור כימיקלים בסיסיים )ב-5.2(

ייצור דשנים )ב-16.4(

ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי 

ותמרוקים )ב-3.3(

ייצור חומרי הדברה וחיטוי

ייצור צבעים ולכות

ייצור חומרי גלם פלסטיים ומוצרים פטרוכימיים 

)ב-4.8(

ייצור סיבים סינתטיים ומוצרים כימיקלים אחרים, 

לנמ"א )ב-2.5(

- 55.5 ייצור כימיקלים ומוצריהם

-0.6 20.9 ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש 

וטרינרי



לוח ו.- המשך

ירידות מחירים

ב-2.0 אחוזים ומעלה

ירידות מחירים

בין 1.9-0.1 אחוזים

עליות מחירים

בין 1.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים

ב-2.0 אחוזים ומעלה
אחוז שינוי

משקל 

בתקופת 

הבסיס

ענף ראשי

284.59 99.28 151.92 205.56 - 1,000.0 סך הכל

ייצור צמיגים וחידושם )ב-3.0(

ייצור מוצרי גומי אחרים )ב-2.7(

ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק )ב-3.1(

ייצור מיכלים ובקבוקים מפלסטיק )ב-

)2.9

ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח ולבית 

)ב-3.4(

ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א ומוצרים 

מפלסטיק משוריין

ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים 

טכניים, חקלאיים ותעשייתיים

ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק )ב-5.1( -0.5 45.3 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית

חיתוך וליטוש של אבנים, ייצור מוצרים 

אחרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א

2.2 45.9 ייצור מוצרים על בסיס מינרלים אל-

מתכתיים

יצור ברזל ופלדה בסיסיים )ב-4.6( יציקת מתכות אל-ברזליות וייצור מתכות יקרות 

אחרות ושאר מתכות אל ברזליות )ב-2.3(
-0.2 36.7 תעשיית מתכות בסיסיות

ייצור אביזרי מים סניטאריים 

ותעשייתיים, אביזרי מים להשקיה

ייצור אריזות ומכלים מפח, זיווד 

אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א

ייצור שלדי מתכת וייצור מיכלים וכלי 

אגירה ממתכת

ייצור כלי סכו"ם, כלי עבודה ידניים, 

ציוד מכני כללי

ייצור רשתות כבלים חוטים ותיל

ייצור מוצרי מתכת שונים

1.0 76.4 ייצור מוצרי מתכת

ייצור מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור 

רפואי וכירורגי )ב-3.9(

ייצור ציוד תקשורת וייצור מוצרי צריכה 

אלקטרוניים

ייצור מכשור אופטי וציוד צילום ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה )ב-

)2.4
- 92.5 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני 

ואופטי
ייצור מנועים חשמליים )ב-2.2(

ייצור גנרטורים ושנאים )ב-11.2(

ייצור סוגים אחרים של כבלים חשמלייים 

ואלקטרוניים כבלי סיבים אופטיים 

ומתקני חיווט )ב-2.1(

ייצור סוללות ומצברים -1.7 18.9 ייצור ציוד חשמלי

ייצור מכונות לחקלאות וייעור

ייצור מכונות לעיצוב מתכות, לכרייה 

וחציבה לעיבוד מזון ומכונות אחרות 

לשימושים מיוחדים לנמ"א

-2.1 28.9 ייצור מכונות וציוד

- 7.1 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים

- 10.2 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

- 23.1 ייצור רהיטים

ייצור משחקים וצעצועים )ב-3.0( ייצור ציוד ספורט ייצור כלי נגינה )ב-4.9( - 9.6 ענפי ייצור אחרים

תיקון כלי תחבורה פרט לכלי רכב )ב-

)5.3

תיקון מוצרי מתכת בהרכבה

תיקון ציוד אלקטרוני, מכשור אופטי 

וציוד רפואי

תיקון מכונות )ב-6.7(

תיקון של ציוד חשמל )ב-6.4(
1.7 8.6 תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות 

וציוד

הערות: עקב המעבר בינואר 2013 ל"סיווג ענפי הכלכלה 2011" חלק מהסדרות הינן חדשות לכן לחלק מהענפים הראשיים לא מוצגים אחוזי שינוי וכן לסך מדד תפוקת התעשייה

 בחישוב התפלגות השינוי באחוזים בין תתי ענפים, לא נכללו תתי ענפים חדשים ולא נכללו "מוצרים מענפים אחרים",  לכן המשקלים אינם מסתכמים ל-1000.0.



 2102בשנת  עם אחוזי שינוי גבוהיםקבוצות מוצרים מוצרים ו -לוח ז.

 מוצרים וקבוצות מוצרים

 2102 לעומת דצמבר 4.81דצמבר  מדד

 אחוז השינוי 4.81 דצמבר 4.84 דצמבר

 26.7- 73.0 99.6 קערות למטבח מקרמיקה

 26.1- 72.6 98.3 כימיקלים() חומצות

 19.8- 81.8 102.0 שמני מאכל

 15.6- 84.5 100.1 מקרמיקה קערות רחצה

 14.7- 90.6 106.2 קמח לבן

 14.1- 88.3 102.7 אמון גפרתי

 12.6- 98.7 112.9 כוספה

 11.2- 85.7 96.5 צולעברזל עגול ומ

 11.2- 82.9 93.3 ייצור גנרטורים ושנאים

 10.0- 90.2 100.2 וציוד שאיבה משאבות

 9.5- 77.1 85.2 עליונה לילדים הלבשה

 8.5- 92.3 100.9 צינורות מגומי ומוצריהם

 8.0- 93.8 101.9 סבון רחצה

 7.9- 93.4 101.4 צמיגים

 7.2- 92.3 99.5 אביזרים להתקנה חשמלית ביתית

 7.1- 92.7 99.8 נייר גולמי לכתיבה והדפסה

 7.0 110.0 102.8 לוחות פלסטיים

 8.6 117.0 107.7 שמלה

 8.6 101.0 93.0 מחוטי מתכת רשתות

 9.8 117.7 107.2 ומרוט עוף שחוט

 10.1 111.6 101.4 הנעלה מפלסטיק מוצרי

 10.6 111.3 100.6 עור עליון

 10.9 111.6 100.7 חמאה

 16.6 115.0 98.6 נעליים לילד/ה

 48.7 149.1 100.3 זיקוק וערבוב של אלכוהול
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ג.

 8.5-( ב3183דצמבר לעומת  3182)דצמבר  3182במשך שנת  עלהמדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 

 אחוזים. 2.2-דד בבה עלה המ 3183אחוזים, שיעור נמוך מהעלייה בשנת 

 .3183אחוזים בשנת  5.1אחוזים לעומת עליה של  3.6-ב 3182מדד שכר עבודה עלה בשנת 

 .3183בשנת אחוזים  3.1של  עלייהאחוז לעומת  1.7-ב 3182 שך שנתעלו במ חומרים ומוצרים סה"כמחירי 

 .3183אחוז בשנת  1.7אחוזים לעומת עלייה של  2.1-מחירי הוצאות כלליות עלו ב

 חוז השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ראשיותא -וח ח.ל

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ראשית קבוצה
 1021לעומת דצמבר  1023 דצמבר 1022לעומת דצמבר  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה השינוי אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

 1.4 1.4 3.3 3.3 וריםלמג בנייהב המחירי תשומ מדד

 0.3 0.7 1.3 2.8 סך כולל - ומוצרים חומרים

 1.0 2.6 1.7 4.0 עבודה שכר

 0.0 0.2 0.3 2.5 שכירת ציוד ורכב

 0.1 3.5 0.0 0.7 כלליות הוצאות

 בהמשך(.' טבתוך קבוצות התשומה השונות )ראה לוח  3182להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 

אחוזים( וטיט  6.7-אחוזים(, חומרי מחצבה אחרים )ב 6.1-מחירי חצץ )ב התייקרו במיוחד 3182במשך שנת 

 אחוזים(. 1.2-)ב

 1.1-אחוזים(, שיש וקרמיקה לחיפוי ולריצוף )ב 6.1-במחירי אבן )ב 3182ירידות מחירים נרשמו בשנת 

 3.6-לאינסטלציה חשמלית )ב אחוזים(, צינורות 1.1-אחוזים(, רשתות ברזל )ב 1.1-אחוז(, ברזל לבניה )ב

אחוז(, מוצרים  1.1-אחוז(, מיזוג אויר )ב 1.2-אחוזים(, כלים סניטריים )ב 8.6-אחוזים(, מוליכים )ב

 אחוז(. 1.3-אחוז( וצבעים )ב 1.8-מוגמרים למרחב מוגן )ב

 המדד לפי פרקי עבודה

 2.1-איטום )ב: נייה הבאיםפרקי הבמדדי המחירים של ב אחוזים נרשמו 3.1-עליות מחירים הגבוהות מ

 אחוזים, כל אחד(. 3.2-אחוזים( ואינסטלציה סניטרית ואלומיניום )ב

 אחוזים. 3.1בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 



 1023-ו 1021אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים  -.0תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

אחוזי שינוי שנתיים בשנים 2012 ו-2013
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 1023-ו 1021התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים  השוואת -.8תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

תרומות באחוזים בשנים 2012 ו-2013
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 למסחר ולמשרדיםמדד מחירי תשומה בבנייה  .ד

( 3183דצמבר לעומת  3182)דצמבר  3182במשך שנת  נותר מסחר ולמשרדיםמדד מחירי תשומה בבנייה ל

 ללא שינוי.

רכיבים טרומיים : הבאים פרקי הבנייהמדדי המחירים של ב אחוזים נרשמו 3.1-עליות מחירים הגבוהות מ

 אחוזים(. 3.1-אחוזים( ותקורה )ב 3.8-אחוזים(, אלומיניום )ב 6.1-)ב

 אחוזים(. 2.3-לעומת זאת ירד המדד לפרק מיזוג אויר )ב

 אחוזים. 3.1בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 

 



 .תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - לפי פרקי הבנייה

אחוזי שינוי שנתיים - 2013
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 20תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים – לפי פרקי הבנייה

תרומות שנתיות - 2013
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 1023ם ושירותים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ושיעורי שינוי במחירים בשנת חומרי -לוח ט.
 (1021לעומת דצמבר  1023דצמבר )

 מחירים ירידות
 מחירים עליות

 אחוזים ..4–...-ב

 מחירים עליות

 אחוזים 4..–4.4-ב

 מחירים עליות

 אחוזים ומעלה ..4-ב

בתקופת  משקל

 הבסיס

 אחוז

השינו

 י

 ףהסעי

 סך הכל 1.4 1000.0 12.7 623.6 217.0 146.7

 שכר עבודה 2.6 427.9   עבודה שכר   

(, אריחי קיר -1.4(, שיש )-0.1אבן )
 (-1.4ורצפה )

(, חומרי מחצבה אחרים 0.4חצץ ) חול לסוגיו מדרגות
(0.1) 

חומרי מחצבה, שיש  1.0- 57.8

 וקרמיקה

 

קים מבטון, מאיטונג בטון מובא, בלו מוצרים אחרים מבטון מלט,
 ומגבס, מחיצות מתועשות

 מלט, איטונג ומוצריהם 4.4 112.9 (4.3טיט )

(, רשתות ברזל -1.4לבנייה ) ברזל
(1.1-) 

מעקות, גדרות ושערים, מוצרי 
 מתכת אחרים

 

 ברזל ומוצרי מתכת 6.9- 61.8  

צינורות לאינסטלצייה חשמלית 
 (-0.0(, מוליכים )-1.0)

מל, מערכות ולוחות חש ארונות
 תקשורת

מוצרים ואביזרים  0.7- 33.9   לאינסטלציה חשמלית אביזרים

 לעבודות חשמל

(, מיזוג אויר -1.3כלים סניטריים )
(1.1-) 

צינורות פלסטיים, ברזים, סוללות 
 ואביזרים שונים, כיבוי אש, מתקני

 חוץ, מגופים ומדי מים

זרים מוצרים ואבי 0.9 24.2   מוצרים לחימום מים והסקה

לעבודות אינסטלציה 

 סניטרית

 
 עץ לבנייה 0.3 10.6     לבנייה עץ

מוגמרים למרחב מוגן  מוצרים
(1.0-) 

מוצרים מוגמרים מאלומיניום  מעליות
ומפלסטיק, מוצרים מוגמרים מעץ 

  אחרים וחומרים

 מוצרים מוגמרים 2.1 105.6

 איטום 1.2 13.1     איטום  

 צבעים 0.2- 8.7      (-2.0) צבעים

  
 זכוכית

 
 זכוכית 2.1 7.8  

 חומרים ומוצרים שונים 0.3 4.0     חומרים ומוצרים שונים  

 שכירת ציוד ורכב 0.2 102.5     שכירת רכב, שכירת ציוד  

 הוצאות כלליות 3.5 29.2   משרדים והוצאות אחרות אחזקת ביטוח ובדיקות  

 



 וגישור מדד מחירי תשומה בסלילה .ה

 באחוז אחד לעומת (3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182בשנת  עלה וגישור מחירי תשומה בסלילה מדד

 אחוזים. 7.7-בה עלה המדד ב 3183שנת 

שנרשמה  7.1אחוזים לעומת עלייה של  8.3-ב 3182עד דצמבר  3183המדד ללא גישור עלה בתקופה דצמבר 

 .3183בשנת 

 לעומתאחוז  1.5ירידה של  (3183 דצמברלעומת  3182 דצמבר) 3182בשנת נרשמה חומרים המדד מחירי ב

 ים לעומתאחוז 3.7-ב עלהשכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף . 3183שנת אחוזים ב 1.1 של עלייה

 אחוזים 85.1בהשוואה לעלייה של  יםאחוז 2.2-ב עלוציוד . מחירי שכירת 3183שנת אחוזים ב 2.5 של עלייה

 .אשתקד

 חוז השינוי במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לפי קבוצות ראשיותא -וח י.ל

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ראשית קבוצה
 1021 דצמברלעומת  1023 דצמבר 1022 דצמברלעומת  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה השינוי אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

 סלילהבמחירי תשומות  מדד
 1.0 0.1 7.7 7.7 וגישור

 0.2- 0.4- 585 588 סך כולל - ומוצרים חומרים

 0.3 2.7 0.5 583 עבודה שכר

 0.9 3.3 3.7 5385 שכירת ציוד

 בהמשך(.' יאבתוך קבוצות התשומה השונות )ראה לוח  3182להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 

אחוזים(,  8.1-אחוזים(, אגו"ם )ב 5.6-"כ )במבין החומרים עלו במיוחד מחירי מצע א', מצע ב', מצע ג' סה

אחוזים(, אבני שפה  5.5-אחוזים(, בטון מובא לסוגיו )ב 8.5-אחוזים(, צמנט שחור )ב 1.1-חול לסוגיו )ב

אחוזים(, קורות ומקטעים  5.1-אחוז(, תאי בקרה ושוחות )ב 1.1-אחוזים(, אבני ריצוף )ב 5.8-ותיחום )ב

אחוז(, יריעות שריון  1.5-)ב HDPEאחוזים(, יריעות  3.8-עות ביטומניות )באחוזים(, ירי 1.6-לגשרים )ב

אחוזים(, שלטים  2.7-אחוזים(, חומרים ומוצרים לסימון )ב 1.6-אחוז(,צינורות ניקוז )ב 1.1-קרקע )ב

אחוז(, ומוצרים  1.7-אחוזים(, אביזרי תאורת כביש )ב 8.1-אחוז(, מעקה בטיחות )ב 1.2-ותמרורים )ב

 אחוזים(. 2.2-וח נופי )בלפית

 

 המדד לפי פרקי עבודה

עלו בשיעור גבוה מאחוז אחד מדדי פרקי הסלילה הבאים:  3182עד דצמבר  3183בין החודשים דצמבר 

 אחוזים(, 2.5-אחוזים(, עבודות הכנה ופירוק )ב 2.1-אחוזים(, עבודות מצע ואגו"מ )ב 2.6-עבודות ניקוז )ב

אחוזים(,  3.5-אחוזים(, עבודות רג'י )ב 3.1-(, עבודות גינון ופיתוח נופי )באחוזים 2.2-עבודות סימון )ב

אחוזים(,  8.1-אחוזים(, מערכות אספקת מים )ב 3.8-אחוזים(, עבודות ריצוף )ב 3.3-עבודות גישור )ב

 8.3-אחוזים(, פרקי העבודה מעקות וגדרות בטיחות ועבודות איטום )ב 8.2-עבודות שילוט ותמרור )ב

 אחוזים(. 8.8-ים כל אחד( ועבודות תאורה ורמזורים )באחוז



 1023-ו 1021אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים  -.22תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

אחוזי שינוי שנתיים בשנים 2012 ו-2013
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 1023-ו 1021השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים  -.21תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
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 1023קבוצות ולפי שעורי השינוי במחירים בשנת  חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לפי -לוח יא.
 (1021לעומת דצמבר  1023דצמבר )

 הסעיף
 אחוז

  השינוי

משקל בתקופת 

 הבסיס

 עליות מחירים

 אחוזים ומעלה ..4-ב

 עליות מחירים

 אחוזים 4..–..1-ב

 עליות מחירים

 אחוזים 4.4–...-ב
 ירידות מחירים באחוזים

 287.1 443.9 129.4 139.6 1000.0 1.0 הכל סך

(, הובלה שכורה 4.1לסוגיו ) חול 113.8 1.3 חומרי מחצבה
 (0.0של חומרי מחצבה )

סך  -מצע ב', מצע ג'  מצע א',
 הכל

גרוסים  אגרגטים-מ"אגו
 ומודרגים

 (-4.1מחצבה אחרים ) חומרי

 (-0.1אספלט ) תערובות       143.6 1.7- תערובות אספלט

   צמנט שחור א לסוגיובטון מוב   71.1 4.3 מלט ובטון

אבני שפה ריצוף 

 ותיחום
   ריצוף אבני ותיחום אבני שפה   20.6 2.2

     ושוחות תאי בקרה   23.0 4.0 תאי בקרה ושוחות

קורות ומקטעים 

 לגשרים
        (1.0קורות ומקטעים לגשרים ) 12.0 8.6

ביטומניות, יריעות  יריעות     5.9 0.5 יריעות וחומרי איטום
HDPE 

 (-1.3איטום ) חומרי

   שריון קרקע יריעות     3.0 0.8 יריעות שריון קרקע

 (-1.1אספקת מים ) צינורות ביוב צינורות   (4.0ניקוז ) צינורות 29.0 3.4 צינורות שונים

מוטות ורשתות פלדה 

 ואביזרי מתכת שונים
ורשתות פלדה ואביזרי  מוטות       88.9 9.3-

 (-1.3מתכת שונים )

חומרים ומוצרים 

 לסימון
     אביזרי סימון שונים, צבעים   1.4 3.7

   ותמרורים שלטים     4.9 0.3 שלטים ותמרורים

   בטיחות מעקה     27.4 1.9 מעקה בטיחות

אביזרים לתאורת 

 כביש ותשתית חשמל
 (-32.1) רמזורים תאורת כביש אביזרי     46.6 0.1

     לפיתוח נופי מוצרים   6.0 3.3 מוצרים לפיתוח נופי

(, 1.4ציוד אחר )(,7.6) ציוד קל 266.3 3.3 שכירת ציוד
 (01.1שירותי מטמנה )

מעמיסים, מחפרים  שכירת  
ומחפרונים, שכירת מקרצפת 

ומפלסת, שכירת מכבשים, 
שכירת מכונות  שכירת משאיות,

 קידוח

  

   שכר עבודה     136.5 2.7 שכר עבודה

 

 



 ומה בחקלאותמדד מחירי תש ו.

אחוזים לעומת שנת  3.1-ב (3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182שנת ב ירד בחקלאותמדד מחירי תשומה 

 אחוזים. 7.2-בה עלה המדד ב 3183

-ות בגידולים צמחיים עלה בומדד מחירי תשומ יםאחוז 6.7-ב 3182שנת מדד מחירי תשומות בבעלי חיים ירד ב

 (.3183אחוזים בהתאמה בשנת  1.1-ו יםאחוז 81.2 של עלייה עומת)ל אחוז 1.1

 חוז השינוי במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ראשיותא -וח יב.ל

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 סעיף
 1021לעומת דצמבר  1023 דצמבר 1022לעומת דצמבר  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה השינוי אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

 2.8- 2.8- 7.3 7.3 כללי -מחירי תשומה בחקלאות  מדד

 3.2- 11.7- 4.0 15.5 חיים לבעלי מספוא

 0.1 2.9 0.0 2.6 אפרוחים

 0.0 1.6 0.0 1.4 ושתילים פקעות, זרעים

 0.3- 6.3- 0.2 4.5 וזבלים דשנים

 0.1 3.6 0.1 3.6 הדברה חומרי

 0.6 7.3 0.7 9.9 מים

 0.1- 0.5- 0.8 7.2 וחשמל שמנים, דלק

 0.1- 3.1- 0.2 4.1 ואריזות אריזה חומרי

 0.1- 3.4- 0.2 5.0 למבנים וכיסויים פלסטיים בנייה חומרי

 0.2 1.5 0.1 1.6 , חלפים וכלי עבודהציודרכב, , מכונות

 0.0 0.0 1.0 4.8 עבודה שכר

 0.0 0.6 0.1 2.2 שכורה הובלה

 0.0 0.3 0.0 0.8 ותרופות וטרינריים שירותים

 0.0 0.4 0.0 2.1 ביטוח

 0.0 3.5 0.0 0.0 ואגרות מסים

 0.0 2.8 0.0 0.6 חכירה דמי

 0.0 0.9 0.1- 2.6- שונות

 

 )ראה לוח יג' בהמשך(. בתוך קבוצות התשומה השונות 3182ן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת הלל

(, תערובות לצאן 83.7ליל מספוא לבקר )באחוזים מחירי  81.1-בשיעורים גבוהים מ ירדו 3182במשך שנת 

 (87.1(, חומרים בהאבסה ישירה )85.2(, מזון אחר לבקר )81.1(, תערובות לעופות )82.1ולבעלי חיים אחרים )

 (.85.3ומחירי דשנים זרחניים )

 

מחירי ( ו7.2(, מים )1.5(, חומרים אחרים )88.2אחוזים, מחירי קוטלי עשבים ) 1.1-לעומת זאת, עלו ביותר מ

 (.1.6חשמל )

 



 1023-ו 1021אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים  -.23תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בחקלאות

אחוזי שינוי שנתיים בשנים 2012 ו-2013
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 1023-ו 1021השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים  -.21תרשים מספר 

מדד מחירי תשומה בחקלאות

תרומות באחוזים בשנים 2012 ו-2013
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 1023ת חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ולפי אחוזי השינוי במחירים בשנ -לוח יג.
 (1021לעומת דצמבר  1023דצמבר )

 הסעיף
 אחוז

 השינוי

 משקל

בתקופת 

 הבסיס

 ירידות מחירים

 אחוזים ומעלה ...8-ב

 ירידות מחירים

 4.4–..4-ב

 אחוזים

 ירידות מחירים

 אחוזים 4..–...-ב

 עליות מחירים

 אחוזים 4..–...-ב

 עליות מחירים

אחוזים  ..4-ב

 ומעלה

 88.0 541.8 143.5 11.4 215.3 1000.0   סך הכל

(, -01.1מספוא לבקר ) בליל 214.7 11.7- מספוא לבעלי חיים
תערובות לצאן ולבעלי חיים אחרים 

(, -32.1) (, תערובות לעופות-03.1)
(, חומרים -05.3מזון אחר לבקר )
 (-01.1בהאבסה ישירה )

        

   אפרוחים       41.7 2.9 אפרוחים

לירקות וגידולי שדה, שתילי מטעים,  זרעים       22.8 1.6 זרעים, פקעות ושתילים
 זרעים פקעות ושתילי פרחים

  

חנקניים,  דשנים (-05.1זרחניים ) דשנים 27.0 6.3- דשנים וזבלים
דשנים 

אשלגניים, 
 זבלים

   אורגניים דשנים דשנים מורכבים

עשבים  קוטלי ריותחרקים ואק קוטלי פטריות וחיידקים קוטלי     33.3 3.6 חומרי הדברה
(, חומרים 00.3)

 (4.5אחרים )

 (6.1) מים         55.1 7.3 מים

 (6.7) חשמל מנוע וסיכה שמני דלק     55.5 0.5- דלק, שמנים וחשמל

     אריזה ואריזות חומרי     45.8 3.1- חומרי אריזה ואריזות

חומרי בנייה למבנים 

 חקלאיים וכיסויים פלסטיים

בנייה למבנים  חומרי     35.0 3.4-
חקלאיים וכיסויים 

 פלסטיים

    

מכונות, רכב, ציוד, חלפים 

 וכלי עבודה

כלי עבודה  טרקטורים,     87.3 1.5
 ומכשירים

שונות לעבודות השדה ,מכוניות  מכונות
מסחריות קטנות, ציוד השקיה, מכונות וציוד 

לבעלי חיים, מכונות וציוד בבתי אריזה,  במבנים
וכלי  יוד אחר, חלפים ותיקונים לציודמכונות וצ

 רכב

  

   עבודה שכירה עלות       257.8 0.0 עלות עבודה שכירה

   שכורה הובלה       36.4 0.6 הובלה שכורה

   וטרינריים ותרופות שירותים       21.8 0.3 שירותים וטרינריים ותרופות

   ביטוח       8.6 0.4 ביטוח

   ואגרות מסים       5.2 3.5 מסים ואגרות

   חכירה דמי       9.0 2.8 דמי חכירה

   שונות       43.0 0.9 שונות



 
 
 
 
 מדד מחירי תשומה באוטובוסים ז.

 3182מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל חברות האוטובוסים )ללא שירותי דיור( ירד במשך שנת 

 .3183אחוזים בשנת  3.1לעומת עלייה של אחוז  1.7 -( ב3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר 

( 3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות ירד במשך שנת 

 .3183אחוזים בשנת  8.1אחוזים לעומת עלייה של  8.5-ב

 1.2-( ב3183לעומת דצמבר  3182)דצמבר  3182מדד מחירי תשומה של אוטובוסים זעירים עלה במשך שנת 

 .3183אחוזים בשנת  2.7אחוז לעומת 

 6.3-משקפת ירידה במחירי דלק שמנים ונוזלי קירור ב 2013ירידת המדד לכלל חברות האוטובוסים בשנת 

אחוזים לעומת עלייה של אחוז אחד בשנת  8.1-, רכב ב3183אחוזים בשנת  8.2אחוזים בהשוואה לעליה של 

חומרים, ציוד  ,3183אחוזים בשנת  8.3אחוזים לעומת עלייה של  8.3-ב , חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב3183

ומחירי אחזקת מבנים והוצאות  3183אחוז בשנת  1.1אחוזים לעומת עלייה של  8.1-וכלי עבודה ירדו ב

 .3183אחוזים בשנת  3.8אחוזים לעומת ירידה של  2.2-משרדיות ירדו ב

 3183אחוזים בשנת  2.3אחוזים לעומת עלייה של  3.1-ב לעומת זאת עלו מחירי התמורה למשרות שכיר 

 .3183אחוזים בשנת  2.1אחוזים לעומת עלייה של  8.7-וביטוח ב תומחירי מסים, אגרות, רישיונו

 כלל האוכלוסייה, לפי קבוצות ראשיות –חוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים א -לוח יד.

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ראשית וצהקב
 1021לעומת דצמבר  1023 דצמבר 1022לעומת דצמבר  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה השינוי אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

-1.7 2.0 2.0 מחירי תשומה באוטובוסים כללי מדד  1.7-  

 583 982 1.4 3.2 שכיר למשרות התמורה

-289 083 1.3 קרור ונוזלי, שמנים דלק  582-  

-585 085 1.0 רכב  085-  

-589 085 1.2 ושיפוצי רכב תיקונים, חלפים  -0.1 

-585 080 0.8 וכלי עבודה ציוד חומרים  0.0 

-085 2.1- והוצאות משרדיות מבנים אחזקת  585-  -0.1 

 0.1 587 085 3.0 רשיונות ובטוח אגרות מיסים

-085 080 1.8- שונות  0.0 

 



 זכייניות, לפי קבוצות ראשיות –תשומה באוטובוסים  חוז השינוי במדד מחיריא -לוח טו.

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ראשית קבוצה
 1021לעומת דצמבר  1023 דצמבר 1022לעומת דצמבר  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה השינוי אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

 1.4- 1.4- 0.1 1.9 מחירי תשומה באוטובוסים זכייניות מדד

 1.0 2.7 1.0 2.9 שכיר למשרות התמורה

-282 0.5 1.3 קרור ונוזלי, שמנים דלק  -2.4 

 0.1- 0.7- 0.2 2.1 רכב

 0.0 0.2- 0.1 0.7 ושיפוצי רכב תיקונים, חלפים

 0.0 2.2- 0.0 1.4- עבודהוכלי  ציוד

 0.0 3.4- 0.0 2.0- והוצאות משרדיות מבנים אחזקת

 0.1 1.4 0.1 2.2 וחרשיונות ובט אגרות מיסים

 0.0 1.1- 0.0 0.2- שונות

 חוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים, לפי קבוצות ראשיותא -לוח טז.

 1023-ו 1021השוואות שנתיות לשנים 

 ראשית קבוצה
 1021לעומת דצמבר  1023 דצמבר 1022לעומת דצמבר  1021 דצמבר

 באחוזים התרומה שינויה אחוז באחוזים התרומה השינוי אחוז

 0.3 0.3 3.7 3.7 מחירי תשומה באוטובוסים זעירים מדד

 0.5 0.9 580 5.8 קרור ונוזלי, שמנים דלק

 0.0 0.1- 089 1.0 רכב

 0.2- 1.3- 0.4 3.1 ושיפוצי רכב תיקונים, חלפים

 0.0 1.6 0.0 2.2 ורשיונות אגרות

 0.0 0.4 0.1 1.3 בטוח

 0.0 1.1- 0.0 0.2- שונות

 בהמשך(.' יזבתוך קבוצות התשומה השונות )ראה לוח  3182 להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת

, הוזלו במיוחד מחירי צרכי משרד,הדפסות והוצאות 3182מבין החומרים, המוצרים והשירותים בשנת 

(, ציוד וכלי עבודה 2.2)(, שמירה ונקיון 6.1טלפון ודואר ) (,6.2(, דלק )6.5(, צמיגים )7.1משרד אחרות )

 (.1.7( ומחירי חלקי חילוף ללא צמיגים )1.1חומרים )עץ, צבעים וכד'( ) (,8.1(, רכב )3.1)

( ומחירי אחזקת מבנים)תיקונים 8.6(, ביטוח )3.1(, מסים )2.2לעומת זאת, עלו מחירי חשמל ומים )

 כל אחד(. 8.1ושיפוצים וכו'( ושמנים ונוזלי קירור )



 1023-ו 1021אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים  -.20 תרשים מספר
 
 

 
 
 
 

 1023-ו 1021השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים  -.20רשים מספר 
 
. 

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי

תרומות שנתיות בשנים 2012 ו-2013
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מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי

אחוזי שינוי שנתיים בשנים 2012 ו-2013
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 1023י שינוי במחירים בשנת יה לפי קבוצות ושיעוריחומרים ושירותים במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוס -לוח יז.
 (1021לעומת דצמבר  1023דצמבר )

 מחירים באחוזים ירידות
 מחירים עליות

 אחוזים 4.4–...-ב

 מחירים עליות

 אחוזים 4.4–..1-ב

משקל בתקופת 

 הבסיס
 הסעיף אחוז השינוי

 המדד הכללי 0.7- 1000.0 463.5 150.2 386.3

ירותים (, עובדי מוסך וש3.0נהגים ) מנהל עובדי  
(3.0) 

התמורה למשרות  2.9 520.3

 שכיר

דלק, שמנים ונוזלי  6.2- 191.2   שמנים ונוזלי קירור (-0.3דלק )

 קירור

 רכב 1.5- 94.0     (-0.4רכב )

(, 1.1-חילוף )ללא צמיגים( ) חלקי
  (-0.5צמיגים )

חלפים, תיקונים  1.2- 60.2   תיקונים ושיפוצי רכב

 ושיפוצי רכב

(, ציוד -1.1עץ צבעים וכו'( )חומרים )
 (-1.1וכלי עבודה )

 

חומרים, ציוד וכלי  1.5- 9.7  

 עבודה

צרכי משרד, הדפסות והוצאות 
(, טלפון -1.4משרדיות אחרות )

 (3.3-שמירה ונקיון )(, -7.2) ודואר

מבנים )תיקונים, שיפוצים  אחזקת
 וכו'(

אחזקת מבנים  3.3- 40.1 (3.3חשמל ומים )

 דיותוהוצאות משר

 

מיסים, אגרות,  1.7 59.0   מיסים, אגרות ורשיונות, ביטוח 

 רשיונות ובטוח

הנהלת חשבונות, הוצאות ) שונות
 (-1.0משפטיות וכו'( )

 שונות 0.1- 25.5    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

1.8    0.1    0.1    

  מדד המחירים לצרכן -

    כללי
120010

120020    המדד ללא ירקות ופירות    0.2    -    1.6
110040    המדד ללא דיור    0.3    -    1.5

1.1    -    0.2    

    המדד ללא ירקות ופירות

120030      וללא דיור
1.9    -    0.1    

(1)
110045    המדד ללא אנרגיה

120050    מזון ללא ירקות ופירות    0.1    0.0    3.3
120040    ירקות ופירות    1.5    0.05    11.8
120450    דיור    0.3-    0.075-    2.9
120520    אחזקת הדירה    0.0    0.0    3.9

120660    ריהוט וציוד לבית    0.6-    0.025-    2.5-
120850    הלבשה והנעלה    9.1    0.275    1.8-
121230    בריאות    0.5-    0.025-    0.8
121050    חינוך, תרבות ובידור    0.5-    0.075-    2.2

121320    תחבורה ותקשורת    0.1-    0.025-    2.0-
121430    שונות    0.1    0.0    4.5

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

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013
קבוצה ראשית קוד

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

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

- 1 -



מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה מקורי
מנוכה
עונתיות

מגמה

98.9 99.4 99.3 99.0 99.4 99.4 99.1 99.5 99.5 I 2012
98.9 99.5 99.5 0.00 0.10 0.20 99.0 99.5 99.6 0.00 0.10 0.20 99.0 99.6 99.6 -0.10 0.10 0.10 II
99.2 99.8 99.7 0.30 0.30 0.20 99.4 99.9 99.7 0.40 0.40 0.10 99.4 99.9 99.7 0.40 0.30 0.10 III
100.1 100.2 99.9 0.91 0.40 0.20 100.2 100.3 99.9 0.80 0.40 0.20 100.3 100.4 99.8 0.91 0.50 0.10 IV
100.1 100.0 100.0 0.00 -0.20 0.10 100.2 100.0 100.0 0.00 -0.30 0.10 100.1 100.0 99.9 -0.20 -0.40 0.10 V
99.8 99.5 100.1 -0.30 -0.50 0.10 99.8 99.4 100.1 -0.40 -0.60 0.10 100.0 99.5 99.9 -0.10 -0.50 0.00 VI
99.9 99.5 100.3 0.10 0.00 0.20 99.6 99.2 100.2 -0.20 -0.20 0.10 99.7 99.1 100.0 -0.30 -0.40 0.10 VII
101.0 100.4 100.4 1.10 0.90 0.10 100.7 100.3 100.3 1.10 1.11 0.10 100.5 100.1 100.1 0.80 1.01 0.10 VIII
101.0 100.6 100.4 0.00 0.20 0.00 100.7 100.6 100.4 0.00 0.30 0.10 100.3 100.3 100.2 -0.20 0.20 0.10 IX
100.8 100.5 100.5 -0.20 -0.10 0.10 100.7 100.5 100.5 0.00 -0.10 0.10 100.5 100.4 100.4 0.20 0.10 0.20 X
100.3 100.4 100.6 -0.50 -0.10 0.10 100.1 100.3 100.5 -0.60 -0.20 0.00 100.2 100.3 100.4 -0.30 -0.10 0.00 XI
100.5 100.7 100.7 0.20 0.30 0.10 100.3 100.5 100.5 0.20 0.20 0.00 100.4 100.5 100.5 0.20 0.20 0.10 XII
100.3 100.7 100.8 -0.20 0.00 0.10 100.1 100.5 100.5 -0.20 0.00 0.00 100.1 100.5 100.5 -0.30 0.00 0.00 I 2013
100.3 100.9 100.9 0.00 0.20 0.10 100.2 100.7 100.5 0.10 0.20 0.00 100.1 100.6 100.5 0.00 0.10 0.00 II
100.5 101.1 101.0 0.20 0.20 0.10 100.2 100.7 100.6 0.00 0.00 0.10 100.2 100.7 100.5 0.10 0.10 0.00 III
100.9 101.0 101.1 0.40 -0.10 0.10 100.4 100.5 100.7 0.20 -0.20 0.10 100.3 100.4 100.6 0.10 -0.30 0.10 IV
101.0 100.9 101.3 0.10 -0.10 0.20 100.5 100.3 100.8 0.10 -0.20 0.10 100.4 100.3 100.7 0.10 -0.10 0.10 V
101.8 101.5 101.5 0.79 0.59 0.20 101.5 101.1 101.0 1.00 0.80 0.20 101.4 100.9 100.8 1.00 0.60 0.10 VI
102.1 101.7 101.6 0.29 0.20 0.10 101.6 101.2 101.2 0.10 0.10 0.20 101.4 100.9 101.0 0.00 0.00 0.20 VII
102.3 101.7 101.8 0.20 0.00 0.20 101.6 101.2 101.3 0.00 0.00 0.10 101.5 101.1 101.1 0.10 0.20 0.10 VIII
102.3 101.9 102.0 0.00 0.20 0.20 101.6 101.5 101.5 0.00 0.30 0.20 101.5 101.5 101.3 0.00 0.40 0.20 IX
102.6 102.3 102.2 0.29 0.39 0.20 101.9 101.7 101.7 0.30 0.20 0.20 101.6 101.5 101.4 0.10 0.00 0.10 X
102.2 102.3 102.3 -0.39 0.00 0.10 101.5 101.7 101.8 -0.39 0.00 0.10 101.3 101.4 101.5 -0.30 -0.10 0.10 XI
102.3 102.5 102.5 0.10 0.20 0.20 101.8 102.0 101.9 0.30 0.29 0.10 101.5 101.6 101.6 0.20 0.20 0.10 XII

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

נובעים מהעברת המדדים ה"ישנים" לבסיס הנוכחי: 2012=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 2012 = 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

2.5  0.3  0.3  510010 1.3  0.0  0.0  550010
  מדד המחירים לצרכן -

    כללי

2.0  -  0.2  510020 1.1  -  0.1  550020     המדד ללא ירקות ופירות

2.3  -  0.5  510040 0.8  -  0.1  550040     המדד ללא דיור

1.9  -  0.4  510030 0.5  -  0.1  550030
    המדד ללא ירקות ופירות

      וללא דיור

3.8  0.025  0.1  510060 3.1  0.0  0.0  550060     מזון ללא ירקות ופירות

12.4  0.1  2.4  510070 11.2  0.0  0.8  550070     ירקות ופירות

2.7  -0.05  -0.2  510080 2.9  -0.075  -0.3  550080     דיור

4.1  0.0  0.0  510090 3.6  0.0  0.0  550090     אחזקת הדירה

-2.4  -0.025  -0.5  510100 -2.7  -0.025  -0.6  550100     ריהוט וציוד לבית

-2.1  0.3  8.8  510110 -1.9  0.25  9.4  550110     הלבשה והנעלה

0.1  -0.025  -0.8  510120 1.0  -0.025  -0.3  550120     בריאות

3.4  -0.025  -0.3  510130 1.3  -0.075  -0.6  550130     חינוך, תרבות ובידור

-2.4  0.0  0.1  510140 -1.7  -0.05  -0.1  550140     תחבורה ותקשורת

7.0  0.0  0.2  510150 2.3  0.0  0.0  550150     שונות

השינוי לעומת

נובמבר 2013
קוד קוד

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

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

דצמבר 2013
חמישון תחתון חמישון עליון

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

- 1 -



משקל ירידות מחירים חדות משקל ירידות מחירים מתונות משקל עליות מחירים מתונות  משקל עליות מחירים חדות משקל עליות מחירים חדות מאוד משקל אחוז סעיף

מעל 5 אחוזים  עד 5 אחוזים בין 0-4.9 אחוזים בין 5-10 אחוזים מעל 10 אחוזים  בסיס שינוי

55.57 309.80 524.92 52.13 57.58 1,000.0 1.8 סך הכל

3.33 מוצרי בצק 7.68 לחם 1.71 שימורי דגים ודגים מעובדים 11.64 עופות (16.4)

4.26 דגים  7.68 ביסקוויטים, עוגות וכו 0.53 חמאה (10.1)

3.34 שמנים וכו 1.19 קמח 3.08 משקאות אלכוהולים (16.2)

1.50 גלידות 4.42 דגן ומוצרי דגן

2.83 ביצים  8.43 בשר בקר

0.89 סוכר ותחליפיו  1.55 בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו

2.49 קפה  8.37 בשר משומר ומעובד

0.33 מרגרינה 

5.09 חלב

5.05 לבן, יוגורט ומעדני חלב

1.02 שמנת  136.30 3.3 מזון

7.81 גבינה 

0.58 ריבה, דבש וכו

2.53 ממתקים ושוקולד

7.11 משקאות קלים

4.59 תבלינים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות

0.61 תה

0.20 קקאו 

2.10 ארוחות בעבודה

20.63 ארוחות במסעדות ובבתי קפה

3.73 מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות
5.77 ירקות קפואים, כבושים ומשומרים 13.04 ירקות טריים (12.0) 29.16 ### ירקות ופירות
2.99 פירות משומרים ויבשים 7.36 פירות טריים (26.8)

194.47 שירותי דיור בבעלות הדיירים
49.22 שכר דירה 252.20 2.9 דיור

8.51 הוצאות דיור אחרות, תיווך, עריכת חוזים, ביטוח וכו
0.55 נפט וסולר לחימום הדירה  4.13 גז 26.97 חשמל לצריכה ביתית 
5.37 חומרי כביסה, ניקוי והדברה 10.07 שירותי מים וביוב לצריכה ביתית 

3.28 צביעה, סיוד וכו
10.47 תיקונים, שיפוצים ואחזקת הבית 96.67 4.0 אחזקת הדירה

1.46 צורכי משק בית אחרים
23.25 מסים עירוניים
11.12 שירותי עזרה בבית

לוח 4 - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי לשנת 2013 
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)



0.79 כלי בישול ואפייה (7.9-) 3.72 ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכו 1.41 ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי
1.18 כלי מיטה, מגבות וכו (8.5-) 6.17 ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים

2.12 שולחנות, כסאות ופינות אוכל
1.26 ריהוט וציוד לתינוק
0.61 ריהוט לגן ולמרפסת 37.39 -2.5 ריהוט וציוד לבית
6.40 ציוד חשמלי גדול
3.18 ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית
2.66 ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית
2.84 כלי אוכל
0.70 כלים שונים לנקיון ותחזוקת הבית
4.35 חפצי קישוט לבית 

23.09 הלבשה  30.54 -1.8 הלבשה
7.45 הנעלה 

11.24 תרופות וצורכי רפואה שונים 18.31 שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח
3.80 משקפיים ומוצרי אופטיקה נלווים  5.77 שירות רפואי פרטי 52.22 0.9 בריאות

13.10 ריפוי שיניים
1.42 ספרי קריאה (5.2-) 2.51 ספרים וציוד לימודים 10.69 חינוך גבוה, אקדמי 16.11 חינוך קדם יסודי 5.84 חינוך יסודי (14.2)
7.85 תחביבים (5.5-) 16.64 מוצרי חשמל בידוריים, טלויזיה רב ערוצית 13.26 הכשרה מקצועית, קורסי העשרה ופנאי, חינוך על תיכוני 7.34 הארחה, נופש וטיולים  5.98 חינוך על- יסודי (10.4) חינוך,
2.29 צעצועים לילדים ונוער (7.7-) 15.79 עריכת מסיבות וארועים 2.04 עיתונים, שבועונים וירחונים 116.76 2.2 תרבות

0.56 צורכי דת ובידור
8.44 הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט, קולנוע וכו

שירותי טלפון ואינטרנט (6.3-)38.24 36.91 הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ 7.66 נסיעה בתחבורה ציבורית תחבורה
0.99 מוצרי תקשורת (12.1-) 119.22 רכב פרטי ואחזקתו 3.02 שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו 206.22 -2.0 ותקשורת

0.18 שירותי דואר
2.81 תכשיטים (8.4-) 9.90 צורכי רחצה וקוסמטיקה 5.17 תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא 10.11 סיגריות (19.1)

0.77 שעוני יד ותיקוני שעונים 10.05 שירותים משפטיים ושירותים אחרים 42.54 4.5 שונות
3.73 תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק



דצמבר

2012
נובמבר

2013

ממוצע 2012 102.3 0.1 1.8

  מדד המחירים לצרכן -

120010    כללי
ספטמבר 1951 34,076,761.6253 0.1 1.8

120020    המדד ללא ירקות ופירות 102.2 0.2 1.6
120050    מזון ללא ירקות ופירות 106.1 0.1 3.3

120040    ירקות ופירות 107.7 1.5 11.8
120450    דיור 103.9 0.3- 2.9

ממוצע 2012 99.9 0.3 1.3-

  מדד מחירי תפוקת

170010    התעשייה - כללי
ממוצע 1994 234.7442 0.3 1.3-

10    ייצור מוצרי מזון 103.7 0.3- 1.4- 180070
14    ייצור מוצרי הלבשה 98.8 2.7- 2.3 180370

22    ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 101.3 0.1- 0.5- 180720
25    ייצור מוצרי מתכת 101.8 0.0 1.0 180940

ממוצע 2012 102.1 0.0 0.1- 170020  המדד ללא דלקים
ממוצע 1977 1,281,833.0299 0.0 0.1-

יולי 2011 105.6 0.0 1.4

  מדד מחירי תשומה

200010    בבנייה למגורים - כללי
יולי 1950 71,603,180.4050 0.0 1.4

0.7 0.0 104.1 
    חומרים ומוצרים -

201010      סך כולל
205010    שכר עבודה 107.4 0.2 2.6

ינואר 2010 121.6 0.2 1.0

  מדד מחירי תשומה

240010    בסלילה וגישור - כללי
ינואר 1966 16,293,588.6618 0.2 1.0

ממוצע 2000 174.1 0.2 2.8-

  מדד מחירי תשומה

260010    בענף החקלאות - כללי
-2.8 0.2 2,019,243.6603 1975/76

ינואר 2007 136.1 0.5 0.7-

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

440010    כללי (ללא שירותי דיור)
אוקטובר-דצמבר 1993 328.0010 0.5 0.7-

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

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

- 1 -



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

-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

הבסיס: ממוצע 1993=100.0

א. מדד המחירים לצרכן
(3)(1)

לוח 6.1 .- מדד מחירי דירות

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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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

0.3 188.6 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

-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
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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

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

-0.1 294.4 15/08/2012 01/06/2012 מאי 2012-יוני 2012

0.6 296.2 15/09/2012 01/07/2012 יוני 2012-יולי 2012

0.7 298.3 15/10/2012 01/08/2012 יולי 2012-אוגוסט 2012

0.7 300.4 15/11/2012 01/09/2012 אוגוסט 2012-ספטמבר 2012

0.7 302.6 15/12/2012 01/10/2012 ספטמבר 2012-אוקטובר 2012

1.1 305.8 15/01/2013 01/11/2012 אוקטובר 2012-נובמבר 2012

1.3 309.7 15/02/2013 01/12/2012 נובמבר 2012-דצמבר 2012

1.7 315.0 15/03/2013 01/01/2013 דצמבר 2012-ינואר 2013

1.3 319.0 15/04/2013 01/02/2013 ינואר 2013-פברואר 2013

0.2 319.7 15/05/2013 01/03/2013 פברואר 2013-מרס 2013

0.1 320.0 15/06/2013 01/04/2013 מרס 2013-אפריל 2013

-0.2 319.5 15/07/2013 01/05/2013 אפריל 2013-מאי 2013

1.0 322.6 15/08/2013 01/06/2013 מאי 2013-יוני 2013

1.1 326.3 15/09/2013 01/07/2013 יוני 2013-יולי 2013

0.6 328.4 15/10/2013 01/08/2013 יולי 2013-אוגוסט 2013

(2)0.4 (2)329.6 15/11/2013 01/09/2013 אוגוסט 2013-ספטמבר 2013

(2)-0.3 (2)328.5 15/12/2013 01/10/2013 ספטמבר 2013-אוקטובר 2013

(2)0.5 (2)330.3 15/01/2014 01/11/2013 אוקטובר 2013-נובמבר 2013

(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 מפברואר 2013, עודכנו רמות חברתיות-כלכליות לפי מפקד 2008

        ומשקלות על סמך ערך מצבת הדירות בישראל

        (עדכון משקלות קודם נערך בינואר 2011).

        להרחבה ראה פרסום 1.3 בירחון לסטטיסטיקה של מחירים.
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

C  מדד מחירי תפוקת התעשייה    0.3    0.3    - 170030

-    0.0    0.0    

      מדד מחירי תפוקת התעשייה

        (ללא כרייה וחציבה

170050        וללא דלקים)
10            ייצור מוצרי מזון    0.3-    0.1-    1.4- 180070

11            ייצור משקאות    0.3-    0.0    - 180235
12            ייצור מוצרי טבק    0.5-    0.0    26.4 180260
13            ייצור  טקסטיל    0.0    0.0    1.8 180280
14            ייצור מוצרי הלבשה    2.7-    0.0    2.3 180370

5.3    0.0    0.9    

            ייצור ועיבוד של מוצרי

              עור ואביזרים נילווים

15
180420

-    0.0    0.8    

            ייצור מוצרי עץ, שעם

              וקש, פרט לרהיטים

16
180475

17            ייצור נייר ומוצריו    0.0    0.0    0.1- 180510

-    0.0    0.0    

            הדפסה  ושכפול של חומר

              תקשורתי מוקלט

18
180575

19            ייצור מוצרי נפט מזוקק    2.2    0.3    7.2- 180610
20            ייצור כימיקלים ומוצריהם    0.4    0.0    - 180625

-0.6    0.0    -1.3    

            ייצור תרופות לבני אדם

              ולשימוש וטרינרי

21
180680

22            ייצור מוצרי גומי ופלסטיק    0.1-    0.0    0.5- 180720

2.2    0.0    0.3    

            ייצור מוצרים על בסיס

              מינרלים אל-מתכתיים

23
180810

24            תעשיית מתכות בסיסיות    0.1-    0.0    0.2- 180880
25            ייצור מוצרי מתכת    0.0    0.0    1.0 180940

-    0.1    0.6    

            ייצור מחשבים, מכשור

              אלקטרוני ואופטי

26
181153

27            ייצור ציוד חשמלי    0.1-    0.0    1.7- 181090
28            ייצור מכונות וציוד    0.2-    0.0    2.1- 181030

-    0.0    -0.2    

            ייצור כלי רכב מנועיים

              ונגררים

29
181460

-    0.0    0.6    

            ייצור כלי תחבורה והובלה

              אחרים

30
181500

31            ייצור רהיטים    0.4-    0.0    - 181530
32            ענפי ייצור אחרים    0.2-    0.0    - 181550

-    0.0    5.1    

            תיקון, תחזוקה והתקנה

              של מכונות וציוד

33
181630

(1)   החל בינואר 2013 המדד נערך לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011,

        ובהתאם לכך "תעשייה" מתפצל לשני סדרים:

        סדר B - "כרייה וחציבה" וסדר C - "תעשייה", שאינו כולל כרייה וחציבה.

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

קוד

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

(1)
תרומה ואחוז שינוי

דצמבר 2013

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

ענף ראשיענף
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

1.4    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה

    בבנייה למגורים - כללי
200010

200020    המדד ללא שכר עבודה    0.0    0.0    0.7

0.7    0.0    0.0    

    חומרים ומוצרים -

201010      סך כולל
203015    שכירת ציוד ורכב     0.0    0.0    0.2
204010    הוצאות כלליות    0.0    0.0    3.5
205010    שכר עבודה    0.2    0.0    2.6

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013
קבוצה ראשית קוד

ה. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

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

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

0.0    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה בבנייה

    למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010

802010    המדד ללא שכר עבודה    0.0    0.0    0.7-
802020    חומרים ומוצרים - סך כולל    0.0    0.0    1.1-
802030    שכירת ציוד    0.1-    0.0    0.4-
802040    שכר עבודה    0.1    0.0    2.0
802050    שונות    0.6    0.0    6.4

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013
קבוצה ראשית קוד

ו. מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים

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

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

0.0    0.0    0.0    

  מדד מחירי תשומה בבנייה

    למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010

800020    עפר    0.4    0.0    2.4
800060    בטון    0.0    0.0    1.7-
800190    רכיבים טרומיים    0.5    0.0    6.5
800220    בנייה    0.0    0.0    1.0
800270    איטום    0.0    0.0    1.2
800340    נגרות ומסגרות    0.1    0.0    1.1
800390    תברואה    0.1-    0.0    1.1

800490    חשמל    0.1-    0.0    1.1-
800630    טיח    0.3-    0.0    0.2

800670    ריצוף וחיפוי    0.3-    0.0    0.9-
800740    צבע    0.0    0.0    0.6
800770    אלומיניום    0.0    0.0    2.1

800840    אבן    0.0    0.0    0.4-
800900    מיזוג אויר    0.0    0.0    3.2-
801040    מעליות ודרגנועים    0.7    0.0    0.5

801070    מסגרות חרש    0.3-    0.0    1.8-
801090    רכיבים מתועשים    0.1-    0.0    0.3
801140    תקורה    0.0    0.0    2.5

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013
קבוצה ראשית קוד

ו. מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים

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

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

1.0    0.2    0.2    

  מדד מחירי תשומה

    בסלילה וגישור - כללי
240010

240015  המדד ללא גישור    0.3    0.0    1.2

240020  חומרים - סך הכל    0.2    0.1    0.4-

1.3    0.1    0.8    
(1)

240030      חומרי מחצבה
240220      תערובות אספלט    0.4    0.0    1.7-
240255      מלט ובטון    0.0    0.0    4.3

2.2    0.0    1.0    

      אבני שפה, ריצוף
(5)

240280        ותיחום
240283      תאי בקרה ושוחות    0.2-    0.0    4.0
240284      קורות ומקטעים לגשרים    0.8    0.0    8.6
240285      יריעות וחומרי איטום    0.0    0.0    0.5
240289      יריעות שריון קרקע    0.0    0.0    0.8
240291      צינורות שונים    0.2    0.0    3.4

-9.3    0.0    0.0    

      מוטות ורשתות פלדה
(6)

240700        ואביזרי מתכת שונים
3.7    0.0    -0.4    

(7)
240710      חומרים ומוצרים לסימון

240720      שלטים ותמרורים    0.9-    0.0    0.3
240730      מעקה בטיחות    0.3-    0.0    1.9

0.1    0.0    0.0    

      אביזרים לתאורת כביש

240740        ותשתית חשמל
240750      מוצרים לפיתוח נופי    0.1    0.0    3.3

240320  שכירת ציוד    0.2    0.1    3.3

240800  שכר עבודה    0.2    0.0    2.7

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

קבוצה ראשית קוד

ז. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור -

תרומה ואחוז שינוי

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

-2.8    0.2    0.2    

  מדד מחירי תשומה

    בענף החקלאות - כללי
260010

260030    מספוא לבעלי חיים    0.3-    0.1-    11.7-
260100    אפרוחים    0.1-    0.0    2.9
260110    זרעים, פקעות ושתילים    0.6-    0.0    1.6

260150    דשנים וזבלים    0.5-    0.0    6.3-
260230    חומרי הדברה    0.0    0.0    3.6
260280    מים    0.0    0.0    7.3

260290    דלק, שמנים וחשמל    3.4    0.3    0.5-
260330    חומרי אריזה ואריזות    0.5-    0.0    3.1-

-3.4    0.0    -0.1    

    חומרי בנייה למבנים

      חקלאיים וכיסויים

260340      פלסטיים

1.5    0.0    0.5    

    מכונות, רכב, ציוד,

260350      חלפים וכלי עבודה
260450    עלות עבודה שכירה    0.0    0.0    0.0
260500    הובלה שכורה    0.0    0.0    0.6

0.3    0.0    -0.1    

    שירותים וטרינריים

260510      ותרופות
260520    ביטוח    0.1-    0.0    0.4
260530    מסים ואגרות    0.0    0.0    3.5
260540    דמי חכירה    0.4-    0.0    2.8

0.9    0.0    0.1    

    שונות (הנהלת חשבונות,

      שירותי מחשב,

260550      צורכי משרד וכו‘)

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

קבוצה ראשית קוד

ח. מדד מחירי תשומה בחקלאות

לוח 2.1 .- מדד מחירי תשומה בחקלאות -

תרומה ואחוז שינוי

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013

- 1 -



התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

-0.7    0.5    0.5    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    כללי (ללא שירותי דיור)

440010

2.9    0.0    0.1    

    התמורה למשרות
(2)

440080      שכיר

-6.2    0.5    1.8    

      דלק, שמנים
(3)

440140        ונוזלי קירור
440170      רכב    0.2    0.0    1.5-

-1.2    0.0    0.0    

      חלפים, תיקונים

440180        ושיפוצי רכב
440230      חומרים, ציוד וכלי עבודה    0.2-    0.0    1.5-

-3.3    0.0    -0.2    

      אחזקת מבנים

440260        והוצאות משרדיות

1.7    0.0    -0.2    

      מסים, אגרות,

440330        רשיונות וביטוח

-0.1    0.0    -0.8    

      שונות (הנהלת חשבונות,

440370        הוצאות משפטיות וכו‘)

(2)   כולל חברי קואופרטיב.

(3)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

קבוצה ראשית קוד

ט. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

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

תרומה ואחוז שינוי

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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התרומה

באחוזים

אחוז

השינוי

-1.4    0.6    0.6    

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

    זכייניות

    (ללא שירותי דיור)

431010

431100      התמורה למשרות שכיר    0.0    0.0    2.7

-6.6    0.6    1.8    

      דלק, שמנים
(1)

431200        ונוזלי קירור
431300      רכב    0.1    0.0    0.7-

-0.2    0.0    0.0    

      חלפים, תיקונים

431400        ושיפוצי רכב
431500      ציוד וכלי עבודה    0.5-    0.0    2.2-

-3.4    0.0    -0.3    

      אחזקת מבנים

431600        והוצאות משרדיות

1.4    0.0    0.0    

      מסים, אגרות,

431700        רשיונות וביטוח

-1.1    0.0    -0.6    

      שונות (הנהלת חשבונות,

431800        הוצאות משפטיות וכו‘)

(1)   הסעיף כולל גם נוזלי קירור.

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2012

השינוי לעומת

נובמבר 2013

קבוצה ראשית קוד

ט. מדד מחירי תשומה באוטובוסים

לוח 2.2 .- מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות -

תרומה ואחוז שינוי

דצמבר 2013

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 12/2013
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משקל ירידות מחירים חדות משקל ירידות מחירים מתונות משקל עליות מחירים מתונות  משקל עליות מחירים חדות משקל ליות מחירים חדות מאוד משקל אחוז סעיף

מעל 5 אחוזים  עד 5 אחוזים בין 0-4.9 אחוזים בין 5-10 אחוזים מעל 10 אחוזים  בסיס שינוי

55.57 309.80 524.92 52.13 57.58 1,000.0 1.8 סך הכל

3.33 מוצרי בצק 7.68 לחם 1.71 שימורי דגים ודגים מעובדים 11.64 עופות (16.4)

4.26 דגים  7.68 ביסקוויטים, עוגות וכו 0.53 חמאה (10.1)

3.34 שמנים וכו 1.19 קמח משקאות אלכוהולים (3.086.2

1.50 גלידות 4.42 דגן ומוצרי דגן

2.83 ביצים  8.43 בשר בקר

0.89 סוכר ותחליפיו  1.55 בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו

2.49 קפה  8.37 בשר משומר ומעובד

0.33 מרגרינה 

5.09 חלב

5.05 לבן, יוגורט ומעדני חלב

1.02 שמנת  136.30 3.3 מזון

7.81 גבינה 

0.58 ריבה, דבש וכו

2.53 ממתקים ושוקולד

7.11 משקאות קלים

4.59 תבלינים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות

0.61 תה

0.20 קקאו 

2.10 ארוחות בעבודה

20.63 ארוחות במסעדות ובבתי קפה

3.73 מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות
5.77 ירקות קפואים, כבושים ומשומרים 13.04 ירקות טריים (12.0) 29.16 11.8 ירקות ופירות
2.99 פירות משומרים ויבשים 7.36 פירות טריים (26.8)

194.47 שירותי דיור בבעלות הדיירים
49.22 שכר דירה 252.20 2.9 דיור

8.51 הוצאות דיור אחרות, תיווך, עריכת חוזים, ביטוח וכו
0.55 נפט וסולר לחימום הדירה  4.13 גז 26.97 חשמל לצריכה ביתית 
5.37 חומרי כביסה, ניקוי והדברה 10.07 שירותי מים וביוב לצריכה ביתית 

3.28 צביעה, סיוד וכו
10.47 תיקונים, שיפוצים ואחזקת הבית 96.67 4.0 אחזקת הדירה

1.46 צורכי משק בית אחרים
23.25 מסים עירוניים
11.12 שירותי עזרה בבית

לוח 15 - קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי לשנת 2013 
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)



0.79 כלי בישול ואפייה (7.9-) 3.72 ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכו 1.41 ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי
1.18 כלי מיטה, מגבות וכו (8.5-) 6.17 ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים

2.12 שולחנות, כסאות ופינות אוכל
1.26 ריהוט וציוד לתינוק
0.61 ריהוט לגן ולמרפסת 37.39 -2.5 ריהוט וציוד לבית
6.40 ציוד חשמלי גדול
3.18 ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית
2.66 ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית
2.84 כלי אוכל
0.70 כלים שונים לנקיון ותחזוקת הבית
4.35 חפצי קישוט לבית 

23.09 הלבשה  30.54 -1.8 הלבשה
7.45 הנעלה 

11.24 תרופות וצורכי רפואה שונים 18.31 שירותי ביטוח בריאות בקופ"ח ובחברות ביטוח
3.80 משקפיים ומוצרי אופטיקה נלווים  5.77 שירות רפואי פרטי 52.22 0.9 בריאות

13.10 ריפוי שיניים
1.42 ספרי קריאה (5.2-) 2.51 ספרים וציוד לימודים 10.69 חינוך גבוה, אקדמי 16.11 חינוך קדם יסודי 5.84 חינוך יסודי (14.2)
7.85 תחביבים (5.5-) 16.64 מוצרי חשמל בידוריים, טלויזיה רב ערוצית 13.26 הכשרה מקצועית, קורסי העשרה ופנאי, חינוך על תיכוני 7.34 הארחה, נופש וטיולים  5.98 חינוך על- יסודי (10.4) חינוך,
2.29 צעצועים לילדים ונוער (7.7-) 15.79 עריכת מסיבות וארועים 2.04 עיתונים, שבועונים וירחונים 116.76 2.2 תרבות

0.56 צורכי דת ובידור
8.44 הצגות וקונצרטים, מופעי ספורט, קולנוע וכו

שירותי טלפון ואינטרנט (6.3-)38.24 36.91 הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ 7.66 נסיעה בתחבורה ציבורית תחבורה
0.99 מוצרי תקשורת (12.1-) 119.22 רכב פרטי ואחזקתו 3.02 שיעורי נהיגה, שכירת רכב וכו 206.22 -2.0 ותקשורת

0.18 שירותי דואר
2.81 תכשיטים (8.4-) 9.90 צורכי רחצה וקוסמטיקה 5.17 תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא 10.11 סיגריות (19.1)

0.77 שעוני יד ותיקוני שעונים 10.05 שירותים משפטיים ושירותים אחרים 42.54 4.5 שונות
3.73 תיקים, ילקוטים, מוצרים לתינוק



לוח 16.- ענפים ראשיים ותתי ענפים במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי השינוי במחירים בשנת 2013
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

ירידות מחירים
ב-2.0 אחוזים ומעלה

ירידות מחירים
בין 1.9-0.1 אחוזים

עליות מחירים
בין 1.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים
ב-2.0 אחוזים ומעלה

אחוז שינוי
משקל 

בתקופת 
הבסיס

ענף ראשי

284.59 99.28 151.92 205.56 - 1,000.0 סך הכל
ייצור שמנים מן הצומח (ב-10.5)

טחינת תבואה וגריסתה (ב-14.1)
ייצור סוכר ומוצרי מזון אחרים, לנמ"א

ייצור מזון מוכן
עיבוד פירות וירקות ושימורם

ייצור מצות
ייצור קקאו, שוקולד וממתקים
ייצור מקרוני, איטריות, קוסקוס

מאפיות
מוצרי קונדיטוריה, ביסקוויטים וופלים

בשר ועופות (ב-2.6)
עיבוד דגים, סרטנים ורכיכות ושימורם (ב-3.9)

ייצור מוצרי חלב (ב-2.3)

-1.4 233.3 ייצור מוצרי מזון

ייצור משקאות קלים; מים מינרליים זיקוק וערבוב של אלכוהול (ב-48.7)
ייצור יינות (ב-2.7)

ייצור בירה ולתת (ב-4.5)

2.4 27.7 ייצור משקאות

26.4 5.3 ייצור מוצרי טבק
טוויה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה 

וסיבי טקסטיל
אריגת טקסטיל

ייצור פריטי טקסטיל מוכנים, פרט 
לפריטי לבוש

ייצור שטיחים ומרבדים

גימור טקסטיל (ב-6.4) 1.8 8.3 ייצור טקסטיל

ייצור בגדים, פרט לבגדי פרווה (ב-3.3)
ייצור בגדים סרוגים ובגדי קרושה (ב-20.4)

ייצור הלבשה תחתונה (ב-2.8)

2.3 7.2 ייצור מוצרי הלבשה

עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן (ב-8.7)
ייצור מזוודות, תיקים ומוצרים דומים, אוכפים 

ורתמות (ב-6.7)
ייצור נעליים (ב-4.5)

5.3 1.9 ייצור ועיבוד של מוצרי עור 
ואביזרים נילווים

ייצור מוצרי עץ אחרים, שעם וקש (ב-3.7) - 7.4 ייצור מוצרי עץ, שעם וקש, פרט 
לרהיטים

ייצור עיסת עץ, נייר ונייר קרטון -0.1 28.3 ייצור נייר ומוצריו
הדפסה ושירותים נילווים - 18.5 הדפסה  ושכפול של חומר 

תקשורתי מוקלט
דלקים (ב-7.5) שמנים -7.2 182.5 ייצור מוצרי נפט מזוקק

ייצור כימיקלים בסיסיים (ב-5.2)
ייצור דשנים (ב-16.4)

ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי 
ותמרוקים (ב-3.3)

ייצור חומרי הדברה וחיטוי
ייצור צבעים ולכות

ייצור חומרי גלם פלסטיים ומוצרים פטרוכימיים 
(ב-4.8)

ייצור סיבים סינתטיים ומוצרים כימיקלים אחרים, 
לנמ"א (ב-2.5)

- 55.5 ייצור כימיקלים ומוצריהם

-0.6 20.9 ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש 
וטרינרי



לוח ו.- המשך

ירידות מחירים
ב-2.0 אחוזים ומעלה

ירידות מחירים
בין 1.9-0.1 אחוזים

עליות מחירים
בין 1.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים
ב-2.0 אחוזים ומעלה

אחוז שינוי
משקל 

בתקופת 
הבסיס

ענף ראשי

284.59 99.28 151.92 205.56 - 1,000.0 סך הכל
ייצור צמיגים וחידושם (ב-3.0)

ייצור מוצרי גומי אחרים (ב-2.7)
ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק (ב-3.1)

ייצור מיכלים ובקבוקים מפלסטיק (ב-
(2.9

ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח ולבית 
(ב-3.4)

ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א ומוצרים 
מפלסטיק משוריין

ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים 
טכניים, חקלאיים ותעשייתיים

ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק (ב-5.1) -0.5 45.3 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית
חיתוך וליטוש של אבנים, ייצור מוצרים 
אחרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א

2.2 45.9 ייצור מוצרים על בסיס מינרלים אל-
מתכתיים

יצור ברזל ופלדה בסיסיים (ב-4.6) יציקת מתכות אל-ברזליות וייצור מתכות יקרות 
אחרות ושאר מתכות אל ברזליות (ב-2.3)

-0.2 36.7 תעשיית מתכות בסיסיות

ייצור אביזרי מים סניטאריים 
ותעשייתיים, אביזרי מים להשקיה
ייצור אריזות ומכלים מפח, זיווד 

אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א

ייצור שלדי מתכת וייצור מיכלים וכלי 
אגירה ממתכת

ייצור כלי סכו"ם, כלי עבודה ידניים, 
ציוד מכני כללי

ייצור רשתות כבלים חוטים ותיל
ייצור מוצרי מתכת שונים

1.0 76.4 ייצור מוצרי מתכת

ייצור מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור 
רפואי וכירורגי (ב-3.9)

ייצור ציוד תקשורת וייצור מוצרי צריכה 
אלקטרוניים

ייצור מכשור אופטי וציוד צילום ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה (ב-
(2.4

- 92.5 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני 
ואופטי

ייצור מנועים חשמליים (ב-2.2)
ייצור גנרטורים ושנאים (ב-11.2)

ייצור סוגים אחרים של כבלים חשמלייים 
ואלקטרוניים כבלי סיבים אופטיים 

ומתקני חיווט (ב-2.1)

ייצור סוללות ומצברים -1.7 18.9 ייצור ציוד חשמלי

ייצור מכונות לחקלאות וייעור
ייצור מכונות לעיצוב מתכות, לכרייה 
וחציבה לעיבוד מזון ומכונות אחרות 

לשימושים מיוחדים לנמ"א

-2.1 28.9 ייצור מכונות וציוד

- 7.1 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים

- 10.2 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

- 23.1 ייצור רהיטים
ייצור משחקים וצעצועים (ב-3.0) ייצור ציוד ספורט ייצור כלי נגינה (ב-4.9) - 9.6 ענפי ייצור אחרים

תיקון כלי תחבורה פרט לכלי רכב (ב-
(5.3

תיקון מוצרי מתכת בהרכבה
תיקון ציוד אלקטרוני, מכשור אופטי 

וציוד רפואי

תיקון מכונות (ב-6.7)
תיקון של ציוד חשמל (ב-6.4)

1.7 8.6 תיקון, תחזוקה והתקנה של 
מכונות וציוד

הערות: עקב המעבר בינואר 2013 ל"סיווג ענפי הכלכלה 2011" חלק מהסדרות הינן חדשות לכן לחלק מהענפים הראשיים לא מוצגים אחוזי שינוי וכן לסך מדד תפוקת התעשייה

 בחישוב התפלגות השינוי באחוזים בין תתי ענפים, לא נכללו תתי ענפים חדשים ולא נכללו "מוצרים מענפים אחרים",  לכן המשקלים אינם מסתכמים ל-1000.0.



לוח 17.- חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ושיעורי שינוי במחירים בשנת 2013
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

ירידות מחירים עליות מחירים
ב-0.0–2.4 אחוזים

עליות מחירים
ב-2.5–4.9 אחוזים

עליות מחירים
ב-5.0 אחוזים ומעלה

משקל בתקופת 
הבסיס

אחוז 
השינוי

הסעיף

146.7 217.0 623.6 12.7 1000.0 1.4 סך הכל
שכר עבודה 427.9 2.6 שכר עבודה

אבן (6.9-), שיש (0.5-), אריחי קיר 
ורצפה (0.5-)

מדרגות חול לסוגיו חצץ (6.5), חומרי מחצבה אחרים (6.7) 57.8 -1.0 חומרי מחצבה, שיש 
וקרמיקה

מלט, מוצרים אחרים מבטון בטון מובא, בלוקים מבטון, מאיטונג 
ומגבס, מחיצות מתועשות

טיט (5.3) 112.9 4.4 מלט, איטונג ומוצריהם

ברזל לבנייה (9.5-), רשתות ברזל 
(-8.9)

מעקות, גדרות ושערים, מוצרי מתכת 
אחרים

61.8 -6.9 ברזל ומוצרי מתכת

צינורות לאינסטלצייה חשמלית (2.6-), 
מוליכים (1.6-)

ארונות ולוחות חשמל, מערכות 
תקשורת

אביזרים לאינסטלציה חשמלית 33.9 -0.7 מוצרים ואביזרים 
לעבודות חשמל

כלים סניטריים (0.3-), מיזוג אויר (0.8-) צינורות פלסטיים, ברזים, סוללות 
ואביזרים שונים, כיבוי אש, מתקני חוץ, 

מגופים ומדי מים

מוצרים לחימום מים והסקה 24.2 0.9 מוצרים ואביזרים 
לעבודות אינסטלציה 

סניטרית

עץ לבנייה 10.6 0.3 עץ לבנייה

מוצרים מוגמרים למרחב מוגן (0.1-) מעליות מוצרים מוגמרים מאלומיניום 
ומפלסטיק, מוצרים מוגמרים מעץ 

וחומרים אחרים

105.6 2.1 מוצרים מוגמרים

איטום 13.1 1.2 איטום

צבעים (0.2-) 8.7 -0.2 צבעים
זכוכית 7.8 2.1 זכוכית

חומרים ומוצרים שונים 4.0 0.3 חומרים ומוצרים שונים
שכירת רכב, שכירת ציוד 102.5 0.2 שכירת ציוד ורכב

ביטוח ובדיקות אחזקת משרדים והוצאות אחרות 29.2 3.5 הוצאות כלליות



מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - לפי פרקי הבנייה
אחוזי שינוי שנתיים - 2013
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לוח 19.- חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לפי קבוצות ולפי שעורי השינוי במחירים בשנת 2013
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

הסעיף
אחוז 
השינוי

משקל בתקופת 
הבסיס

עליות מחירים
ב-5.0 אחוזים ומעלה

עליות מחירים
ב-3.0–4.9 אחוזים

עליות מחירים
ב-0.0–2.9 אחוזים

ירידות מחירים באחוזים

1.01000.0139.6129.4443.9287.1סך הכל
חול לסוגיו (5.0), הובלה שכורה 1.3113.8חומרי מחצבה

של חומרי מחצבה (6.1)
חומרי מחצבה אחרים (5.7-)אגו"מ-אגרגטים גרוסים ומודרגיםמצע א', מצע ב', מצע ג' - סך הכל

תערובות אספלט (1.7-)1.7143.6-תערובות אספלט

צמנט שחורבטון מובא לסוגיו4.371.1מלט ובטון

אבני ריצוףאבני שפה ותיחום2.220.6אבני שפה ריצוף ותיחום

תאי בקרה ושוחות4.023.0תאי בקרה ושוחות

קורות ומקטעים לגשרים (8.6)8.612.0קורות ומקטעים לגשרים

חומרי איטום (0.3-)יריעות ביטומניות, יריעות 0.55.9HDPEיריעות וחומרי איטום

יריעות שריון קרקע0.83.0יריעות שריון קרקע

צינורות אספקת מים (0.9-)צינורות ביובצינורות ניקוז (5.6)3.429.0צינורות שונים

מוטות ורשתות פלדה 
ואביזרי מתכת שונים

מוטות ורשתות פלדה ואביזרי 9.388.9-
מתכת שונים (9.3-)

צבעים ,אביזרי סימון שונים3.71.4חומרים ומוצרים לסימון

שלטים ותמרורים0.34.9שלטים ותמרורים

מעקה בטיחות1.927.4מעקה בטיחות

אביזרים לתאורת כביש 
ותשתית חשמל

רמזורים (10.3-)אביזרי תאורת כביש0.146.6

מוצרים לפיתוח נופי3.36.0מוצרים לפיתוח נופי

ציוד קל (6.7),ציוד אחר (9.5), 3.3266.3שכירת ציוד
שירותי מטמנה (10.7)

שכירת מעמיסים, מחפרים 
ומחפרונים, שכירת מקרצפת 

ומפלסת, שכירת מכבשים, שכירת 
משאיות, שכירת מכונות קידוח

שכר עבודה2.7136.5שכר עבודה



לוח 20.- חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ולפי אחוזי השינוי במחירים בשנת 2013
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

הסעיף
אחוז 
השינוי

משקל בתקופת 
הבסיס

ירידות מחירים
ב-10.0 אחוזים 

ומעלה

         ירידות מחירים          
       ב-9.9-5.0 אחוזים

ירידות מחירים
ב-4.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים
ב-4.9-0.0 אחוזים

עליות מחירים
ב-5.0 אחוזים ומעלה

1000.0215.311.4143.5541.888.0סך הכל
מספוא לבעלי חיים

-11.7214.7

בליל מספוא לבקר (12.7-
), תערובות לצאן ולבעלי 

חיים אחרים (13.0-), 
תערובות לעופות (10.8-), 

מזון אחר לבקר (14.3-), 
חומרים בהאבסה ישירה 

(-17.8)

אפרוחים2.941.7אפרוחים

זרעים, פקעות 
ושתילים

1.622.8

זרעים לירקות וגידולי שדה, שתילי 
מטעים, זרעים פקעות ושתילי פרחים

דשנים וזבלים
דשנים זרחניים (14.2-)6.327.0-

דשנים חנקניים, דשנים אשלגניים, 
זבלים

דשנים אורגניים דשנים מורכבים

חומרי הדברה
קוטלי עשבים (11.3), חומרים אחרים (5.4)קוטלי חרקים ואקריותקוטלי פטריות וחיידקים3.633.3

מים (7.3)7.355.1מים

חשמל (5.6)שמני מנוע וסיכהדלק0.555.5-דלק, שמנים וחשמל

חומרי אריזה ואריזות
-3.145.8

חומרי אריזה ואריזות

חומרי בנייה למבנים 
חקלאיים וכיסויים 

3.435.0-פלסטיים

חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים 
פלסטיים

מכונות, רכב, ציוד, 
חלפים וכלי עבודה

1.587.3

טרקטורים, כלי עבודה ומכשירים

מכונות שונות לעבודות השדה 
,מכוניות מסחריות קטנות, ציוד 

השקיה, מכונות וציוד במבנים לבעלי 
חיים, מכונות וציוד בבתי אריזה, 

מכונות וציוד אחר, חלפים ותיקונים 
לציוד וכלי רכב

עלות עבודה שכירה0.0257.8עלות עבודה שכירה

הובלה שכורה0.636.4הובלה שכורה

שירותים וטרינריים 
0.321.8ותרופות

שירותים וטרינריים ותרופות

ביטוח0.48.6ביטוח

מסים ואגרות3.55.2מסים ואגרות

דמי חכירה2.89.0דמי חכירה

שונות0.943.0שונות



לוח 21.- חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה לפי קבוצות ושיעורי שינוי במחירים בשנת 2013
(דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012)

ירידות מחירים באחוזים
עליות מחירים

ב-0.0-2.9 אחוזים
עליות מחירים

ב-3.0-5.9 אחוזים
משקל בתקופת 

הבסיס
אחוז השינוי הסעיף

386.3 150.2 463.5 1000.0 -0.7 המדד הכללי
עובדי מנהל נהגים (3.1), עובדי מוסך ושירותים 

(3.1)
520.3 2.9 התמורה למשרות 

שכיר
דלק (6.3-) שמנים ונוזלי קירור 191.2 -6.2 דלק, שמנים ונוזלי 

קירור
רכב (1.5-) 94.0 -1.5 רכב

חלקי חילוף (ללא צמיגים) (-0.7), 
צמיגים (6.4-)

תיקונים ושיפוצי רכב 60.2 -1.2 חלפים, תיקונים 
ושיפוצי רכב

חומרים (עץ צבעים וכו') (0.9-), ציוד 
וכלי עבודה (2.0-)

9.7 -1.5 חומרים, ציוד וכלי 
עבודה

צרכי משרד, הדפסות והוצאות משרדיות 
אחרות (7.5-), טלפון ודואר (6.0-), 

שמירה ונקיון (-3.3)

אחזקת מבנים (תיקונים, שיפוצים וכו') חשמל ומים (3.3) 40.1 -3.3 אחזקת מבנים 
והוצאות משרדיות

59.0 מיסים, אגרות ורשיונות, ביטוח 1.7 מיסים, אגרות, 
רשיונות ובטוח

שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות 
משפטיות וכו') (0.1-)

25.5 -0.1 שונות
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