
   מדינת ישראל                                                                    
  

  רתהודעה לתקשו
  

  02-6521340:      פקס info@cbs.gov.il:ל"     דואwww.cbs.gov.il: אתר
_______________________________________________________________________________________ 

  ראש תחום מחירי יצרן, כתבה רות ויזנר
  02-6527845 'לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל

  ו"תשע, איירב' ז, ירושלים
  2016 מאיב 15

139/2016  

  2016 אפריל בחודש  במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים1.1% של עלייה

Increase of 1.1% in the Manufacturing Producer Price Index for Domestic 
Market, March 2016  

  

 89.3 והגיע לרמה של 1.1%- ב2016 אפריל בחודש עלהים מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומי 

 ).100.0 = 2012ממוצע : הבסיס (2016 מרץ נקודות בחודש 88.3נקודות לעומת 

  נקודות100.1רמה של אפריל בבחודש  נותר ללא שינויללא דלקים מחירי תפוקת התעשייה מדד . 

 במדד מחירי תפוקת התעשייהירד ) 2015ר  לעומת דצמב2016 אפריל ( החודשים הראשונים של השנהארבעתב -

  .0.5%- ואילו המדד ללא דלקים עלה ב0.6%

 והמדד 5.7%-ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב) 2015 אפריל לעומת 2016 אפריל( החודשים האחרונים 12-ב 

 .2.3%-ללא דלקים ירד ב

  נקודות 93.1 והגיע לרמה של 1.9%- ב2016 אפרילמדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש 

 .2016 מרץ נקודות בחודש 94.9לעומת 

  

  מזון בשנתיים האחרונותומדדי המחירים של זיקוק נפט ו  הכללי מדד מחירי תפוקת התעשייה- 1תרשים 

  100.0 = 2012ממוצע : בסיס

  
  



  -תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ל ש אחוזי שינוי שנתיים במדד המחירים - 2תרשים 

  בשנתיים האחרונותמדד ללא דלקים הכללי ומחירי תפוקת התעשייה המדד 

  
  

ירידות  על אף שבמרבית ענפי התעשייה נרשמו, 2016  בחודש אפריל1.1%-מדד המחירים של תפוקת התעשייה עלה ב

משקלם של ). 1.1%-ב(ומוצרי מזון ) 16.0%-ב(יקר מעליות במחירי מוצרי נפט מזוקק  עליית המדד החודש נבעה בע.מחירים

 לאחרחודש מוצרי נפט מזוקק באה במחירי החודש העלייה הגבוהה .  מסך המשקלות במדד41.6%שני ענפים אלו יחד מהווה 

  .2003מאז אוקטובר המדד הנמוך ביותר בענף זה פרסום 

  

כלי תחבורה , )0.9%-ב(מכונות וציוד , )1.1%-ב(מכשור אלקטרוני ואופטי , מחשבים: ענפיםבבעיקר החודש ירדו המחירים 

  ).2.2%-ב(ורהיטים ) 1.1%-ב(והובלה אחרים 

  

   1 אחוזי שינוי ותרומות לפי ענפים ראשיים- לוח א
  במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

אחוז  ענפים ראשיים
 השינוי

נוי התרומה לשיעור השי
 במדד

 1.1 16.0 מוצרי נפט מזוקק
 0.3 1.1 מוצרי מזון

 0.1- 0.9- ייצור מכונות וציוד
מכשור אלקטרוני , ייצור מחשבים

 0.1- 1.1- ואופטי

 0.1- 2.2- רהיטים
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  :בענפים נבחריםהחודשיים להלן פירוט השינויים 

  

 5 שנמשכוזאת לאחר ירידות מחירים , 16.0%- ב2016ריל ו בחודש אפ עלהמחירים בענף זה: ייצור מוצרי נפט מזוקק

בארבעת .  מחירי הדלקים מושפעים ממחירי הנפט בעולם.התייקרות של דלקים משקפת בעיקר העלייה. רצופיםחודשים 

 החודשים האחרונים 12-וב, 11.9%-ירדו מחירי הדלקים ב) 2015 לעומת דצמבר 2016אפריל (החודשים הראשונים של השנה 

  .32.5%-ירדו המחירים ב) 2015 לעומת אפריל 2016אפריל (

 העלייה משקפת בעיקר התייקרות של .0.7%- ב2016אפריל  בחודש ועלהמחירים בענף זה  :םהכימיקלים ומוצריייצור 

 צורגלם לייהמשמשים חומר אלה נובעות מהעלייה במחירי הדלקים מחירים  עליות .8.9%-בפוליפרופילן  ו4.3%-בפוליאטילן 

-ב דשנים, 2.6%- חומרי חיטוי והדברה לבית ב,2.4%-ב ירדו מחירי כימיקלים תעשייתיים, לעומת זאת .פוליפרופילןו פוליאטילן

  .2.4%-בחומרי ניקוי לכביסה  ו1.7%-סבון ב, 4.2%-ב ומצותח, 1.2%

- ב( מוצרי הודו  שלהתייקרותיקר משקפת בעהעלייה . 1.1%- ב2016 אפרילבחודש  עלובענף זה המחירים : ייצור מוצרי מזון

לפתנים , )1.8%-ב(סלטי ירקות , )1.4%-ב(שימורי עגבניות , )3.6%-ב(מלפפונים כבושים , )6.5%-ב(מוצרי עוף פטם , )8.5%

, )6.4%-ב( סובין חיטה ,)1.7%-ב(יוגורט ולבן , )2.4%-ב(טחינה וסלטי חומוס  ,)1.4%-ב(שמנים שונים , )1.6%-ב(וריבות 

- ב(אטריות ומוצרי בצק , )2.2%-ב(שוקולד , )2.9%-ב( חטיפים מלוחים ,)2.5%-ב(עוגות מוכנות , )2.6%-ב(יטים וופלים ביסקוו

 ירקות מוקפאים  מחיריירדו, לעומת זאת ).1.3%-ב(אבקות וקוביות מרק  ו)7.8%-ב(קפה נמס , )8.2%-ב(קפה רגיל  ,)9.6%

, )2.6%-ב(ממתקים , )2.1%-ב( קמח ,)1.5%-ב(גלידות ושלגונים , )2.6%-ב( מרגרינה ,)4.5%-ב(סויה כוספת , )5.1%-ב(

  ).3.5%-ב(מוצרי סויה וטופו ו) 2.7%-ב(בוטנים ושקדים , גרעינים, )2.8%-ב(רטבים 

 משקפת בעיקר ירידהה .1.1%-ב 2016 בחודש אפריל ו ירדהמחירים בענף זה: מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור מחשבים

 בענף זה מרבית .2.0%-אלקטרוני ב רפואי ורמכש ו1.3%-ב מחשביםתקשורת לציוד  ,2.3%- בקשר אלחוטי ירמכשי  שלוזלהה

  . ) לפי שער ממוצע חודשי2.31%-ב(בחודש אפריל  המחירים נקובים בדולרים והירידה משקפת את החלשות הדולר מול השקל

 לאמבט אביזרים  שלוזלה משקפת בעיקר הירידהה .0.2%-ב 2016 בחודש אפריל ו ירדהמחירים בענף זה: ייצור מוצרי מתכת

  .2.4%- וקפיצים ב1.1%- בחביות פח, 4.9%-במשורי דיסק לעץ , 3.3%-מנעולי תליה ב, 4.0%-ב

מעליות נוסעים  הירידה משקפת בעיקר הוזלה של .0.9%- ב2016  אפריל בחודשוהמחירים בענף זה ירד:  וציודמכונותייצור 

  .)1.5%-ב(עלו מחירי כלים לעיבוד הקרקע , לעומת זאת. ) אחדבאחוז (ומטען

-ב( הירידה משקפת בעיקר הוזלה של רהיטים לבית ולגן .2.2%- ב2016 אפריל בחודש וירדהמחירים בענף זה : ייצור רהיטים

  ).1.9%-ב(למוסדות  ורהיטים למשרדיםעלו מחירי , לעומת זאת). 3.4%

  

  

  

  

  

  



  

  2המעורבת מסורתיתטכנולוגיה ה בענפי 3.8%עליית מחירים של 

-  במסורתיתובענפי הטכנולוגיה ה, 3.8%- המסורתית בהמעורבת בענפי הטכנולוגיה  המחירים עלו 2016 אפרילבחודש 

 ובענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית נותרו המחירים אחוז אחדירדו המחירים ב העיליתבענפי הטכנולוגיה , לעומת זאת. 0.5%

  .ללא שינוי

-עלו המחירים בענפי הטכנולוגיה המסורתית ב )2015 לעומת דצמבר 2016אפריל (החודשים הראשונים של השנה  ארבעתב

, 3.6%-בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית ירדו המחירים ב, לעומת זאת. 0.2%- ובענפי הטכנולוגיה העילית ב1.7%

  .0.8%-ובענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית ב

- ירדו המחירים בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית ב) 2015 אפריל לעומת 2016 אפריל(נים  החודשים האחרו12-ב

- ובענפי הטכנולוגיה העילית ב 1.7%- בהמסורתיתבענפי הטכנולוגיה  ,%3.7-בהמעורבת עילית בענפי הטכנולוגיה , %12.6

%1.5.  

  

  -מת הטכנולוגיה צו מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים לפי ע- 3תרשים 

  ושנתימתחילת השנה ,  שינוי חודשייאחוז

  
  

  2016 אפרילבחודש  3 במדד המחירים של כרייה וחציבה1.9% של ירידה

  .2016 אפריל בחודש 1.9%-  בירדמדד המחירים של כרייה וחציבה 

  .3.7%- ל ב"ירד המדד הנ) 2015  לעומת דצמבר2016 אפריל( החודשים הראשונים של השנה ארבעתב

  .6.7%- ל ב"ירד המדד הנ) 2015 אפריל לעומת 2016 אפריל( החודשים האחרונים 12- ב
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, חול וחומר, ציבת אבןח: כגון, הפקת נפט גולמי וגז טבעי וסוגים אחרים של כרייה וחציבה: פעילויות כרייה וחציבה כוללות

  .ם וכריית מינרלים לכימיקלים ודשניהפקת מלחים

  
   בשנתיים האחרונות ליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה- 4תרשים 

  100.0 = 2012ממוצע : בסיסה

   
  

  הגדרות והסברים

מדדים אלה כוללים את מדד מחירי . מדדי מחירי יצרן מודדים את המחירים שיצרנים מקבלים עבור מוצרים ושירותים מתפוקתם

בשנים האחרונות הורחב הכיסוי של . המתפרסמים מדי חודש, פוקת התעשייה ומדד מחירי כרייה וחציבה ליעדים מקומייםת

מדדי המחירים לענפי השירותים ומדדי . תים ומדדי מחירים ליצוא התעשייתימחירי יצרן ונוספו מדדי מחירים לענפי השירו

  .שלושה חודשים אחת למתפרסמיםהמחירים ליצוא התעשייתי הם רבעוניים ו

  

מדדי המחירים של תפוקת התעשייה וכרייה וחציבה ליעדים מקומיים מודדים את שינויי המחירים המתקבלים על ידי היצרנים 

שימושו העיקרי של המדד . בתעשייה ובענפי כרייה וחציבה עבור מוצרים ושירותים מתפוקתם בשלב הראשון של השיווק בארץ

, בנוסף. המחושבות במחירים שוטפים והצגתן במחירים קבועים, התפוקה בענפי התעשייה וכרייה וחציבההוא ניכוי סדרות ערך 

קים שונים ולהשוואות להשוואת שינויי המחירים בין שוו ,נדיקאטור כלכלי לשינויי מחיריםכאי,  להצמדות של חוזיםהמדד משמש

  .בינלאומיות

  

קה  ערך התפואתל במתכונת מעודכנת לפי מערכת משקלים המשקפת " מתפרסמים מדדי המחירים הנ2013החל בינואר 

  . 2011המדדים נערכו לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה .  נקודות100.0 = 2012  ועל בסיס ממוצע שנת2012בשנת 

   

וראיית הנהלת חשבונות , שירותים משפטיים:  לענפי השירותים הבאים מדדי מחירי יצרןמתפרסמים שלושה חודשים לאחת

 מודדים ו מדדים אל.שירותי פרסום והוצאה לאור, הולישרותי ייעוץ ני, שירותי תעסוקה, שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה, חשבון

  . לממשלה ולצרכנים סופיים, את המחירים שמקבלות חברות עבור השירותים שהן מספקות לעסקים אחרים

  

יתפרסמו  ייונ בחודש .נפים ענפים ראשיים ותתי ע,מדד כללי: תעשייתיחירי הייצוא המדד מ יתפרסם 2016החל בחודש יוני 

 .2016נתוני הרבעון הראשון של 



התרומה לשיעור

השינוי במדד

אחוז

השינוי

C  מדד מחירי תפוקת התעשייה    1.1    1.1    0.6-    5.7- 170030

-2.3    0.5    0.0    0.0    

      מדד מחירי תפוקת התעשייה

        (ללא כרייה וחציבה

170050        וללא דלקים)
10            ייצור מוצרי מזון    1.1    0.3    1.9    1.9- 180070
11            ייצור משקאות    0.2-    0.0    0.5-    2.4- 180235
12            ייצור מוצרי טבק    0.0    0.0    0.0    4.1 180260
13            ייצור  טקסטיל    0.0    0.0    1.0    0.1 180280
14            ייצור מוצרי הלבשה    0.4-    0.0    33.6    0.6 180370

0.3    8.5    0.0    1.1    

            ייצור ועיבוד של מוצרי

              עור ואביזרים נילווים

15
180420

-4.7    -0.8    0.0    0.2    

            ייצור מוצרי עץ, שעם

              וקש, פרט לרהיטים

16
180475

17            ייצור נייר ומוצריו    0.5-    0.0    1.2-    3.3- 180510

1.4    2.1    0.0    0.0    

            הדפסה  ושכפול של חומר

              תקשורתי מוקלט

18
180575

19            ייצור מוצרי נפט מזוקק    16.0    1.1    11.3-    31.6- 180610
20            ייצור כימיקלים ומוצריהם    0.7    0.0    1.9-    7.0- 180625

-3.5    -1.1    0.0    -0.1    

            ייצור תרופות לבני אדם

              ולשימוש וטרינרי

21
180680

22            ייצור מוצרי גומי ופלסטיק    0.1-    0.0    2.0-    3.3- 180720

-1.8    -0.5    0.0    -0.3    

            ייצור מוצרים על בסיס

              מינרלים אל-מתכתיים

23
180810

24            תעשיית מתכות בסיסיות    0.8    0.0    0.6-    7.2- 180880
25            ייצור מוצרי מתכת    0.2-    0.0    0.2-    1.7- 180940

-1.2    0.5    -0.1    -1.1    

            ייצור מחשבים, מכשור

              אלקטרוני ואופטי

26
181153

27            ייצור ציוד חשמלי    0.5-    0.0    0.1-    1.8- 181090
28            ייצור מכונות וציוד    0.9-    0.1-    0.2    0.2- 181030

-1.7    0.1    0.0    -0.3    

            ייצור כלי רכב מנועיים

              ונגררים

29
181460

-0.2    0.3    0.0    -1.1    

            ייצור כלי תחבורה והובלה

              אחרים

30
181500

31            ייצור רהיטים    2.2-    0.1-    1.1-    1.2- 181530
32            ענפי ייצור אחרים    0.3-    0.0    0.0    1.5- 181550

-1.9    5.6    0.0    -0.2    

            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' 4/2016

קוד

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

(1)
תרומה ואחוז שינוי

אפריל 2016

אחוז שינוי

לעומת

אפריל

2015

אחוז שינוי

לעומת

דצמבר

2015

השינוי לעומת

מרס 2016

ענף ראשיענף

- 1 -



שנתי
לעומת דצמבר

שנה קודמת
חודשי

אפריל 94.7 0.2- 0.2- 2.3- 5.0- 2015
מאי 95.1 0.4 0.4 1.9- 4.6-
יוני 94.7 0.4- 0.4- 2.3- 4.5-
יולי 94.3 0.4- 0.4- 2.7- 4.5-
אוגוסט 92.8 1.6- 1.6- 4.2- 6.3-
ספטמבר 91.8 1.1- 1.1- 5.3- 7.5-
אוקטובר 91.0 0.9- 0.9- 6.1- 8.3-
נובמבר 90.3 0.8- 0.8- 6.8- 8.0-
דצמבר 89.8 0.6- 0.6- 7.3- 7.3-

ממוצע 93.0

ינואר 89.2 0.7- 0.7- 0.7- 5.1- 2016
פברואר 88.4 0.9- 0.9- 1.6- 5.0-
מרס 88.3 0.1- 0.1- 1.7- 7.0-
אפריל 89.3 1.1 1.1 0.6- 5.7-

אפריל 101.7 0.2 0.5 0.2- 1.8- 2015
מאי 101.0 0.3- 0.7- 0.9- 2.1-
יוני 100.6 0.2- 0.4- 1.3- 1.8-
יולי 101.1 0.2 0.5 0.8- 0.4-
אוגוסט 100.0 0.5- 1.1- 1.9- 1.9-
ספטמבר 100.4 0.2 0.4 1.5- 1.5-
אוקטובר 99.9 0.2- 0.5- 2.0- 2.5-
נובמבר 98.9 0.5- 1.0- 2.9- 3.3-
דצמבר 98.3 0.2- 0.6- 3.5- 3.5-

ממוצע 100.5

ינואר 99.6 0.5 1.3 1.3 2.1- 2016
פברואר 99.0 0.2- 0.6- 0.7 2.5-
מרס 99.5 0.2 0.5 1.2 1.7-
אפריל 100.0 0.2 0.5 1.7 1.7-

אפריל 82.3 0.4- 1.1- 6.3- 14.0- 2015
מאי 83.9 0.7 1.9 4.4- 12.7-
יוני 83.5 0.2- 0.5- 4.9- 12.7-
יולי 82.4 0.4- 1.3- 6.2- 13.6-
אוגוסט 79.7 1.1- 3.3- 9.2- 16.3-
ספטמבר 76.6 1.3- 3.9- 12.8- 19.5-
אוקטובר 75.9 0.3- 0.9- 13.6- 19.2-
נובמבר 75.2 0.3- 0.9- 14.4- 17.5-
דצמבר 74.6 0.3- 0.8- 15.0- 15.0-

ממוצע 79.8

ינואר 71.5 1.3- 4.2- 4.2- 11.7- 2016
פברואר 69.9 0.7- 2.2- 6.3- 11.5-
מרס 69.3 0.2- 0.9- 7.1- 16.7-
אפריל 71.9 1.1 3.8 3.6- 12.6-

אפריל 102.7 0.0 0.1 0.9- 2.6 2015
מאי 102.9 0.0 0.2 0.7- 2.5
יוני 102.9 0.0 0.0 0.7- 2.4
יולי 101.2 0.2- 1.7- 2.3- 1.3

אוגוסט 101.0 0.0 0.2- 2.5- 0.1-
ספטמבר 100.6 0.1- 0.4- 2.9- 1.1-
אוקטובר 99.2 0.2- 1.4- 4.2- 3.3-
נובמבר 99.4 0.0 0.2 4.1- 3.6-
דצמבר 99.7 0.0 0.3 3.8- 3.8-

ממוצע 101.3

ינואר 99.8 0.0 0.1 0.1 2.1- 2016
פברואר 99.4 0.1- 0.4- 0.3- 1.8-
מרס 98.9 0.1- 0.5- 0.8- 3.6-
אפריל 98.9 0.0 0.0 0.8- 3.7-

170240 - עצמת הטכנולוגיה: עילית

170230 - עצמת הטכנולוגיה: מעורבת עילית
משקל: 117.7

170220 - עצמת הטכנולוגיה: מעורבת מסורתית
משקל: 391.9

170210 - עצמת הטכנולוגיה: מסורתית
משקל: 367.3

170030 - מדד מחירי תפוקת התעשייה
משקל: 1000

אחוז שינוי

תרומה חודשית מדד

הבסיס: ממוצע 2012=100.0

ב. מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
לוח 2.2 .- המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי 

 במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011(2)(1)

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2016
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שנתי
לעומת דצמבר

שנה קודמת
חודשי

אחוז שינוי

תרומה חודשית מדד

הבסיס: ממוצע 2012=100.0

לוח 2.2 .- המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי 
 במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011(2)(1)

אפריל 105.6 0.0 0.3- 0.7 4.9 2015
מאי 105.7 0.0 0.1 0.8 5.5
יוני 105.3 0.0 0.4- 0.4 5.3
יולי 105.5 0.0 0.2 0.6 6.2
אוגוסט 105.3 0.0 0.2- 0.4 5.0
ספטמבר 105.7 0.1 0.4 0.8 3.6
אוקטובר 104.4 0.2- 1.2- 0.5- 1.6
נובמבר 104.4 0.0 0.0 0.5- 0.8

דצמבר 103.8 0.1- 0.6- 1.0- 1.0-
ממוצע 105.1

ינואר 104.5 0.1 0.7 0.7 0.4- 2016
פברואר 105.0 0.1 0.5 1.2 0.1-
מרס 105.1 0.0 0.1 1.3 0.8-
אפריל 104.0 0.2- 1.0- 0.2 1.5-

(1)   למדד לפי עוצמת הטכנולוגיה ראה "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" נספח ה‘.

(2)   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.

משקל: 123.1
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אפריל

2015
דצמבר

2015
מרס

2016

ממוצע 2014 98.5 0.4 0.6- 0.9-

  מדד המחירים לצרכן -

120010    כללי
ספטמבר 1951 33,467,177.3265 0.4 0.6- 0.9-

120020    המדד ללא ירקות ופירות 98.5 0.5 0.4- 0.8-
120050    מזון ללא ירקות ופירות 98.1 0.3- 1.0- 1.2-
120040    ירקות ופירות 99.9 0.3- 6.0- 1.8-
120450    דיור 103.9 0.2 0.2 2.7

ממוצע 2012 89.4 1.0 0.8- 5.7-

  מדד מחירי תפוקת

170010    התעשייה - כללי
ממוצע 1994 210.0714 1.0 0.8- 5.7-

10    ייצור מוצרי מזון 97.8 1.1 1.9 1.9- 180070
14    ייצור מוצרי הלבשה 120.2 0.4- 33.6 0.6 180370

22    ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 97.7 0.1- 2.0- 3.3- 180720
25    ייצור מוצרי מתכת 101.6 0.2- 0.2- 1.7- 180940

ממוצע 2012 99.9 0.0 0.5 2.3- 170020  המדד ללא דלקים
ממוצע 1977 1,254,212.7295 0.0 0.5 2.3-

יולי 2011 107.8 0.3 0.4 1.1

  מדד מחירי תשומה

200010    בבנייה למגורים - כללי
יולי 1950 73,094,913.3301 0.3 0.4 1.1

-1.0 0.0 0.3 103.7 
    חומרים ומוצרים -

201010      סך כולל
205010    שכר עבודה 114.4 0.4 0.9 3.5

ינואר 2010 118.0 0.7 0.3- 2.4-

  מדד מחירי תשומה

240010    בסלילה וגישור - כללי
ינואר 1966 15,811,212.6817 0.7 0.3- 2.4-

ממוצע 2000 168.1 0.4 0.1- 3.4-

  מדד מחירי תשומה

260010    בענף החקלאות - כללי
-3.4 -0.1 0.4 1,949,654.5623 1975/76

ינואר 2007 125.6 1.5 0.0 2.5-

  מדד מחירי תשומה

    באוטובוסים -

440010    כללי (ללא שירותי דיור)
אוקטובר-דצמבר 1993 302.6960 1.5 0.0 2.5-

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 4/2016

ענף
קוד

מדד

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)

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

מדד תקופת בסיס שם הפריט
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