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 מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה  ליצוא -מדד מחירי יצרן חדש 

New Producer Price Index - Price Index of Manufacturing, Mining and Quarrying Output for Export 

 

, כרייה וחציבה וכן מדדי מחירים לענפים כלל התעשייהמחירי יצוא של  -חדש יתפרסם מדד  2016ביוני  15 -ממחר, ההחל 

 . 2016לרבעון הראשון של שנת  ראשיים ותת ענפים של תפוקת התעשייה ליצוא

 המתבסס על סקר מפעלים ישיר. וחציבה לייצואכרייה  ,לראשונה יהיה מדד אשר ישקף את כלל מחירי תפוקת התעשייה

ישמשו לניכוי סדרות ערך היצוא וובלוחות בירחון לסטטיסטיקה של מחירים בהודעה לתקשורת  רבעוןהמדדים יתפרסמו מידי 

 יחליפו את השימוש שנעשה עד כה במדדי מחירי יצוא שלוהתעשייתי והצגתן במחירים קבועים ולחישוב מדד הייצור התעשייתי 

 .1סחר חוץ

  . להרחבת הכיסוי של מחירי יצרן (OECD, IMFההמלצה של הארגונים הבינלאומיים )פרסום המדד החדש נעשה כחלק מ

נקודות ומשקלותיו משקפים את ערך  100.0=  2015מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא מוצג על בסיס ממוצע 

)המותאם לסיווג הבינלאומי  2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  לפיערך . המדד נ2015תפוקת התעשייה ליצוא בשנת 

ISIC Rev 4. ) סיווג מוצרים.וברמות של קבוצות מוצרים ומוצרים לפי 

מוצרים מתפוקתם המיועדים ליצוא.  מפעלים בתעשייה עבור סל קבוע של המתקבלים על ידי המדד מודד את שינויי המחירים

 .2)בנמל המוצא( במטבעות שונים ומתורגמים לש"ח לפי שע"ח יציג ממוצע .F.O.Bהמחירים הם מחירי 

מבנה המדד ומשקלותיו נקבעו משילוב של שני מקורות עיקריים: נתוני מכירות ליצוא לפי ענפים ראשיים ותת ענפים מסקר 

על התפלגות  דוליםמפעלים יצואנים ג 271-ל 2015-שנערך ב הנערך בלמ"ס וסקר מיוחד 2015לשנת  "מדדי תעשייה"

 בשנה הקודמת. וארצות יעדהמכירות ליצוא לפי מוצרים 

 

 

 נספחים:

מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענפים ראשיים ותתי ענפים מקובצים, במתכונת הסיווג האחיד : 1לוח  

 יו בהסברים ולוחות בירחון לסטטיסטיקה של מחירים)הסברים מפורטים על הגדרת המדד ועקרונות 20113נפי הכלכלה של ע

 יצוא בתעשייה. -מדד מחירי יצרן פרק ג 

 יצוא בתעשייה, כרייה וחציבה -פרק ג מדד מחיר יצרן 

 

 

                                                 
1
 התפרסמו מדדים רק לחלק מהענפים ועל כן השימוש לצרכי ניכוי היה חלקי בלבד 2016עד לשנת  
2
 המקור בנק ישראל 
3
 (1993)המדדים הקודמים לפי סיווג  רק לחלק מהענפים מקדמי קשר, לענפים שהתפרסמו קודם וניתנים להשוואה לסדרה הקודמת 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/10_16_175t1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/10_16_175t1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/10_16_175t1.xls
http://www.cbs.gov.il/reader/prices/price_main_division.html?MainDivision=ba&MyMonth=4&MyYear=2016&SubZip_Name=indust_a
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