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 0210 אוגוסטבחודש  במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 1.5%של  ירידה

Decrease of 1.4% in the Manufacturing Producer Price Index for Domestic 
Market, August 2016 

 

 0210 אוגוסטחודש 

 28.0והגיע לרמה של  1.5%-ב 0210 אוגוסטבחודש  ירדקת התעשייה ליעדים מקומיים מדד המחירים של תפו 

 2.4%-ב ירדהמדד ללא דלקים  .(122.2=  0210)הבסיס: ממוצע  0210 יליונקודות בחודש  82.4נקודות לעומת 

 .0210 יליונקודות בחודש  122.0נקודות לעומת  88.7והגיע לרמה של 

 המדד ללא אילו ו 2.7%-ב מדד מחירי תפוקת התעשייה ירד( 0214לעומת דצמבר  0210 אוגוסט) מתחילת השנה

( ירד מדד מחירי תפוקת 0214 אוגוסטלעומת  0210 אוגוסטהחודשים האחרונים ) 10-ב .2.1%-ב עלהדלקים 

 .1.0%-והמדד ללא דלקים ירד ב 2.8%-התעשייה ב

 0210של שנת  שנירבעון 

  !ירד ב , שהתפרסם לראשונה ברבעון הקודם, התעשייה, כרייה וחציבה ליצואמדד המחירים של תפוקת מדד חדש-

 של שנת ראשוןהנקודות ברבעון  82.1נקודות לעומת  80.8והגיע לרמה של  0210ברבעון השני של שנת  1.0%

 מדד זה מודד את שינויי המחירים המתקבלים על ידי יצרנים בענפי נקודות(. 122.2=0214)הבסיס ממוצע  0210

 התעשייה וכרייה וחציבה עבור מוצרים מתפוקתם המיועדים ליצוא.

 :1.2%-מחירי ייעוץ ניהולי ושירותים משפטיים ירדו ב .1.2%-מחירי פרסום עלו ב מדדי מחירים לענפי השירותים    

 בהתאמה. 1.0%-ו

 

 יים האחרונותמזון בשנתומדדי המחירים של זיקוק נפט ו הכללי מדד מחירי תפוקת התעשייה - 1תרשים 

 122.2=  0210בסיס: ממוצע 
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 -תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים של אחוזי שינוי שנתיים במדד המחירים  - 0תרשים 

 בשנתיים האחרונותמדד ללא דלקים הכללי ומחירי תפוקת התעשייה המדד 

 

 

. המחירים . ירידות מחירים חלו במרבית ענפי התעשייה6152אוגוסט בחודש  5.4%-ב ירדהתעשייה  מדד המחירים של תפוקת

מוצרי ם בענפינוספות חלו בעיקר ירידות מחירים לירידת המדד.  5.1%החודש ותרמו  51.1%-בענף מוצרי נפט מזוקק ירדו ב

 ,הנעלהושל מוצרי הלבשה  כירות סוף עונת הקיץעם המשך מ ,(5.1%-ומוצרי עור ואביזרים נלווים )ב( 55.1%-הלבשה )ב

 (.6.5%-מתכות בסיסיות )בבענף ו

 

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

 ענפים ראשיים
אחוז 
 השינוי

התרומה לשיעור השינוי 
 במדד

 1.0- 10.7- מוצרי נפט מזוקק

 0.2- 0.6- מוצרי מזון

 0.1- 11.3- מוצרי הלבשה

 0.1- 2.1- מתכות בסיסיות

 

 :נבחרים ייצור בענפי החודשיים השינויים פירוט להלן

 של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 51.1%-ב 6152 אוגוסט בחודש ירדו זה בענף המחירים :מזוקק נפט מוצרי

 ירדו( 6151 דצמבר לעומת 6152 אוגוסט) השנה מתחילת. בעולם הנפט ממחירי מושפעים הדלקים מחירי. 55.6%-ב דלקים

 .64.1%-ב המחירים ירדו( 6151 אוגוסט לעומת 6152 אוגוסט) האחרונים החודשים 56-וב, 9.4%-ב הדלקים מחירי

 טרי בקר רבש של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 1.2%-ב 6152 אוגוסט בחודש ירדו זה בענף המחירים :מזון מוצרי

-ב) סויה כוספת(, 1.1%-ב) מוקפאים ירקות(, 4.1%-ב) סלטים(, 5.1%-ב) עגבניות שימורי(, 1.1%-ב) דגים שימורי(, 1.1%-ב)

 לחמניות(, 9.1%-ב) חיטה סובין(, 5.1%-ב) אחיד קמח(, 1.1%-ב) ושלגונים גלידות(, 5.9%-ב) חומוס וסלטי טחינה(, 5.9%

(, 1.6%-ב) וופלים ביסקוויטים(, 6.6%-ב) חלות(, 55.9%-ב) מיוחד לחם(, אחד באחוז) ופרוס ארוז לחם(, 5.2%-ב) רגילות

                                                 
1
 לסיווג ענפי הכלכלה 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=12
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 ואבקות( 6.6%-ב) רטבים(, 5.9%-ב) קפוא מוכן מזון(, 1.6%-ב) בצק ומוצרי אטריות(, 5.1%-ב) שוקולד(, 1.1%-ב) ממתקים

 (.6.1%-ב) מרק וקוביות

 וריבות ליפתנים(, 6.1%-ב) כבושים זיתים(, אחד באחוז) פטם עוף מוצרי, (4.6%-ב) קפוא בקר בשר מחירי עלו, זאת לעומת

-ב) מלוחים חטיפים(, 5.6%-ב) מוכנות עוגות(, 6.5%-ב) קמח(, 6.1%-ב) מרגרינה(, 6.1%-ב) שונים שמנים(, 1.9%-ב)

 (.6.5%-ב) ושקדים בוטנים, וגרעינים( 5.1%-ב) רגיל קפה(, 1.6%

 הלבשה של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 55.1%-ב 6152 אוגוסט בחודש ירדו זה בענף המחירים :הלבשה מוצרי

 לעומת 6152 אוגוסט) האחרונים החודשים 56-ב. הקיץ עונת סוף מכירות המשך עקב( 65.6%-ב) ים ובגדי( 51.9%-ב) עליונה

 .1.9%-ב זה מדד ירד( 6151 אוגוסט

 מוטות של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 6.5%-ב 6152 אוגוסט ודשבח ירדו זה בענף המחירים :בסיסיות מתכות

( 6.6%-ב) מפלדה פחים(, 1.9%-ב) בטון לזיון פלדה רשתות(, 1.4%)-ב לבנייה ומצולע עגול ברזל(, 1.6%-ב) מפלדה

 (.6.1%-ב) מפלדה ופרופילים

 הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 5.1%-ב 6152 אוגוסט בחודש וירד זה בענף המחירים :נלווים ואביזרים עור מוצרי

 (.4.6%-ב) סנדלים של

2 תבמדדים לפי עוצמה טכנולוגית פרט לטכנולוגיה עילימחירים ירידות 
 

-בענפי הטכנולוגיה המסורתית ב, 1.1%-בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית בהמחירים  ירדו 6152 אוגוסטבחודש 

 .1.5%-בהמחירים העילית עלו בענפי הטכנולוגיה  . לעומת זאת,1.1%-עורבת עילית בובענפי הטכנולוגיה המ 1.2%

בענפי ו 6.1%-מסורתית במעורבת המחירים בענפי הטכנולוגיה ה ירדו (6151לעומת דצמבר  6152 אוגוסט) מתחילת השנה

ובענפי הטכנולוגיה  1.2%-ב םעלו המחירי עיליתהבענפי הטכנולוגיה לעומת זאת,  .1.4%-ב עיליתמעורבת הטכנולוגיה ה

 .1.1%-ב מסורתיתה

-מסורתית במעורבת ה( ירדו המחירים בענפי הטכנולוגיה 6151 אוגוסטלעומת  6152 אוגוסטהחודשים האחרונים ) 56-ב

-ובענפי הטכנולוגיה העילית ב 5.4%-ב תסורתיהמבענפי הטכנולוגיה  ,%5.1-ב עיליתהמעורבת , בענפי הטכנולוגיה %6.9

%1.9.

                                                 
2
 לסיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית 

http://www.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/intensity_h.pdf
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 -צמת הטכנולוגיה ומדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים לפי ע - 2תרשים 

 ושנתי, מתחילת השנה שינוי חודשי יאחוז

 

 

 0210 אוגוסטבחודש  3במדד המחירים של כרייה וחציבה 1.5%של  ירידה

=  6156נקודות )בסיס: ממוצע  91.6והגיע לרמה של  6152 אוגוסטבחודש  5.4%-ב ירדמדד המחירים של כרייה וחציבה 

511.1). 

 .1.2%-( ירד המדד הנ"ל ב6151לעומת דצמבר  6152 אוגוסט) מתחילת השנה

 .1.4%-( ירד המדד הנ"ל ב6151 אוגוסטלעומת  6152 אוגוסטהחודשים האחרונים ) 56-ב

ציבת אבן, חול וחומר, יבה, כגון: חפעילויות כרייה וחציבה כוללות: הפקת נפט גולמי וגז טבעי וסוגים אחרים של כרייה וחצ

 וכריית מינרלים לכימיקלים ודשנים. הפקת מלחים

 

 בשנתיים האחרונות ליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה - 5 תרשים

 122.2=  0210בסיס: ממוצע ה

  

                                                 
3
 ה הן סדר נפרד מתעשייהכרייה וחציב 6155בהתאם לסיווג ענפי הכלכלה  
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 0210חציבה ליצוא ברבעון השני של שנת במדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה ו 1.0%ירידה של 

 92.9והגיע לרמה של  6152ברבעון השני של שנת  5.6%-מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ירד ב

 נקודות(. 511.1=6151)הבסיס ממוצע  6152 של שנת ראשוןהנקודות ברבעון  96.5נקודות לעומת 

 :להלן פירוט השינויים בענפים נבחרים

טוי לשימוש ביתי . הירידה משקפת בעיקר הוזלה של חומרי הדברה וחיברבעון 5.6%-המחירים ירדו ב כימיקלים ומוצריהם:

 .2.9%-. לעומת זאת עלו מחירי התעשייה הפטרוכימית ב1.4%-דשנים ותרכובות חנקן בו 1.6%-ולחקלאות ב

. הירידה משקפת בעיקר הוזלה של מוצרים מפלסטיק ברבעון 6.1%-המחירים ירדו ב מוצרי גומי, פלסטיק ורהיטים מפלסטיק:

 .56.5%-משוריין ב

נקודות  11.1נקודות לעומת  19.6לרמה של  מדד לענף הגיעוה ברבעון 56.9%-בעלו המחירים  :מוצרי נפט, כרייה וחציבה

 פט בעולם.ריהם מושפעים ממחירי הנ. העלייה נובעת בעיקר מהתייקרות במחירי דלקים שמחיהקודםברבעון 

 

 אחוזי שינוי ותרומות לפי ענפים ראשיים -לוח ב 

 0210במדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ברבעון שני 

 

 ענפים ראשיים
 שינויאחוז 

 רבעוני
התרומה לשיעור השינוי 

 במדד

 0.9- 2.3- מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

 0.5- 2.8- ריתרופות לבני אדם ולשימוש וטרינ

 0.2- 1.2- כימיקלים ומוצריהם

 0.1- 2.2- מכונות וציוד לנמ"א

 0.1- 2.1- ענפי ייצור אחרים

 0.1- 2.0- מוצרי גומי, פלסטיק ורהיטים מפלסטיק

 1.1 56.9 נפט מזוקק, כרייה וחציבה

 

 :6152ון השני של שנת ולוגיה ברבעמדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי עוצמת הטכנ

נקודות. לעומת זאת,  95.9-הגיעה לבענפים אלו ורמת המדד  1.1%-המחירים בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית עלו ב

 5.1%-נקודות, בענפי הטכנולוגיה המסורתית ב 99.1-ורמת המדד הגיעה ל 6.4%-חלו ירידות בענפי הטכנולוגיה העילית ב

 נקודות. 91.4-ורמת המדד הגיעה ל 5.1%-מעורבת עילית בהובענפי הטכנולוגיה  קודותנ 92.1-ורמת המדד הגיעה ל

 

 0210במחירי פרסום ברבעון השני של שנת  1.2%עלייה של 

בעיקר עקב עלייה במחירי פרסום בטלוויזיה. לעומת זאת, חלו ירידות  ,6152ברבעון השני של שנת  5.1%-מחירי פרסום עלו ב

 (.5.6%-( ושירותים משפטיים )ב5.1%-י )בבמחירי ייעוץ ניהול
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( ושנתי 0210 1לעומת רבעון  0210 0אחוז שינוי רבעוני )רבעון  –מדדי המחירים בענפי השירותים  – 4רשים ת

 (0214 0לעומת רבעון  0210 0)רבעון 

 

 

 הגדרות והסברים

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

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

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

 .שלושה חודשיםמתפרסמים אחת להמחירים ליצוא התעשייתי הם רבעוניים ו

 

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

מתפוקתם בשלב הראשון של השיווק בארץ. שימושו העיקרי של חציבה עבור מוצרים ושירותים הכרייה והבתעשייה ובענפי 

חציבה, המחושבות במחירים שוטפים והצגתן במחירים הכרייה ובענפי ההמדד הוא ניכוי סדרות ערך התפוקה בענפי התעשייה ו

קים רים בין שוולהשוואת שינויי המחי ,טור כלכלי לשינויי מחיריםנדיקלהצמדות של חוזים, כאי בנוסף, המדד משמשקבועים. 

 שונים ולהשוואות בינלאומיות.

 

קה ערך התפו אתמתפרסמים מדדי המחירים הנ"ל במתכונת מעודכנת לפי מערכת משקלים המשקפת  6151החל בינואר 

 .6155יווג האחיד של ענפי הכלכלה נקודות. המדדים נערכו לפי הס 511.1=  6156 ועל בסיס ממוצע שנת 6156בשנת 

 

, לפי ענפים ענפים ראשיים ותת : מדד כללי,תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצואמדד מחירי תפרסם דשים מאחת לשלושה חו

 .6155יווג האחיד של ענפי הכלכלה לפי הסהמדד נערך  .511.1=  6151בסיס ממוצע 

 

חשבונות וראיית  לענפי השירותים הבאים: שירותים משפטיים, הנהלת מדדי מחירי יצרן מתפרסמים שלושה חודשיםל אחת

מודדים  ומדדים אל הולי, שירותי פרסום והוצאה לאור.רותי ייעוץ נייחשבון, שמירה ואבטחה, שירותי ניקיון, שירותי תעסוקה, ש

 נים סופיים.אחרים, לממשלה ולצרכאת המחירים שמקבלות חברות עבור השירותים שהן מספקות לעסקים 



התרומה לשיעור
השינוי במדד

אחוז
השינוי

C  מדד מחירי תפוקת התעשייה    1.4-    1.4-    0.7-    3.9- 170030

-1.6    0.1    0.0    -0.5    

      מדד מחירי תפוקת התעשייה
        (ללא כרייה וחציבה

170050        וללא דלקים)
10            ייצור מוצרי מזון    0.6-    0.2-    0.7    1.6- 180070
11            ייצור משקאות    0.2-    0.0    0.5-    1.8- 180235
12            ייצור מוצרי טבק    0.0    0.0    0.0    0.0 180260

13            ייצור  טקסטיל    0.5-    0.0    0.9-    1.7- 180280
14            ייצור מוצרי הלבשה    11.3-    0.1-    5.0-    0.9- 180370

2.0    0.8    0.0    -1.7    

            ייצור ועיבוד של מוצרי
              עור ואביזרים נילווים

15
180420

-2.4    -0.2    0.0    -0.4    

שעם             ייצור מוצרי עץ,
              וקש, פרט לרהיטים

16
180475

17            ייצור נייר ומוצריו    0.6-    0.0    1.5-    2.8- 180510

-0.8    0.7    0.0    0.0    

            הדפסה  ושכפול של חומר
              תקשורתי מוקלט

18
180575

19            ייצור מוצרי נפט מזוקק    10.7-    1.0-    9.2-    23.6- 180610
20            ייצור כימיקלים ומוצריהם    0.7-    0.0    1.3-    3.6- 180625

-2.2    -0.4    0.0    0.1    

            ייצור תרופות לבני אדם
              ולשימוש וטרינרי

21
180680

22            ייצור מוצרי גומי ופלסטיק    0.2    0.0    1.8-    3.3- 180720

-0.9    0.5    0.0    -0.1    

            ייצור מוצרים על בסיס
              מינרלים אל-מתכתיים

23
180810

24            תעשיית מתכות בסיסיות    2.1-    0.1-    0.0    4.7- 180880
25            ייצור מוצרי מתכת    0.3-    0.0    0.3    1.4- 180940

-0.5    0.9    0.0    0.1    

מכשור             ייצור מחשבים,
              אלקטרוני ואופטי

26
181153

27            ייצור ציוד חשמלי    0.6-    0.0    0.5-    1.7- 181090
28            ייצור מכונות וציוד    0.2-    0.0    1.0    1.0 181030

0.5    -0.3    0.0    -0.7    

            ייצור כלי רכב מנועיים
              ונגררים

29
181460

-1.0    -0.2    0.0    -0.1    

            ייצור כלי תחבורה והובלה
              אחרים

30
181500

31            ייצור רהיטים    0.1    0.0    0.4    0.1 181530
32            ענפי ייצור אחרים    0.4-    0.0    0.2    0.7- 181550

2.8    5.1    0.0    0.6    

תחזוקה והתקנה             תיקון,
              של מכונות וציוד

33
181630

,2011 החל בינואר 2013 המדד נערך לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה   (1)
מתפצל לשני סדרים:         ובהתאם לכך "תעשייה"

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

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 8/2016

קוד

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

תרומה ואחוז שינוי(1)
אוגוסט 2016

אחוז שינוי
לעומת
אוגוסט
2015

אחוז שינוי
לעומת
דצמבר
2015

השינוי לעומת
יולי 2016

ענף ראשיענף
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שנתי
לעומת דצמבר
שנה קודמת

חודשי

אוגוסט 92.8 1.6- 1.6- 4.2- 6.3- 2015
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-
מאי 89.7 0.4 0.4 0.1- 5.7-
יוני 90.4 0.8 0.8 0.7 4.5-
יולי 90.5 0.1 0.1 0.8 4.0-
אוגוסט 89.2 1.4- 1.4- 0.7- 3.9-

אוגוסט 100.0 0.5- 1.1- 1.9- 1.9- 2015
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-
מאי 99.3 0.3- 0.7- 1.0 1.7-
יוני 98.8 0.2- 0.5- 0.5 1.8-
יולי 99.2 0.2 0.4 0.9 1.9-
אוגוסט 98.6 0.2- 0.6- 0.3 1.4-

אוגוסט 79.7 1.1- 3.3- 9.2- 16.3- 2015
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-
מאי 73.3 0.6 1.9 1.7- 12.6-
יוני 75.1 0.8 2.5 0.7 10.1-

יולי 75.1 0.0 0.0 0.7 8.9-
אוגוסט 72.6 1.1- 3.3- 2.7- 8.9-

אוגוסט 101.0 0.0 0.2- 2.5- 0.1- 2015
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-
מאי 99.6 0.1 0.7 0.1- 3.2-
יוני 100.1 0.1 0.5 0.4 2.7-
יולי 99.8 0.0 0.3- 0.1 1.4-
אוגוסט 99.3 0.1- 0.5- 0.4- 1.7-

עצמת הטכנולוגיה: עילית - 170240

עצמת הטכנולוגיה: מעורבת עילית - 170230
117.7 משקל:

עצמת הטכנולוגיה: מעורבת מסורתית - 170220
391.9 משקל:

עצמת הטכנולוגיה: מסורתית - 170210
367.3 משקל:

מדד מחירי תפוקת התעשייה - 170030
1000 משקל:

אחוז שינוי
תרומה חודשית מדד

100.0=2012 ממוצע הבסיס:

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

(במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011(2)(1 
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שנתי
לעומת דצמבר
שנה קודמת

חודשי

אחוז שינוי
תרומה חודשית מדד

100.0=2012 ממוצע הבסיס:

תרומה ואחוז שינוי - לפי עצמת הטכנולוגיה המדד, -. 2.2 לוח

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

אוגוסט 105.3 0.0 0.2- 0.4 5.0 2015
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-
מאי 104.0 0.0 0.0 0.2 1.6-
יוני 104.8 0.1 0.8 1.0 0.5-
יולי 104.3 0.1- 0.5- 0.5 1.1-
אוגוסט 104.4 0.0 0.1 0.6 0.9-

נספח ה   (1) "2011 "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה .‘למדד לפי עוצמת הטכנולוגיה ראה
(2)   2011 ,החל בינואר 2013 המדד נערך לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה

:ובהתאם לכך "תעשייה" מתפצל לשני סדרים       
סדר        B - "וסדר כרייה וחציבה" C - "שאינו כולל כרייה וחציבה .תעשייה",

123.1 משקל:
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2016

שנתי רבעוני I-III X-XII VII-IX IV-VI I-III ממוצע
שנתי X-XII VII-IX IV-VI ממוצע

שנתי

כרייה וחציבה 1,000.0 - - - - - - - - - 98.1 - - -יצוא בתעשיה, מדד מחירי יצרן  B, C 195010

19,08      מוצרי נפט מזוקק, כרייה וחציבה 77.8 - - - - - - - - - 70.7 - - 195020
10      ייצור מוצרי מזון 15.9 - - - - - - - - - 97.2 - - 195030
13      ייצור טקסטיל 14.7 - - - - - - - - - 97.3 - - 195040
14      ייצור מוצרי הלבשה 8.3 - - - - - - - - - 102.3 - - 195080
20      ייצור כימיקלים ומוצריהם 113.0 - - - - - - - - - 98.2 - - 195090
- - 103.4 93.6 96.9 99.9 108.8 99.8 101.5 91.7 93.4 95.3 171.6 100.0=2007 ממוצע 21      ייצור תרופות 193270
פלסטיק ורהיטים מפלסטיק 59.4 - - - - - - - - - 98.3 - - 22,31      ייצור מוצרי גומי, 195120
23      ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 10.2 - - - - - - - - - 95.9 - - 195200
פרט למכונות ולציוד 35.5 - - - - - - - - - 101.3 - - 25      ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, 195210
מכשור אלקטרוני ואופטי 385.1 - - - - - - - - - 100.6 - - 26      ייצור מחשבים, 195220

-7.8 2.7 97.6 115.7 120.0 122.6 128.9 121.8 131.3 123.5 124.5 126.0 8.7 X-XII 2003=100.0 27      ייצור ציוד חשמלי 193470
28      ייצור מכונות וציוד לנמ"א 51.9 - - - - - - - - - 99.4 - - 195290
29      ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים 7.9 - - - - - - - - - 102.4 - - 195340
30      ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 11.3 - - - - - - - - - 101.0 - - 195350
32      ענפי ייצור אחרים 16.7 - - - - - - - - - 99.3 - - 195360

99      יתר הענפים 12.0 - - - - - - - - - - - -

ג. מדד מחירי יצרן - יצוא בתעשיה, כרייה וחציבה
לוח 3.1 .- מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה  ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ

במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011"

Last produced for Price Statistics Monthly No. 5/2016

אחוז שינוי 2015 2014
משקל הבסיס עד רבעון

IV 2015 פריט מספר
ענף קוד

100.0=2015 ממוצע 2016 הבסיס: למדדים מרבעון I שנת 
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2016

שנתי רבעוני I-III X-XII VII-IX IV-VI I-III ממוצע
שנתי X-XII VII-IX IV-VI ממוצע

שנתי

ממוצע 2003=100.0 - 102.9 101.1 100.5 108.8 111.9 112.0 111.5 112.2 112.1 110.9 1.1- 1.0- 691            שירותים משפטיים(2) 194190

ממוצע 2004=100.0 - 141.0 140.8 141.5 146.0 146.3 147.2 146.3 145.9 145.6 147.4 1.2 0.1
הנהלת חשבונות             שירותי חשבונאות,

692              וביקורת חשבונות; ייעוץ מס(3) 194210

1.5 -1.2 111.7 113.1 110.4 108.5 110.1 110.5 110.3 105.6 106.6 106.8 - X-XII 2009=100.0 702            ייעוץ ניהולי 194250

0.0 -0.1 95.6 95.7 98.7 97.9 95.6 97.0 96.0 92.9 99.6 96.7 - X-XII 2010=100.0 731            פרסום 194270

ממוצע 2009=100.0 1,000.0 110.6 110.7 109.9 111.0 113.3 110.1 113.4 114.7 115.1 115.2 0.1 4.6 78      שירותי תעסוקה 194310

ממוצע 2009=100.0 820.0 110.8 111.2 109.9 110.8 114.2 110.6 114.6 115.5 116.2 116.9 0.6 5.7
      תעסוקה ללא אספקת עובדים

194350        למנהל הציבורי, בריאות וחינוך

-1.1 -0.6 105.4 106.0 107.1 107.6 106.6 106.8 106.3 105.2 107.6 106.2 79.0 100.0=2009 ממוצע 781            שירותי השמה 194370
5.2 0.2 116.1 115.9 115.4 113.9 110.4 113.9 111.5 110.3 110.9 111.0 921.0 100.0=2009 ממוצע 782            אספקת כח אדם זמני 194390
ממוצע 2005=100.0 - 116.1 117.0 115.4 116.2 116.5 116.2 117.7 116.6 115.7 118.3 2.2 1.8 80      שירותי שמירה, אבטחה וחקירה(4) 194110

ממוצע 2007=100.0 - 132.8 133.1 135.1 136.8 137.9 137.0 137.7 138.8 138.0 137.6 0.3- 0.4 812            שירותי ניקיון 194130

(1)   החל משנת 2011 לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011
1993         נתוני שנים קודמות לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה

.760 ענף ‘שירותי עו"ד ונוטריונים‘ לשעבר (2)    שירותים משפטיים-
‘.761 ‘הנה"ח וראיית חשבון ענף לשעבר  - (3)   שירותי חשבונאות

‘.7500 ‘פעילויות שמירה ואבטחה ענף לשעבר  - (4)    שמירה אבטחה וחקירה

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 5/2016

אחוז שינוי 2015 2014
משקל הבסיס עד רבעון

IV 2015 פריט מספר
ענף קוד

ד. מדד מחירי יצרן - ענפי השירותים
לוח 2.1 .- מדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011"(1)
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אוגוסט
2015

דצמבר
2015

יולי
2016

ממוצע 2014 99.2 0.3- 0.1 0.7-
-   מדד המחירים לצרכן

120010    כללי
-0.7 0.1 -0.3 33,705,015.1349 1951 ספטמבר
120020    המדד ללא ירקות ופירות 99.0 0.3- 0.1 0.9-
120050    מזון ללא ירקות ופירות 97.9 0.1 1.2- 1.7-
120040    ירקות ופירות 107.1 0.8 0.8 5.7
120450    דיור 105.6 0.4 1.8 1.9

ממוצע 2012 89.3 1.4- 0.9- 4.0-
  מדד מחירי תפוקת
170010    התעשייה - כללי

-4.0 -0.9 -1.4 209.8364 1994 ממוצע
10    ייצור מוצרי מזון 96.7 0.6- 0.7 1.6- 180070
14    ייצור מוצרי הלבשה 85.5 11.3- 5.0- 0.9- 180370
22    ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 97.9 0.2 1.8- 3.3- 180720
25    ייצור מוצרי מתכת 102.1 0.3- 0.3 1.4- 180940

ממוצע 2012 99.5 0.5- 0.1 1.6- 170020  המדד ללא דלקים
-1.6 0.1 -0.5 1,249,190.8567 1977 ממוצע

יולי 2011 108.5 0.0 1.0 1.5
  מדד מחירי תשומה

200010    בבנייה למגורים - כללי
1.5 1.0 0.0 73,569,555.6245 1950 יולי

0.2 0.7 -0.3 104.4 
-     חומרים ומוצרים

201010      סך כולל
205010    שכר עבודה 115.5 0.3 1.9 3.4

ינואר 2010 118.8 0.2- 0.4 0.5-
  מדד מחירי תשומה

240010    בסלילה וגישור - כללי
-0.5 0.4 -0.2 15,918,407.3439 1966 ינואר

ממוצע 2000 173.3 0.5- 3.0 0.1
  מדד מחירי תשומה

260010    בענף החקלאות - כללי
0.1 3.0 -0.5 2,009,965.1139 1975/76

ינואר 2007 126.6 1.2- 0.8 0.4-

  מדד מחירי תשומה
    באוטובוסים -

440010    כללי (ללא שירותי דיור)
-0.4 0.8 -1.2 305.1060 1993 אוקטובר-דצמבר

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 8/2016

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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