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 0208 בראוקטובמדד המחירים לצרכן ב 2.3%של  יהיעל

Increase of 0.3% in the Consumer Price Index, October 2017 
 

  022.7, והגיע לרמה של 0208 ספטמברבהשוואה ל ,0208 אוקטוברב 2.3%-עלה במדד המחירים לצרכן 

המחירים  מדדו לא ירקות ופירותל המחירים לצרכן מדדנקודות(.  0207=  022.2נקודות )הבסיס; ממוצע 

 נקודות, בהתאמה. מדד 022.5-ו 022.6של לרמת מדד  והגיעו 2.3%-עלו אף הם ב ללא אנרגיה לצרכן

 נקודות. 9.::והגיע לרמה של  2.5%-ב עלהללא דיור  המחירים לצרכן

 3.0%-טריים בירקות ו 7.0%-ב הלבשה והנעלהבסעיפים הבאים; נרשמו במיוחד מחירים ת ועלי. 

 2.7%-ב ריהוט וציוד לביתו 0.0%-ב פירות טריים ;בסעיפים הבאיםנרשמו במיוחד מחירים  ירידות. 

  מדדוללא ירקות ופירות  המחירים לצרכן מדד, 2.7%-ב המחירים לצרכן מדדמתחילת השנה עלה 

 .2.0%-ירד ב ללא דיור המחירים לצרכן מדד, כל אחד> לעומתם 2.5%-עלו ב ללא אנרגיה המחירים לצרכן

 ( עלה 0207אוקטובר לעומת  0208בר אוקטובשנים עשר החודשים האחרונים ) ב המחירים לצרכןמדד-

המחירים לצרכן ללא  מדד . לעומתם,2.0%-עלה אף הוא ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד. 2.0%

 .2.5%-ללא דיור ירד ב המחירים לצרכן מדדו נותר ללא שינוי אנרגיה

  ללא  המחירים לצרכן מדד, 2.0%-ב 0208בחודש אוקטובר  עלהמדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות

נותר ללא דיור בניכוי עונתיות  המחירים לצרכן מדדו 2.0%-בניכוי עונתיות עלה ב ירקות ופירות וללא דיור

 ללא שינוי.

 השנתי של מדד המחירים  עלייהה, קצב 0208 בראוקטו – 0208 ילשבין יופי נתוני המגמה לתקופה  על

מדד הקצב השנתי של ו קצב השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיורה . לעומתו,2.3%-הגיע ל לצרכן

 נותר ללא שינוי. וללא דיור המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות

 

 32;09בשעה  0208 ברנובמב 06, זתשע" חשוןב 'וכ ',דלפרסום מיום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 19:30 PM on Wednesday, November 15, 2017 
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החודשים האחרונים 00-רים לצרכן בבמדד המחי חודשי אחוז שינוי – 0תרשים 

 
 לו אשתקד, בעשור האחרוןיאחוז שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקב – 0תרשים 

 

 ;קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה

 שינוי אחוז מוצרים/שירותיםקבוצות 
התרומה לשיעור 

 השינוי במדד

 2.0606 7.9 הלבשה

 2.2903 2.8 רכב פרטי ואחזקתו

 2.2559 3.0 ירקות טריים

 2.20:9 5.6 הנעלה

 -0.0104 -1.1 פירות טריים

 -0.0196 -1.6 עופות

 -0.0526 -1.0 הארחה ונופש בארץ ובחו"ל
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים
 

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.3%-עלה במדד מחירי מזון 

 

בירה  (,3.3%) חלה (,4.0%ריבה, דבש וכדומה ) (,4.6%) בשר חזיר (,6.6%סלטים מוכנים )התייקרו במיוחד: 

ממתקים  (,1.7%) בצק ומוצרי בצק קפואים (,2.2%) קפה שחור (,2.2%) ופלים (,2.6%גלידות ) (,2.7%שחורה )

לחם מיוחד  (,1.2%אורז יבש ) (,1.5%) טחינה (,1.5%) לבן ויוגורט (,1.6%) בשר בקר טחון (,1.7%ושוקולד )

)אחוז  גבינות לבנות למריחהו )אחוז אחד( בשר בקר טרי (,1.1%) יינות (,1.1%אחר, כגון: לחם דיאטטי ובגט )

 .אחד(

 

מוצרי דגים ו (1.3%) מלח (,1.5%חלקים פנימיים של בקר ) (,1.6%עופות ) (,1.7%) קרקרים שונים הוזלו במיוחד:

 .(1.1%מוכנים )

 

 ירקות ופירות

 .1.4%-ב עלהמדד מחירי ירקות ופירות 

 

מדד מחירי ירקות קפואים, . 1.1%-ב ירדמדד מחירי פירות טריים לעומתו  ;3.2%-ב עלהמדד מחירי ירקות טריים 

 .0.4%-ב עלהמדד מחירי פירות משומרים ויבשים ו 1.2%-ב עלהכבושים ומשומרים 

 

 (,6.2%קישואים ) (,7.8%)עגבניות  (,2017 מאילעומת  34.0%-)בשומר במיוחד: התייקרו מבין הירקות הטריים 

מלפפונים  ,(4.0%)סלק , (4.5%) ירק עלים ,(4.6%בצל ) (,5.0%גזר ) ,(5.1%)פלפלים  ,(5.4%ברוקולי )

 (.1.2%) ירקות לתיבולו (2.7%שום ) (,3.5%)

 

 .(3.4%כרוב )ו (3.7%)חצילים  (,3.9%צנון וצנונית ) (,5.0%) כרובית (,9.4%) קולורבי הוזלו במיוחד:

 

 (,15.2%בננות ) (,2017 יונילעומת  16.5%), קיווי (16.2%אבוקדו )במיוחד: הוזלו מבין הפירות הטריים 

 .(1.6%רימונים )ו (4.8%)לימונים  (,9.8%תפוזים ) (,11.1%קלמנטינות )

 

שזיפים , (18.1%אפרסקים ונקטרינות ) (,18.4%ענבים ) (,2017לעומת מאי  10.6%) אשכוליות התייקרו במיוחד:

 .(2017 רץלעומת מ 1.4%) אפרסמוןו (1.9%תפוחי עץ ) (,6.5%) מלון (,9.2%)

 

ירקות  (,2.3%ירקות כבושים ) (,2.3%עגבניות )רסק ושימורי במיוחד: התייקרו מבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.5%אגוזים ופיסטוקים )ו (2.0%פירות יבשים ) (,2.2%קפואים )

 



4 

 

 .(1.9%גרעינים לפיצוח )ו (2.3%) שקדים הוזלו במיוחד:

 

 דיור

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי דיור 

 

 אחד., כל 0.1%-ב ועלומדד שכר דירה  מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 היעלי. 2017 ספטמבר בהשוואה לחודש יהיעלנרשמה  ,2017 אוקטוברמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש ב

, 2017 אוקטובר – 2017 ספטמברהשינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים את ת זו מבטא

 .2017 ספטמבר – 2017 אוגוסטלעומת חוזים שנחתמו בחודשים 

 

 1אינדיקטורים נוספים בשוק הדיור שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן

 

 בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מדד המחירים לצרכן, פרק הדיור( 7.0מדד מחירי דירות )לוח 

 יליו, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים 2017 ספטמבר – 2017 אוגוסטמהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים 

זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי  עליה. 0.4%-ב עלו, נמצא כי מחירי הדירות 2017 אוגוסט – 2017

 קיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.שהנתון אינו סופי מאחר האיכות בתמהיל ובסוג הדירות. 

-המחירים בעלו , 2016 ספטמבר – 2016 אוגוסטלעומת , 2017 ספטמבר – 2017 אוגוסטמהשוואת העסקאות 

4.2%. 

הנוכחי כולל שינויים טכניים שמהותם תובהר במסגרת פרסום ממצאיה והמלצותיה של  מחירי דירות מדד

 ידי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה. הוועדה המייעצת בנושא בינוי, דיור ונדל"ן שמונתה על

 תפורסמנה בשבועות הקרובים ותכלולנה התייחסות לדרך חישוב המדד והרחבתו למדדים מחוזיים.ההמלצות 

 

בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מדד המחירים לצרכן,  7.0-7.3מחירים ממוצעים של דירות בבעלות )לוחות 

 פרק הדיור(

אלפי ש"ח,  1,473.3עמד על , 2017של שנת  לישיהמחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקאות שבוצעו ברבעון הש

זו, של  עלייהאלפי ש"ח.  1,466.1שעמד על  2017של שנת  שניבהשוואה למחיר העסקה הממוצעת ברבעון ה

 , מבטאת הן את השינוי שחל ברמות המחיר והן את השינוי באיכות הדירות שנמכרו ובגודלן.0.5%

 

 

 

 

                                              
" בירחון ושנתיים רבעוניים ממוצעים ומחירים דירות מחירי מדד לחישוב מתודולוגיה" 1.3נספח להסברים ראו  1

 לסטטיסטיקה של מחירים.
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 הדירה תחזוקת

 .0.2%-ב עלההדירה  תחזוקתמדד מחירי 

 

 .(1.4%) חומרי כביסה, ניקוי והדברהו (2.0%) נפט וסולר לחימום הדירה(, 2.1%)גז  התייקרו במיוחד:

 

 ריהוט וציוד לבית

 .0.6%-ב ירדמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 

, (2.2%חפצי קישוט לבית ) (,2.4%) מקפיא (,3.6%כלי מיטה ומגבות ) (,6.2%ריהוט לגן ולמרפסת ) הוזלו במיוחד:

ספלים ו (1.2%) כלי הגשה וקיבול למטבח, (1.3%) קיון ותחזוקת הביתיכלים שונים לנ, (2.1%) עזר למטבחכלי 

 .(1.1%) וכוסות

 

 .(1.2%) כסאותו (1.2%) מזנונים, (2.3%) שידות, (7.2%) תנורי חימוםהתייקרו במיוחד: 

 

 הלבשה והנעלה

 .0.8%-בהמדד  עלהבניכוי השפעות עונתיות ; 6.1%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 

 .4.5%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  6.8%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

 

הלבשה תחתונה  ,(7.5%)הלבשה עליונה  ,(9.9%) בגדי ספורט והתעמלותבמיוחד: התייקרו בסעיף הלבשה 

 .(4.9%)כובעים, צעיפים ועניבות צרכי הלבשה שונים, כגון: ו (5.1%)

 

 .(2.9%הנעלה לילדים, ילדות ותינוקות )ו (9.8%הנעלה לנשים )במיוחד: התייקרו בסעיף הנעלה 

 

 בריאות

 .0.1%-ב עלהמדד מחירי בריאות 

 

 .(2.5%)משקפי שמש אופנתיים התייקרו במיוחד: 

 

 )אחוז אחד(. עדשות ומסגרות למשקפיים אופטיותהוזלו במיוחד: 
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 חינוך, תרבות ובידור

 .0.1%-ירד במדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 

 .0.3%-ב ירדמדד מחירי תרבות ובידור  ; לעומתו0.1%-מדד מחירי שירותי חינוך עלה ב

 

נערכה מדידה ישירה של מחירי לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות לשנת  2017יצוין כי בחודש אוקטובר 

 .0.3%-, עלה שכר הלימוד במוסדות אקדמיים בזהלימודים הקודמת, תשע". בהשוואה לשנת חהלימודים תשע"

 

כלי ו (1.2%) ציוד ואביזרי מחנאות (,1.4%) תקליטורים וסרטי די.וי.די(, 2.4%הארחה, נופש וטיולים )הוזלו במיוחד: 

 )אחוז אחד(. כתיבה וציוד משרדי

 

 .(1.3%)כרטיס למשחק ספורט ומנוי  התייקרו במיוחד:

 

 תחבורה ותקשורת

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 

 .0.1%-ירד במדד מחירי תקשורת  ; לעומתו0.3%-ב עלהמדד מחירי תחבורה 

 

 .(1.1%) שירותי הובלהו (1.3%דלק ושמנים לכלי רכב ) (,3.0%) שכירת רכב לנסיעה בארץ התייקרו במיוחד:

 

 .(1.4%) מוצרי טלפוןהוזלו במיוחד: 

 

 שונות

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי שונות 

 

כלי גילוח, , (1.3%מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק ) (,1.4%) קרמים, בשמים ומוצרי טיפוח לפנים התייקרו במיוחד:

 .)אחוז אחד( נייר טואלט, ממחטות ומגבוניםו )באחוז אחד( תכשירי גילוח והסרת שיער

 

 .(1.7%) תכשיטיםהוזלו במיוחד: 


