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עלייה של  2.1%במדד המחירים לצרכן בפברואר 0216
Increase of 0.1% in the Consumer Price Index, February 2018


מדד המחירים לצרכן עלה ב 2.1%-בפברואר  ,0216בהשוואה לינואר  ,0216והגיע לרמה של 122.2
נקודות (הבסיס 8ממוצע  0214 = 122.2נקודות) .מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב2.1%-
והגיע לרמת מדד של  77.0נקודות .לעומתם ,מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים
לצרכן ללא אנרגיה ירדו ב 2.1%-כל אחד ,והגיעו לרמת מדד של  122.2ו 77.4-נקודות ,בהתאמה.



עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים 8פירות טריים  7.2%ותחבורה .2.6%



ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים 8הלבשה והנעלה  ,2.4%ירקות טריים  0.0%ותקשורת
.1.1%



מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב ,2.2%-המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב 2.3%-כל
אחד והמדד ללא דיור ירד ב.2.0%-



בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר  0216לעומת פברואר  )0215עלה מדד המחירים לצרכן ב-
 92.0%מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב 92.1%-מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-
 .2.1%לעומתם ,מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב.2.1%-



מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ,מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן
ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו בחודש פברואר  0216ב ,2.0%-כל אחד.



על פי נתוני המגמה לתקופה שבין נובמבר  – 0215פברואר  ,0216קצב העלייה השנתי של מדד המחירים
לצרכן ושל מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל ,2.7%-כל אחד .קצב העלייה השנתי של מדד המחירים
לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל.1.0%-

לפרסום מיום ה' ,כ"ח באדר תשע"ח 15 ,במרץ  2018בשעה 18:30
Please note: This Press Release is for Publication
After 18:30 PM on Thursday, March 15, 2018

כתב 8בועז בן אהרון ,ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטלפון20-4305623 8

תרשים  – 1אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב 10-החודשים האחרונים
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קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה8
אחוז שינוי

קבוצות מוצרים/שירותים

התרומה לשיעור
השינוי במדד

פירות טריים

9.4

0.0857

הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ

1.8

0.0701

דלק ושמנים לכלי רכב

1.6

0.0546

עופות

2.9

0.0324

ירקות טריים

-0.0

-2.2056

שירותי טלפון ,אינטרנט ומוצרי תקשורת

-1.2

-2.2101

שירותי דיור בבעלות הדיירים

-2.2

-2.2501

הלבשה

-3.1

-2.1033
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שינויים עיקריים בסעיפי הצריכה הראשיים
מזון (ללא ירקות ופירות)
מדד מחירי מזון עלה ב.0.3%-
התייקרו במיוחד :מיצי פירות טבעיים ( ,)4.8%טחינה ( ,)3.6%סלטים מוכנים ( ,)3.6%עופות ( ,)2.9%ריבות
ומרקחות ( ,)2.0%לבן ויוגורט ( ,)1.9%מוצרי בצק ( ,)1.8%חומץ ,חרדל ורטבים ( ,)1.6%לחם מיוחד ,כגון :לחם
דיאטטי ( ,)1.5%מוצרי בשר מעובדים לא כשרים ( ,)1.4%מיונז ( ,)1.4%מוצרי ותחליפי בשר ועוף מוכנים וקפואים
( ,)1.3%חלבה לסוגיה ( )1.3%ושימורי דגים ודגים מעובדים (.)1.1%
הוזלו במיוחד :מוצרים לאפייה וקישוט העוגה ( ,)2.2%לחמניות ,בייגלים ובאגטים ( ,)2.1%ביסקוויטים ,עוגות
וכדומה ( ,)1.9%יינות ( ,)1.8%גלידות ושלגונים ( ,)1.3%סוכר ( ,)1.2%קמח ( ,)1.1%מזון לתינוקות ()1.1%
וגבינות מלוחות (אחוז אחד).
ירקות ופירות
מדד מחירי ירקות ופירות עלה ב.2.3%-
מדד מחירי ירקות טריים ירד ב ,2.2%-לעומתו מדד מחירי פירות טריים עלה ב .9.4%-מדד מחירי ירקות קפואים,
כבושים ומשומרים עלה ב 0.7%-ומדד מחירי פירות משומרים ויבשים עלה ב.1.4%-
מבין הירקות הטריים הוזלו במיוחד :ארטישוק ( ,)16.9%קולורבי ( ,)13.2%עגבניות ( ,)9.3%שומר ( ,)8.0%כרוב
( ,)6.1%סלק ( ,)5.5%מלפפונים ( ,)5.1%בצל ( ,)4.3%ירק עלים ( ,)3.9%ברוקולי ( ,)3.9%קישואים (,)1.7%
שום ( ,)1.6%נבטים ( )1.6%וגזר (.)1.3%
התייקרו במיוחד :חצילים ( ,)9.6%פלפלים ( ,)6.5%שעועית טרייה ( ,)3.0%תפוחי אדמה ובטטות ()2.3%
וכרובית (.)2.1%
מבין הפירות הטריים התייקרו במיוחד :תות שדה (ב 42.7-אחוזים לעומת אפריל  ,)2017בננות ( ,)22.9%תפוחי עץ
( ,)5.1%אבוקדו ( ,)3.9%תפוזים ( ,)3.3%רימונים ( ,)1.7%אגסים ( )1.6%וקלמנטינות (.)1.2%
הוזלו במיוחד :לימונים ( ,)6.0%פומלה ( )1.5%ואשכוליות (.)1.3%
מבין הירקות והפירות המעובדים התייקרו במיוחד :ירקות כבושים אחרים ,כגון :כרוב כבוש ( ,)2.9%פירות יבשים
( ,)2.9%אגוזים ופיסטוקים ( ,)2.5%זיתים ( )2.2%ורסק ושימורי עגבניות (.)1.3%
הוזלו במיוחד :גרעינים לפיצוח ( )1.5%ותפוחי אדמה קפואים (.)1.1%
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דיור
מדד מחירי דיור ירד ב.0.3%-
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ירד ב ,0.4%-לעומתו מדד שכר דירה עלה ב.0.1%-
שירותי דיור בבעלות הדיירים
במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש פברואר  ,2018נרשמה ירידה בהשוואה לחודש ינואר  .2018ירידה זו
מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים ינואר  – 2018פברואר  ,2018לעומת
חוזים שנחתמו בחודשים דצמבר  – 2017ינואר .2018

שינוי במחירי שוק הדירות שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן

1

מדדי מחירי דירות (שינוי מחירים בניכוי שינוי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות)8


מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר  – 2017ינואר  ,2018לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים
נובמבר  – 2017דצמבר  ,2017נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב.21.0%-



מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,קרי דצמבר  – 2017ינואר
 ,2018לעומת דצמבר  – 2016ינואר  ,2017נמצא כי מחירי הדירות עלו ב.21.2%-

יצוין כי מדד מחירי דירות שפורסם אשתקד ,חושב ללא המשתנים המסבירים החדשים שנוספו למודל הסטטיסטי
המשמש לצורך חישוב המדד.1


מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר  – 2017ינואר  ,2018לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים
נובמבר  – 2017דצמבר  ,2017נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב .22.1%-שיעור העסקאות בתמיכה
ממשלתית שהשתתפו בחישוב מדד הדירות החדשות מהווה  219.8%ביחס לשיעורם בחודש הקודם שהיווה
.225.1%



מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר  – 2017ינואר  ,2018לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים
נובמבר  – 2017דצמבר  ,2017נמצא כי מדדי מחירי דירות לפי מחוזות השתנו כדלהלן :ירושלים (,)2-3.1%
צפון ( ,)2-1.6%חיפה ( ,)2-0.4%מרכז ( ,)2-0.3%תל אביב ( )2-0.8%ודרום (.)2-0.3%

תחזוקת הדירה
מדד מחירי תחזוקת הדירה ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :סופגי ריחות ומטהרי אויר ( )4.9%וחומרים לניקוי ורחיצת כלים (.)3.2%
התייקרו במיוחד :אבקות ונוזלי כביסה ( ,)4.1%נפט וסולר לחימום הדירה ( )2.4%ושירותי אינסטלציה (.)1.3%
 1להסברים ראו נספח " 1.3מתודולוגיה לחישוב מדד מחירי דירות ומחירים ממוצעים רבעוניים ושנתיים" בירחון
לסטטיסטיקה של מחירים.
 2הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.
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ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית עלה ב.0.4%-
התייקרו במיוחד :חפצי קישוט לבית ( ,)3.0%כלי אוכל ( )1.9%וארונות ,מזנונים ,כונניות ,שידות וכדומה (.)1.3%
הוזלו במיוחד :כלי מיטה ומגבות ( ,)4.5%מדיח כלים ( ,)1.5%תנורי חימום ( ,)1.2%ציוד חשמלי אחר לבית ,כגון:
שואב אבק ומגהץ ( ,)1.1%ציוד אחר לתינוק ,כגון :עגלה לתינוק וסל קל (אחוז אחד) ומקפיא (אחוז אחד).
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה ירד ב ;4.6%-בניכוי השפעות עונתיות עלה המדד ב.0.8%-
מדד מחירי הלבשה ירד ב 5.3%-ומדד מחירי הנעלה ירד ב.1.9%-
בסעיף ההלבשה הוזלו במיוחד :הלבשה עליונה ( ,)6.0%בגדי ספורט והתעמלות ( ,)5.4%צורכי הלבשה שונים,
כגון :כובעים ,צעיפים ועניבות ( )4.3%והלבשה תחתונה (.)4.1%
התייקרו במיוחד :גרביים (.)1.1%
בסעיף הנעלה הוזלו במיוחד :הנעלה לגברים ( ,)2.1%הנעלה לנשים ( )2.0%והנעלה לילדים ,ילדות ותינוקות (אחוז
אחד).
בריאות
מדד מחירי בריאות נותר ללא שינוי.
התייקרו במיוחד :מוצרי היגיינת הגוף ( ,)3.8%מוצרי היגיינת הפה ( )2.6%ומוצרים לחיזוק ותוספי תזונה (.)1.1%
הוזלו במיוחד :משקפי שמש אופנתיים (.)4.3%
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור עלה ב.0.2%-
מדד מחירי שירותי חינוך נותר ללא שינוי ,לעומתו מדד מחירי תרבות ובידור עלה ב.0.3%-
התייקרו במיוחד :מלונות ובתי הארחה ( ,)4.0%תשלומים עבור לימודים למבחני מיון ( ,)1.1%הצגות ,קונצרטים,
מופעי ספורט ,קולנוע וכדומה ( )1.1%וחיות מחמד ומוצרים נלווים (.)1.1%
הוזלו במיוחד :ציוד ואביזרי ספורט ( )2.5%וספרי קריאה (אחוז אחד).
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תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת עלה ב.0.6%-
מדד מחירי תחבורה עלה ב ,0.8%-לעומתו מדד מחירי תקשורת ירד ב.1.3%-
התייקרו במיוחד :הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ ( )1.8%ודלק ושמנים לכלי רכב (.)1.6%
הוזלו במיוחד :שכירת רכב לנסיעה בארץ ( )5.6%ושירותי טלפון ,אינטרנט ומוצרי תקשורת (.)1.4%
שונות
מדד מחירי שונות ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :קרמים ,בשמים ומוצרי טיפוח לפנים ( ,)4.4%תיקים ,ילקוטים וארנקים ( )1.9%ומוצרי החתלה
ואביזרים לתינוק (אחוז אחד).
התייקרו במיוחד :תכשירים ואביזרים לשיער ( )4.3%ומוצרי טואלטיקה ורחצה (.)2.7%
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