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 0229 מרץבמדד המחירים לצרכן ב 2.3%של  עלייה

Increase of 0.3% in the Consumer Price Index, March 2018 

  222.3, והגיע לרמה של 0229 פברוארבהשוואה ל ,0229 מרץב 2.3%-עלה במדד המחירים לצרכן 

ומדד המחירים  לא ירקות ופירותהמחירים לצרכן ל מדדנקודות(.  0227=  222.2נקודות )הבסיס; ממוצע 

מדד  נקודות, בהתאמה. 222.2-ו 222.6והגיעו לרמת מדד של כל אחד,  2.6%-ב עלולצרכן ללא אנרגיה 

 נקודות. 5.::והגיע לרמת מדד של  2.0%-המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב

 2ודיור  %:.2 תרבות ובידור, %:.5 הלבשה והנעלה ;בסעיפים הבאיםנרשמו במיוחד מחירים ת ועלי.:% . 

 3.0% טרייםירקות ופירות בסעיפים הבאים; נרשמו במיוחד מחירים  ירידות. 

  מדד ,ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד . לעומתו,2.2%-ב מחירים לצרכןמדד ה ירדהשנה מתחילת 

  נותרו ללא שינוי.אנרגיה ללא  המחירים לצרכן מדדוללא דיור  המחירים לצרכן

 ( עלה מדד המחירים 0228 מרץלעומת  0229 מרץבשנים עשר החודשים האחרונים )מדד  .2.0%-לצרכן ב

 .2.6%-עלה ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד. 2.0%-ב אף הוא המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה

 .2.3%-לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב

 דיורמדד המחירים לצרכן ללא  >2.0%-ב 0229בחודש מרץ  עלה מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות 

 כל אחד. ,2.2%-ב דיור בניכוי עונתיות עלוירקות ופירות וללא בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא 

 השנתי של מדד המחירים  עלייהה, קצב 0229 מרץ – 0228 דצמברשבין פי נתוני המגמה לתקופה  על

, %:.2-הגיע ל וללא דיור ירקות ופירותמדד המחירים לצרכן ללא ו דיורמדד המחירים לצרכן ללא  ,לצרכן

 .כל אחד

 18:30בשעה  2018 אפרילב 15, חתשע" ניסןב ל' ',אלפרסום מיום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 18:30 PM on Sunday, April 15, 2018 
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החודשים האחרונים 20-רים לצרכן בבמדד המחי חודשי אחוז שינוי – 2תרשים   

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

 

 ;קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה

 שינוי אחוז קבוצות מוצרים/שירותים
התרומה לשיעור 

 השינוי במדד

 2.0272 2.0 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 2.2802 3.8 הארחה ונופש בארץ ובחו"ל

 2.2065 6.7 הלבשה

 :2.209 2.9 עריכת מסיבות ואירועים

 -0.0257 -2.6 פירות טריים

 -0.0436 -3.6 ירקות טריים

 -0.0464 -1.1 מכוניות

 -0.0610 -1.8 דלק ושמנים לכלי רכב
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.3%-ב ירדמדד מחירי מזון 

חלקים אחרים  (,3.6%) גבינות מותכות ואחרות (,4.1%) ריבה, דבש וכדומה (,5.7%) סלטים מוכנים במיוחד:הוזלו 

 ממרח שוקולד, ריבת חלב וחמאת בוטנים (,3.3%) מעדני חלב וגבינה (,3.3%) שמנים (,3.5%) של עוף והודו

כבד עוף  (,1.9%) סוכר ותחליפיו (,1.9%) דגים (,2.2%) משקאות קלים (,2.3%) עוף קפוא (,2.5%) קפה (,3.3%)

 חזה עוף והודו (,1.5%) אורז יבש (,1.6%) שימורי דגים ודגים מעובדים (,1.6%) בשר בקר קפוא (,1.7%) והודו

 תה (,1.2%) תבלינים, רטבים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות (,1.2%) בשר עוף והודו טחון (,1.3%) יינות (,1.5%)

 .)אחוז אחד( מוצרי ותחליפי בשר ועוף מוכנים וקפואיםו (1.2%)

 (,2.5%) בשר הודו (,2.8%) חלקים פנימיים של בקר (,2017לעומת אפריל  3.3%-)במצות  התייקרו במיוחד:

אחר, כגון:  לחם מיוחד (,1.3%) בשר בקר טרי (,1.6%) אטריות, ספגטי וכדומה (,1.9%) ביסקוויטים, עוגות וכדומה

קמח תופח , כגון: קמח אחר, )אחוז אחד( לחמניות, בייגלים ובאגטים (,1.1%) בשר חזיר (,1.1%)לחם דיאטטי 

 .)אחוז אחד( סוכריות וממתקים שוניםו )אחוז אחד(

 ירקות ופירות

 .2.9%-ב ירדמדד מחירי ירקות ופירות 

מדד מחירי ירקות קפואים, כבושים . 2.6%-ב ירדמדד מחירי פירות טריים ו 3.6%-ב ירדמדד מחירי ירקות טריים 

 .1.1%-ב ירדמדד מחירי פירות משומרים ויבשים ו 3.0%-ב ירדומשומרים 

 תפוחי אדמה ובטטות ,(9.9%)חצילים  (,14.2%)עגבניות  ,(28.3%)ארטישוק במיוחד: הוזלו מבין הירקות הטריים 

דלעת  (,3.0%) סלק (,3.2%) קולורבי (,4.3%קישואים ) (,5.5%)בצל  ,(6.3%) שום ,(6.5%ברוקולי ), (7.1%)

 .(1.5%) חסהו (1.9%) צנון וצנונית, (1.9%גזר ) (,2.0%) ודלורית

 .(1.4%) כרוביתו (2.7%) מלפפונים ,(5.5%)פלפלים  (,17.5%) שעועית טרייה במיוחד: והתייקר

 פומלהו (3.0%) לימונים, (4.9%) אגסים (,6.3%בננות ) (,29.4%) תות שדהבמיוחד: הוזלו מבין הפירות הטריים 

(1.6%). 

תפוחי ו (2.6%) אפרסמון, (2.8%אבוקדו ), (2.9%) אשכוליות ,(3.8%קלמנטינות ), (4.9%) קיווי במיוחד:התייקרו 

 .(1.3%עץ )

 פירות יבשים ,(3.2%) משומריםירקות  ,(4.9%) ירקות קפואיםבמיוחד: הוזלו מבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.9%) אגוזים ופיסטוקיםו (1.9%) זיתים (,2.1%)
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 דיור

 .0.9%-ב עלהמדד מחירי דיור 

 .0.1%-עלה במדד שכר דירה ו 1.2%-ב עלהמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים 

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

זו  עלייה. 2018 פברוארבהשוואה לחודש  עלייה, נרשמה 2018 מרץבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, לעומת 2018 מרץ – 2018 פברוארמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

 .2018 פברואר – 2018 ינוארחוזים שנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 נותר ללא שינוי.הדירה  תחזוקתמדד מחירי 

 .(2.2%) סיוד וכדומה צביעה, במיוחד: התייקרו

 (1.7%) צרכי משק בית אחרים, כגון: נרות, גפרורים ושקיות ,(2.6%) חומרי כביסה, ניקוי והדברה הוזלו במיוחד:

 .)אחוז אחד( סולר לחימום הביתו

 ריהוט וציוד לבית

 .0.4%-ב עלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 (,3.8%) אביזרי אמבטיה (,10.2%) אגרטל (,12.0%) ומפיותמפות  (,13.9%) כלי מיטה ומגבות התייקרו במיוחד:

 .(2.0%) כלי אוכלו (2.8%) סירים, מחבתות ותבניות

 פרחים וצמחים ,(2.1%) מראות, שעונים ומסגרות ,(2.1%) כסאות (,9.5%) נרות ומפיצי ריח הוזלו במיוחד:

 .)אחוז אחד( לבישול ואפיהתנור ו (1.7%) ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכדומה ,(2.1%)

 הלבשה והנעלה

 .0.1%-בהמדד  עלהבניכוי השפעות עונתיות ; 4.9%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .1.8%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  5.6%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

צעיפים ועניבות כגון: כובעים, צורכי הלבשה שונים,  (,7.5%הלבשה עליונה )במיוחד: התייקרו בסעיף ההלבשה 

 .(1.4%) תפירה וחייטותו (4.0%)

 .(2.8%בגדי ספורט והתעמלות ) במיוחד:הוזלו 
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 .(1.5%הנעלה לגברים )ו (2.6%הנעלה לנשים )במיוחד: התייקרו בסעיף הנעלה 

 בריאות

 .0.2%-ירד במדד מחירי בריאות 

 עדשות מגע ותמיסות לעדשות מגעו (2.4%) מוצרי היגיינת הפה ,(4.4%) מוצרי היגיינת הגוףהוזלו במיוחד: 

(1.5%). 

 .(3.2%) שירותי ניתוח פרטייםו (4.5%)משקפי שמש אופנתיים  התייקרו במיוחד:

 חינוך, תרבות ובידור

 אחוז אחד.ב עלהמדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .1.9%-ב עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו 0.1%-עלה במדד מחירי שירותי חינוך 

 תקליטורים וסרטי די.וי.דיו (1.8%) עריכת מסיבות ואירועים (,11.6%) הארחה, נופש וטיוליםבמיוחד: התייקרו 

(1.1%). 

 כתבי עת ופרסומים, (1.7%) ציוד יצירה, (2.5%) ציוד ואביזרי ספורט (,3.0%) ה ושמעימערכות צפי במיוחד:הוזלו 

 .)אחוז אחד( ספורט ומנויכרטיס למשחק ו (1.2%) כלי כתיבה וציוד משרדי, (1.7%)

 תחבורה ותקשורת

 .0.1%-ב ירדמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.2%-ירד במדד מחירי תקשורת ו 0.1%-ב ירדמדד מחירי תחבורה 

 .(1.1%) מכוניותו (1.7%) מוצרי טלפון, (1.8%) דלק ושמנים לכלי רכבבמיוחד:  והוזל

 .(2.2%) הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץו (28.0%) שכירת רכב לנסיעה בארץ במיוחד: והתייקר

 שונות

 .0.1%-ב עלהמדד מחירי שונות 

 .)אחוז אחד( סיגריות תוצרת חוץו (1.3%) קרמים, בשמים ומוצרי טיפוח לפנים התייקרו במיוחד:

 ילקוטים וכדומהתיקים, תרמילים, , (1.4%) מייבש שיער פן, (4.0%) תכשירים ואביזרים לשיערהוזלו במיוחד: 

 .)אחוז אחד( מוצרי טואלטיקה ורחצהו (1.1%) כלי איפור ואביזרים לטיפוח, (1.4%)


