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 0229 מאימדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים בחודש ב 2.3%עלייה של 

Increase of 0.3% in the Manufacturing Producer Price Index for Domestic 
Market, May 2018 

 9022 מאיחודש 

  של והגיע לרמה  0229 מאיבחודש  2.3%-עלה במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

המדד ללא  (.222.2=  0220)הבסיס; ממוצע  0229 אפרילנקודות בחודש  :.3:לעומת נקודות  5.0:

נקודות בחודש  222.5לעומת  נקודות :.222רמה של והגיע ל 0229 מאיבחודש  2.6%-ב ירדדלקים 

 .0229 אפריל

 ( עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב0228לעומת דצמבר  0229 מאימתחילת השנה )-והמדד ללא  0.3%

עלה מדד מחירי תפוקת ( 0228 מאילעומת  0229 מאיהחודשים האחרונים ) 20-ב. 2.7%-דלקים ב

 .2.8%-והמדד ללא דלקים ב 3.8%-התעשייה ב

 9022של שנת  ראשוןרבעון 

 0229של שנת  ראשוןברבעון ה 0.2%-ירד ב דד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצואמ 

 נקודות(. 222.2 = 0226ממוצע  ;נקודות )הבסיס 2.2:רמה של ל

  ( ירד מדד המחירים של 0228 ראשוןלעומת רבעון  0229 ראשוןלעומת הרבעון המקביל אשתקד )רבעון

 .6.6%-תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ב

 0.8%-ב ם משפטייםשירותי מחירי ירדו 0229של שנת  ראשוןדדי מחירים לענפי השירותים; ברבעון המ 

 .2.5%-ב שירותי ניקיוןמחירי  עלו. לעומת זאת, 2.3%-ייעוץ ניהולי בשירותי ו
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 מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי ומדדי המחירים של זיקוק נפט ומזון בשנתיים האחרונות - 2תרשים 

 222.2=  0220בסיס; ממוצע 

 

 

 -התעשייה ליעדים מקומיים אחוזי שינוי שנתיים במדד המחירים של תפוקת  - 0תרשים 

 מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי והמדד ללא דלקים בשנתיים האחרונות

 

 

מעלייה של בעיקר הושפע ו 0.3%-ב ליעדים מקומייםהמחירים של תפוקת התעשייה  מדדעלה  2018 מאיבחודש 

הוזלו במיוחד  החודש,  ירדו המחירים במרבית ענפי התעשייהעם זאת, במחירי מוצרי נפט מזוקק )דלקים(.  7.2%

 עלייתלאחר  0.5%-בירד  ללא דלקים המדד ,כתוצאה מכך. 1.8%של  ירידת מחיריםובענף נרשמה   מוצרי מזון

 בשלושת החודשים הקודמים. רצופהמחירים 

 . 0.6%-ומכונות וציוד ב 0.8%-, ענפי ייצור אחרים ב1.3%-החודש עלו גם מחירי כימיקלים ומוצריהם ב

, מוצרים על 0.9%-, מוצרי עץ )פרט לרהיטים( ב1.1%-מוצרי הלבשה ב הוזלו הירידה במחירי מוצרי מזון,מלבד 

וכלי רכב מנועיים ונגררים  0.5%-, תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד ב0.5%-מתכתיים ב-בסיס מינרלים אל
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

 תעשייה כללי

 מוצרי מזון  

 זיקוק נפט ומוצריו  

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

 מדד כללי

מדד ללא  
 דלקים



3 

 

 1ראשיים ייצור אחוזי שינוי ותרומות לפי ענפי -לוח א 

 במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

 ענפים ראשיים
אחוז 
 השינוי

התרומה לשיעור 
 השינוי במדד

 0.8 7.2 מוצרי נפט מזוקק

 0.1 1.3 כימיקלים ומוצריהם

 0.4- 1.8- מוצרי מזון

 0.1- 0.5- מתכתיים-מוצרים על בסיס מינרלים אל

 0.1- 0.3- מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

 

 ;נבחרים ייצור בענפי החודשיים השינויים פירוט להלן

 של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 7.2%-ב 2018 מאי בחודש עלו בענף המחירים ;מזוקק נפט מוצרי

 החודשים 12-ב. 17.2%-ב דלקים מחירי עלו( 2017 דצמבר לעומת 2018 מאי) השנה מתחילת(. 7.7%-ב) דלקים

 .35.0%-ב דלקים מחירי עלו( 2017 מאי לעומת 2018 מאי) האחרונים

 של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 1.3%ב 2018 מאי בחודש עלו בענף המחירים ;ומוצריהם כימיקלים

 סבון(, 4.2%-ב) פוליפרופילן(, 2.4%-ב) פוליאתילן(, 6.6%-ב) חומצות(, 1.0%-ב) לחקלאות וחיטוי הדברה חומרי

 (.21.4%-ב) ודטרגנטים( 2.4%-ב)

 התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 0.1%-ב 2018 מאי בחודש עלו בענף המחירים ;ופלסטיק גומי מוצרי

 (.1.0%-ב) ולאינסטלציה לבנייה צנרת ואביזרי( 1.2%-ב) להשקיה פוליאתילן צינורות של

 (.2.2%-ב) ולתשתיות לתעשייה פלסטיים ויריעות שרוולים מחירי ירדו, זאת לעומת

 בקר בשר של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 1.8%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;מזון מוצרי

 ירקות(, 1.3%-ב) ירקות סלטי(, 3.8%-ב) עגבניות שימורי(, 14.9%-ב) פטם עוף(, 4.7%-ב) הודו(, 5.3%-ב)

-ב) פיתות(, 2.1%-ב) ושלגונים גלידות(, 3.0%-ב) חומוס וסלטי טחינה(, 1.1%-ב) סויה שמן(, 1.7%-ב) מוקפאים

 אטריות(, 3.6%-ב) ממתקים(, 5.8%-ב) מוכנות עוגות(, 9.8%-ב) וופלים ביסקוויטים(, 2.0%-ב) חלות(, 1.0%

 (. 2.5%-ב) ורטבים( 1.4%-ב) שחור קפה(, 12.3%-ב) בצק ומוצרי

-ב) סולת(, 2.3%-ב) מרגרינה(, 2.1%-ב) כבושים מלפפונים(, 1.4%-ב) כבושים זיתים מחירי עלו, זאת לעומת

 (.1.4%-ב) מרק וקוביות ואבקות( 1.1%-ב) שוקולד(, 1.4%-ב) לבן לחם(, 8.1%-ב) חיטה סובין(, 1.0%

 הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.9%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;לרהיטים פרט, עץ מוצרי

 (.4.7%-ב) ומשקופים דלתות של

 (.1.1%-ב) עץ לוחות מחירי עלו, זאת לעומת

                                                 
1
 לסיווג ענפי הכלכלה 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=12
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 משקפות המחירים ירידות. 0.3%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;ואופטי אלקטרוני מכשור, מחשבים

 נגד אזעקה למערכות בקרים(, 2.5%-ב) אופטיים כבלים(, 1.5%-ב) אלחוטיים קשר מכשירי של הוזלה בעיקר

 (.3.9%-ב) רפואיים ומוניטורים( 1.4%-ב) פריצות

 של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.2%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;מתכת מוצרי

 (.1.3%-ב) תליה ומנעולי( 1.4%-ב) למנעולים צילינדרים

 של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.2%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;בסיסיות מתכות

 (.1.6%-ב) מפלדה ופרופילים( 1.3%-ב) בטון לזיון פלדה רשתות

 (.2.7%-ב) מפלדה יציקות מחירי עלו, זאת לעומת

 ממחטות של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.2%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;ומוצריו נייר

 (.6.4%-ב) לתינוקות וחיתולים( 2.1%-ב) נייר

 (.1.1%-ב) כימי ונייר( 1.6%-ב) נייר מגבות(, 1.3%-ב) לתעשייה גלי קרטון קופסאות מחירי עלו, זאת לעומת

 לוחות של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.1%-ב 2018 מאי בחודש ירדו בענף המחירים ;חשמלי ציוד

 (.3.4%-ב) חירום ופנסי( 1.4%-ב) חשמל

 (.11.0%-ב) פלורסנט נורות מחירי עלו, זאת לעומת

 2במחירים בענפי טכנולוגיה מסורתית 2.2%ירידה של 

בענפי ו 2.3%-ב , הכוללים מוצרי נפט מזוקק,מסורתית-מעורבתבענפי טכנולוגיה המחירים  עלו 2018 מאיבחודש 

בענפי ו 1.1%-בירדו המחירים מסורתית טכנולוגיה בענפי לעומת זאת,  .0.8%-ב עילית-מעורבתטכנולוגיה 

 .0.2%-ב עיליתטכנולוגיה 

, 5.6%-מסורתית ב-מעורבתטכנולוגיה בענפי המחירים  עלו( 2017 דצמברלעומת  2018 מאימתחילת השנה )

 .0.3%-ב מסורתיתטכנולוגיה בענפי ו 1.2%-ב בענפי טכנולוגיה עילית ,1.3%-ב עילית-מעורבתבענפי טכנולוגיה 

-ב מסורתית-מעורבת ההמחירים בענפי טכנולוגי עלו( 2017 מאילעומת  2018 מאיהחודשים האחרונים ) 12-ב

בענפי טכנולוגיה . לעומת זאת, 1.2%-עילית בבענפי טכנולוגיה ו 2.2%-ב עילית-מעורבתבענפי טכנולוגיה , 11.0%

  .0.5%-ב מסורתית ירדו המחירים

                                                 
2
 לסיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית 

http://www.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/intensity_h.pdf
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 - טכנולוגית המקומיים לפי עצמ מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים - 3תרשים 

 ושנתי , מתחילת השנהיאחוז שינוי חודש

 

 0229 מאי בחודשליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה ב 2.9%של  העליי

נקודות  91.8רמה של והגיע ל 1.8%-בליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה  עלה 2018 מאיבחודש 

 .(100.0=  2012ממוצע  :לפי בסיס) 2018 אפרילנקודות בחודש  90.2לעומת 

 .4.1%-המדד ב עלה( 2017לעומת דצמבר  2018 מאימתחילת השנה )

 .1.9%-המדד ב עלה( 2017 מאילעומת  2018 מאי) החודשים האחרונים 12-ב

 ציבת אבן, חולהפקת נפט גולמי וגז טבעי וסוגים אחרים של כרייה וחציבה, כגון: ח פעילויות כרייה וחציבה כוללות

 .דשניםלוכריית מינרלים לכימיקלים ו וחומר, הפקת מלחים

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

 222.2=  0220הבסיס; ממוצע 
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 0.2%-ב ירד ליצוא וחציבה כרייה, התעשייה תפוקת של המחירים מדד

 לרמה והגיע 2018 שנת של הראשון ברבעון 2.1%-ב ירד ליצוא וחציבה כרייה, התעשייה תפוקת של המחירים מדד

 (.נקודות 100.0=2015 ממוצע: הבסיס) נקודות 90.0 של

 .5.5%-ב המדד ירד( 2017 ראשון רבעון לעומת 2018 ראשון רבעון) אשתקד המקביל הרבעון לעומת

 ממוצעים ח"מט ושערי( 222.2=  0226 ממוצע; בסיס) וחציבה כרייה, בתעשייה יצוא מחירי מדד - 6 תרשים

 האחרונות בשנתיים

 

 :נבחרים ייצור בענפי החודשיים השינויים פירוט להלן

 בעיקר משקפות המחירים ירידות. 7.0%-ב ברבעון ירדו בענף המחירים ;וטרינרי ולשימוש אדם לבני תרופות

 (. 7.3%-ב) הומאניות ותרופות( 1.5%-ב) וטרינריות תרופות של הוזלה

 הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 2.6%-ב ברבעון ירדו בענף המחירים ;ואופטי אלקטרוני מכשור, מחשבים

-ב)טומוגרפיה ממוחשבת  מערכות וייצור( 8.5%-ב) גישה מוצרי(,4.6%-ב) מודפסים מעגלים לבדיקת מכונות של

6.8%.)  

( 10.5%-ב) שנאים של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 2.0%-ב ברבעון ירדו בענף המחירים ;חשמלי ציוד

 (.3.8%-ב) מבודדים וכבלים וחוטים

 מכונות של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 1.8%-ב ברבעון ירדו בענף המחירים ;א"לנמ וציוד מכונות

 (. 1.7%-ב) אחרות ייעודיות ומכונות( 10.7%-ב) נוזלים וטיהור לסינון ומכשירים

 צמיגים של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 1.8%-ב ברבעון עלו בענף המחירים ;ופלסטיק גומי מוצרי

( 5.8%-ב) מפלסטיק וצינורות לוחות(, 3.1%-ב) לאריזה פלסטיים יריעות(, 3.0%-ב) גומי צינורות(, 3.2%-ב)

 (.1.8%-ב) מפלסטיק ובקבוקים ומיכלים
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 מוצריםו (1.6%-ב) לחקלאות פלסטיים ויריעות שרוולים(, 3.6%-ב) ושקיות מפלסטיק שקים מחירי ירדו, זאת לעומת

  .(1.3%-ב) משוריין מפלסטיק

 חומרי של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 2.0%-ב ברבעון עלו בענף המחירים ;ומוצריהם כימיקלים

(, 5.5%-ב) פוליפרופילן(, 9.2%-ב) חומצות(, 3.8%-ב) דשנים(, 4.8%-ב) ולחקלאות ביתי לשימוש וחיטוי הדברה

-ב) ולגוף לפנים וקרמים( 2.1%-ב) מגבונים(, 2.5%-ב) הפלסטיק לתעשייתאחרים  מרי גלםחו(, 1.0%-ב) פולימרים

2.8%.) 

, כגון: תוספים ותמציות א"לנמ כימיים ומוצרים( 5.5%-ב) להדפסה ודיו איטום מוצרי, צבעים מחירי ירדו, זאת לעומת

 (. 1.3%-ב)לתעשיית המזון ומוצרים ארומטיים 

 פירות עיבוד של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 5.2%-ב ברבעון עלו בענף המחירים ;מזון מוצרי

 (. 2.9%-ב) מוכן מזוןו (6.5%-ב) ושימורם וירקות

 (.5.0%-ב) ומוצריו עמילן מחירי ירדו, זאת לעומת

 2 רבעון) רבעוני שינוי אחוז – נבחרים ראשיים וענפים וחציבה כרייה, בתעשייה יצוא מחירי מדד - 7 תרשים

 (0228 2 רבעון לעומת 0229 2 רבעון) ושנתי( 0228 5 רבעון לעומת 0229

 

 :טכנולוגית עוצמה לפי( וחציבה כרייה ללא) ליצוא התעשייה תפוקת מחירי מדד

 מסורתית-מעורבת טכנולוגיה בענפי, 4.0%-ב עילית טכנולוגיה בענפי המחירים ירדו 2018 שנת של הראשון ברבעון

 .0.6%-ב עילית-טכנולוגיה מעורבת ובענפי 1.8%-ב מסורתית טכנולוגיה בענפי המחירים עלו זאת, לעומת. 0.3%-ב

 במחירי שירותים משפטיים 0.8%ירידה של 

 עלולעומת זאת,  .1.3%-ייעוץ ניהולי בו 2.7%-שירותים משפטיים במחירי  ירדו 2018של שנת  הראשוןברבעון 

  .0.9%-ושירותי תעסוקה ב 1.4%-ב שירותי ניקיוןמחירי 
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( 0228 5לעומת רבעון  0229 2אחוז שינוי רבעוני )רבעון  –מדדי המחירים בענפי השירותים  – 8תרשים 

 (0228 2לעומת רבעון  0229 2ושנתי )רבעון 

 

 והסבריםהגדרות 

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

המתפרסמים מדי חודש. בשנים האחרונות  ירי כרייה וחציבה ליעדים מקומייםמדד מחירי תפוקת התעשייה ומדד מח

. מדדי המחירים השירותים ומדדי מחירים ליצוא התעשייתי הורחב הכיסוי של מחירי יצרן ונוספו מדדי מחירים לענפי

 .שלושה חודשיםמתפרסמים אחת ללענפי השירותים ומדדי המחירים ליצוא התעשייתי הם רבעוניים ו

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

חציבה עבור מוצרים ושירותים מתפוקתם בשלב הראשון של השיווק בארץ. הכרייה והנפי היצרנים בתעשייה ובע

המחושבות  חציבההכרייה ובענפי השימושו העיקרי של המדד הוא ניכוי סדרות ערך התפוקה בענפי התעשייה ו

כלי לשינויי להצמדות של חוזים, כאינדיקטור כל בנוסף, המדד משמשבמחירים שוטפים והצגתן במחירים קבועים. 

מתפרסמים מדדי  2013החל בינואר  קים שונים ולהשוואות בינלאומיות.להשוואת שינויי המחירים בין שוו ,מחירים

ועל בסיס ממוצע  2012ערך התפוקה בשנת  אתהמחירים הנ"ל במתכונת מעודכנת לפי מערכת משקלים המשקפת 

 .2011יד של ענפי הכלכלה האח נקודות. המדדים נערכו לפי הסיווג 100.0=  2012שנת 

: מדד כללי, ענפים ראשיים ותת תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצואמדד מחירי אחת לשלושה חודשים מתפרסם 

 .2011לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המדד נערך  .100.0=  2015, לפי בסיס ממוצע ענפים

מדדי מחירי יצרן לענפי השירותים הבאים: שירותים משפטיים, הנהלת חשבונות  מתפרסמים שלושה חודשיםאחת ל

רותי ייעוץ ניהולי, שירותי פרסום והוצאה לאור. יוראיית חשבון, שמירה ואבטחה, שירותי ניקיון, שירותי תעסוקה, ש

לממשלה מודדים את המחירים שמקבלות חברות עבור השירותים שהן מספקות לעסקים אחרים,  ומדדים אל

 ולצרכנים סופיים.
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