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

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

  והגיע לרמה  0229 ספטמברבחודש  2.3%-ב עלהמדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

 (.222.2=  0220)הבסיס; ממוצע  0229 אוגוסטנקודות בחודש  6.2:לעומת נקודות  6.3:של 

  222.5לעומת  נקודות 222.8רמה של והגיע ל 0229 ספטמברבחודש  2.3%-ב עלההמדד ללא דלקים 

 .0229 אוגוסטנקודות בחודש 

 והמדד  3.6%-( עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב0228לעומת דצמבר  0229 ספטמבר) מתחילת השנה

עלה מדד מחירי ( 0228 ספטמברלעומת  0229 ספטמברהחודשים האחרונים ) 20-ב. 2.5%-ללא דלקים ב

 .2.2%-והמדד ללא דלקים ב 5.5%-תפוקת התעשייה ב

 והגיע לרמה של  2.5%-ב 0229 ספטמברבחודש  ירדדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים מ

לעומת דצמבר  0229 ספטמבר) מתחילת השנה. 0229 אוגוסטנקודות בחודש  5.2:נקודות לעומת  0.8:

 עלה( 0228 ספטמברלעומת  0229 ספטמברהחודשים האחרונים ) 20-ב. 6.2%-המדד ב עלה (0228

  .3.8%-המדד ב
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 מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי ומדדי המחירים של זיקוק נפט ומזון בשנתיים האחרונות - 2תרשים 

 222.2=  0220ממוצע בסיס; 

 

 

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

 מדד מחירי תפוקת התעשייה הכללי והמדד ללא דלקים בשנתיים האחרונות

 

 

המדד ללא דלקים עלה אף . 0.3%-ב ספטמברעלה בחודש  ליעדים מקומייםהמחירים של תפוקת התעשייה  מדד

לעליית המדד תרמו בעיקר  .(0.2%) מוצרי נפט מזוקק במחיריבספטמבר לאחר עלייה מתונה יחסית  0.3%-הוא ב

 .1.3%-ב )בעיקר עופות( ומוצרי מזון עם תחילת מכירות עונת החורף, 24.3%-עליות במחירי מוצרי הלבשה ב

כגון: תכשיטים, מוצרי ספורט ה אחרים ), מוצרי תעשיי1.7%-לעומת זאת, ירדו מחירי כלי רכב מנועיים ונגררים ב

 .0.7%-ומוצרי מתכת ב 0.8%-, מכונות וציוד ב0.9%-, כימיקלים ומוצריהם ב1.0%-וציוד רפואי( ב
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 1ראשיים ייצור אחוזי שינוי ותרומות לפי ענפי -לוח א 

 במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

 אחוז השינוי ענפים ראשיים
לשיעור השינוי התרומה 

 במדד

 0.3 1.3 מוצרי מזון

 0.2 24.3 מוצרי הלבשה

 0.1- 0.9- כימיקלים ומוצריהם

 0.1- 0.7- מוצרי מתכת

 

 ;נבחרים ייצור בענפי החודשיים השינויים פירוט להלן

 התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 24.3%-ב 2018 ספטמבר בחודש עלו בענף המחירים ;הלבשה מוצרי

 עונת מכירות תחילת עם( 35.3%-ב) ולתינוקות לילדים עליונה והלבשה( 42.8%-ב) לנשים עליונה הלבשה של

 .החורף

 של התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 1.3%-ב 2018 ספטמבר בחודש עלו בענף המחירים ;מזון מוצרי

 וסלטי טחינה(, 1.8%-ב) וריבות לפתנים(, 6.1%-ב) כבושים מלפפונים(, 16.7%-ב) פטם עוף(, 2.3%-ב) בקר בשר

 ביסקוויטים(, 1.3%-ב) חלות(, 1.1%-ב) שחור לחם(, 1.7%-ב) קמח(, 2.5%-ב) ושלגונים גלידות(, 1.5%-ב) חומוס

 (.1.2%-ב) מלוחים וחטיפים( 4.7%-ב) וופלים

 סויה שמן(, 5.4%-ב) מוקפאים ירקות(, 1.7%-ב) עגבניות שימורי(, 2.2%-ב) דגים שימורי מחירי ירדו, זאת לעומת

-ב) ממתקים(, 1.1%-ב) קפואים בצק ומוצרי בצק(, 7.4%-ב) מוכנות עוגות(, 1.2%-ב) חיטה סובין(, 1.7%-ב)

 (.1.2%-ב) מרק וקוביות ואבקות( 2.6%

 התייקרות בעיקר משקפות המחירים עליות. 0.2%-ב 2018 ספטמבר בחודש עלו בענף המחירים ;בסיסיות מתכות

 (.6.0%-ב) לבנייה ומצולע עגול ברזל של

 (.2.0%-ב) ופליז מאלומיניום ויציקות( 1.1%-ב) בטון לזיון פלדה רשתות מחירי ירדו, זאת לעומת

 המחירים עליות. 0.1%-ב 2018  ספטמבר בחודש עלו בענף המחירים ;מתכתיים-אל מינרלים בסיס על מוצרים

 (.1.3%-ב) גבס מוצרי של התייקרות בעיקר משקפות

 (1.2%-ב) מבטון ביוב ואביזרי וצינורות( 2.1%-ב) לבנייה חרס חומרי מחירי ירדו, זאת לעומת

 בעיקר משקפות המחירים ירידות. 1.7%-ב 2018 ספטמבר בחודש ירדו  בענף המחירים ;ונגררים מנועיים רכב כלי

 (.2.0%-ב) לנכים הרמה ומתקני( 4.3%-ב) לאוטובוסים מרכבים של הוזלה

                                                 
1
 לסיווג ענפי הכלכלה 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=12
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 בעיקר משקפות המחירים ירידות. 1.0%-ב 2018  ספטמבר בחודש ירדו בענף המחירים ;אחרים תעשייה ענפי

 (.2.0%-ב) קדושה תשמישי דת וחפצי( 1.0%-ב) חן חפצי(, 2.8%-ב) מכסף חפצים של הוזלה

 הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.9%-ב 2018 ספטמבר בחודש ירדו בענף המחירים ;ומוצריהם כימיקלים

-ב) דטרגנטים(, 2.0%-ב) פוליפרופילן(, 1.8%-ב) פוליאתילן(, 1.2%-ב) דשנים(, 1.5%-ב) תעשייתיים כימיקלים של

 (.3.8%-ב) ודבק( 1.3%-ב) ותמרוקים בישום תכשירי(, 2.7%

 (.3.1%-ב) לבית והדברה חיטוי חומרי מחירי עלו, זאת לעומת

 של הוזלה בעיקר משקפות המחירים ירידות. 0.7%-ב 2018 ספטמבר בחודש ירדו בענף המחירים ;מתכת מוצרי

 (.2.0%-ב) ולנוזלים לשימורים פח וקופסאות( 1.5%-ב) למנעולים צילינדרים

 2בענפי טכנולוגיה מסורתית מחיריםב 2.0%עלייה של 

-ורבתזאת, בענפי טכנולוגיה מע . לעומת1.2%-עלו המחירים בענפי טכנולוגיה מסורתית ב 2018 ספטמברבחודש 

 .0.1%-מסורתית ב-ובענפי טכנולוגיה מעורבת 0.4%-ב בענפי טכנולוגיה עילית, 0.7%-עילית ירדו המחירים ב

, 7.0%-מסורתית ב-( עלו המחירים בענפי טכנולוגיה מעורבת2017לעומת דצמבר  2018 ספטמברמתחילת השנה )

 .1.5%-עילית ב-מעורבתגיה ובענפי טכנולו 1.6%-טכנולוגיה עילית ב בענפי, 1.8%-בענפי טכנולוגיה מסורתית ב

-( עלו המחירים בענפי טכנולוגיה מעורבת2017 ספטמברלעומת  2018 ספטמברהחודשים האחרונים ) 12-ב

ובענפי טכנולוגיה  1.3%-, בענפי טכנולוגיה עילית ב1.8%-עילית ב-, בענפי טכנולוגיה מעורבת11.3%-מסורתית ב

 .0.7%-מסורתית ב

 - טכנולוגית המקומיים לפי עצמ מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים - 3תרשים 

 ושנתי , מתחילת השנהיאחוז שינוי חודש

 

                                                 
 לסיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית 2
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http://www.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/intensity_h.pdf
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 0229 ספטמבר בחודשליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה ב 2.5%של  ירידה

ליעדים מקומיים מדד המחירים של כרייה וחציבה  ירד 2018 ספטמברבחודש חודשים של עליות מחירים,  5לאחר 

 .(100.0=  2012)לפי בסיס: ממוצע  נקודות 92.7רמה של לוהגיע  1.4%-ב

 .5.1%-המדד ב עלה( 2017לעומת דצמבר  2018 ספטמבר) מתחילת השנה

 .3.7%-המדד ב עלה( 2017 ספטמברלעומת  2018 ספטמבר) החודשים האחרונים 12-ב

ציבת אבן, חול הפקת נפט גולמי וגז טבעי וסוגים אחרים של כרייה וחציבה, כגון: ח כרייה וחציבה כוללותפעילויות 

 .דשניםלוכריית מינרלים לכימיקלים ו וחומר, הפקת מלחים

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

 222.2=  0220הבסיס; ממוצע 

 

 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 
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: 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.


