
 מדינת ישראל   
 

 תתקשורהודעה ל
 

 6521340-02פקס:  info@cbs.gov.ilדוא"ל:  www.cbs.gov.ilאתר:  

 כתב; בועז בן אהרון, ראש תחום מחירים לצרכן
 20-7608956 פון;לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל

_______________________________________________________________________________ 
 טתשע" ,איירב 'י  ירושלים, 

 2019 מאיב 15
142/2019 

 :022 אפרילחודש בבמדד המחירים לצרכן  2.3%של  עלייה

Increase of 0.3% in the Consumer Price Index, April 2019 

  לרמת מדד והגיע :022 מרץחודש , בהשוואה ל:022 אפרילחודש ב 2.3%-ב עלהמדד המחירים לצרכן 

עלה  לא ירקות ופירותהמחירים לצרכן ל מדד נקודות(. 0229=  222.2)הבסיס; ממוצע נקודות  222.2 לש

 2.0%-עלה באנרגיה מדד המחירים לצרכן ללא נקודות.  222.9מדד של והגיע לרמת  2.3%-באף הוא 

והגיע לרמת מדד של  2.5%-דיור עלה במדד המחירים לצרכן ללא נקודות.  222.2והגיע לרמת מדד של 

 נקודות. 222.9

 תרבות ו 2.6% תחבורה, 2.6% פירות טריים, 0.5%הלבשה והנעלה  ליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפיע

 .2.2% ובידור

  מדדו ירקות ופירותללא  המחירים לצרכן מדד ,2.9%-ב מחירים לצרכןמדד ה עלה השנהמתחילת 

 .%:.2-ב עלהדיור ללא  המחירים לצרכן מדדו , כל אחד2.8%-ב עלו ללא אנרגיה המחירים לצרכן

 ( עלה מדד המחירים 0229 אפריללעומת  :022 אפרילבשנים עשר החודשים האחרונים )2.3%-לצרכן ב, 

 מדדו ים לצרכן ללא דיור עלה באחוז אחדמדד המחיר ,2.5%-ב ים לצרכן ללא אנרגיה עלהמדד המחיר

 .%:.2-עלה ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן

 נותרו ללא שינוי בניכוי עונתיות דיורמדד המחירים לצרכן ללא ו מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות 

-ב העלדיור בניכוי עונתיות ירקות ופירות וללא מדד המחירים לצרכן ללא  > לעומתם:022 אפרילבחודש 

2.2%. 

  ל מדד המחירים , קצב העלייה השנתי ש:022 אפריל – :022 ינוארעל פי נתוני המגמה לתקופה שבין

 העלייה קצבו %:.2-הגיע ל ללא דיורשל מדד המחירים לצרכן קצב העלייה השנתי  ,2.0%-לצרכן הגיע ל

 .2.7%-הגיע ל ללא ירקות ופירות וללא דיור מדד המחירים לצרכןשל  השנתי

 18:30שעה מ 2019 מאיב 15, טתשע" איירב 'י ',דיום מלפרסום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 18:30 PM on Wednesday, May 15, 2019 
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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

 התרומה לשיעור השינוי במדד שינוי אחוז שירותים / קבוצות מוצרים

 2.0030 5.2 בארץ ובחו"להארחה ונופש 

 2.2:78 :.0 דלק ושמנים לכלי רכב

 ::2.26 0.6 הלבשה

 2.2300 2.8 מכוניות

 2.2022 :.8 עגבניות

 2.2298 2.7 עופות

 2.2276 2.6 פירות טריים

 -0.0186 -1.9 צורכי רחצה וקוסמטיקה
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.3%-ב ירדמדד מחירי מזון 

 דגן ומוצרי דגן, (2.4%) שימורי דגים ודגים מעובדים, (2.6%) קפה, (3.8%) שמנים, (3.9%) גלידות במיוחד: הוזלו

תבלינים, רטבים, מוצרים לעוגה ומזון , (2.0%) משקאות קלים, (2.1%) בשר בקר קפוא, (2.3%) דגים, (2.3%)

, (1.3%) עוגות מוכנות, (1.4%) בשר חזיר, (1.6%) ריבה, דבש וכדומה, (1.7%) מוכניםסלטים  ,(2.0%) לתינוקות

 .(1.1%) גבינות מותכות ואחרותו (1.3%) תה, (1.3%) יינות, (1.3%) גבינות לבנות למריחה

 עופות, (1.9%) מוצרי בצק, (2.1%) ופלים, (2.2%) קרקרים שונים, (2.5%) עוגיות וביסקוויטים במיוחד:התייקרו 

 .)אחוז אחד( מוצרי ותחליפי בשר ועוף מוכנים וקפואיםו (1.1%) ממתקים ושוקולד, (1.6%)

 ירקות ופירות

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי ירקות ופירות 

מדד מחירי ירקות קפואים,  .1.5%-ב עלהמדד מחירי פירות טריים לעומתו  ;0.5%-ב ירדדד מחירי ירקות טריים מ

 .0.8%-ב ירד פירות יבשים, משומרים וקפואיםמדד מחירי ו 1.5%-ב ירד כבושים ומשומרים

 בצל, (8.0%) חצילים ,(8.8%) קישואים, (9.7%) כרובית, (33.2%) ארטישוק הוזלו במיוחד:מבין הירקות הטריים 

צנון , (1.3%) סלק, (1.7%) פטריות, (3.6%) שום, (3.8%) שעועית, (4.2%) מלפפונים, (4.8%) כרוב, (7.8%)

 .)אחוז אחד( ירקות לתיבולו (1.1%) חסה ,(1.1%) וצנונית

, (2.7%) ירק עלים, (3.6%) קולורבי, (5.0%) ברוקולי ,(7.9%) עגבניות, (14.6%) דלעת ודלורית במיוחד: והתייקר

 .)אחוז אחד( שומרו (1.4%) נבטים

 קיווי(, 3.3%) אבוקדו(, 4.5%) קלמנטינות(, 4.7%) אגסים(, 10.0%) בננות במיוחד:התייקרו מבין הפירות הטריים 

 (.2.3%) אשכוליותו (2.3%) תפוזים(, 3.3%)

 .(8.5%תות שדה )ו (9.1%) ניםמלו במיוחד: והוזל

ירקות כבושים (, 2.4%)ירקות קפואים (, 2.7%) פירות יבשים במיוחד: הוזלומבין הירקות והפירות המעובדים 

 (.1.2%) זיתים( ו1.8%) ירקות משומרים(, 2.0%כגון: פלפלים כבושים וכרוב כבוש ) אחרים

 (.1.3%) מלפפונים כבושיםו (1.4%) שקדים: במיוחד והתייקר
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 דיור

 .0.1%-בירד דיור מדד מחירי 

 .0.1%-עלה במדד שכר דירה  , לעומתו0.1%-ב ירד מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 בבעלות הדייריםשירותי דיור 

זו  ירידה. 2019 מרץבהשוואה לחודש  ירידה, נרשמה 2019 אפרילבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, לעומת 2019 אפריל – 2019 מרץמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

 .2019 מרץ – 2019 פברוארחוזים שנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.1%-בעלה הדירה  תחזוקתמדד מחירי 

 .(1.1%) שירותי צביעה וסיודו (1.2%) שירותי עזרה בבית במיוחד: התייקרו

גז ו (1.5%) חומרי כביסה, ניקוי והדברה, (1.9%) צורכי משק בית אחרים, כגון נרות, גפרורים ושקיות במיוחד: והוזל

 .(1.3%)לצריכה ביתית 

 ריהוט וציוד לבית

 .0.4%-ב ירדמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

חפצי קישוט  ,(1.9%) שולחנות, כסאות ופינות אוכל ,(2.2%) ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכדומה במיוחד:הוזלו 

 .(1.1%) מקררו (1.5%) פעמיים-כלים חד ,(1.8%) לבית

 צלחות ,(3.4%) כלי הגשה וקיבול למטבח ,(4.2%) ספלים וכוסות ,(4.4%) כלי מיטה ומגבות התייקרו במיוחד:

 (1.6%) מאוורר ,(1.8%) סירים, מחבתות ותבניות, (1.9%) אביזרי אמבטיה, (1.9%) כלי עזר למטבח ,(2.2%)

 .(1.2%) ספה וכורסאותו

 הלבשה והנעלה

 .0.8%-המדד ב ירדבניכוי השפעות עונתיות ; 2.4%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .0.9%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  2.5%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

הלבשה עליונה ו (14.9%)כובעים, עניבות ובגדי ים כגון: צורכי הלבשה שונים,  במיוחד:התייקרו בסעיף ההלבשה 

(2.6%). 

 .(2.9%) בגדי ספורט והתעמלות הוזלו במיוחד:
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 .(1.4%) הנעלה לנשיםו (1.5%הנעלה לגברים ) במיוחד:התייקרו בסעיף הנעלה 

 בריאות

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי בריאות 

ביקור ראשון ברבעון אצל רופא ו (2.0%) מוצרי היגיינת הפה ,(2.3%) מוצרים לחיזוק ותוספי תזונה במיוחד: התייקרו

 .(1.8%) בקופת חולים

 .(2.1%) משקפיים ומוצרי אופטיקה במיוחד: והוזל

 חינוך, תרבות ובידור

 .0.6%-ב עלהמדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .1.1%-ב עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו 0.2%-עלה במדד מחירי שירותי חינוך 

 .(1.1%) צעצועיםו (9.7%) הארחה, נופש וטיולים במיוחד: התייקרו

ציוד ואביזרי , (1.7%) מערכות צפייה ושמע, (3.0%) כרטיס כניסה למוזיאון, (3.0%) ספרי קריאה הוזלו במיוחד:

 .(1.3%) קפיימחשבים וציוד הו (1.6%) מחנאות

 תחבורה ותקשורת

 .1.4%-ב עלהמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.4%-ירד במדד מחירי תקשורת  ; לעומתו1.5%-ב עלהמדד מחירי תחבורה 

שיעורי נהיגה, ו (2.9%) דלק ושמנים לכלי רכב, (3.2%) הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ במיוחד: והתייקר

 .(2.2%) שכירת רכב וכדומה

 .(1.9%) מוצרים ותיקונים לטלפון במיוחד: והוזל

 שונות

 .0.4%-ב ירדמדד מחירי שונות 

 .)אחוז אחד( מוצרי החתלה ואביזרים לתינוקו (1.9%) צורכי רחצה וקוסמטיקה במיוחד: והוזל


