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 0202 מרץבחודש במדד המחירים לצרכן  2.6%של  עלייה

  לרמת מדד והגיע 0202 פברוארחודש , בהשוואה ל0202 מרץחודש ב 2.6%-ב עלההמחירים לצרכן מדד 

מדד וירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ללא נקודות(.  0202=  222.2)הבסיס: ממוצע נקודות  222.6 לש

, נקודות 222.5-ו 222.7ת מדד של ולרמ ווהגיעכל אחד  2.6%-ב םאף ה עלוהמחירים לצרכן ללא דיור 

 נקודות. 222.4לרמת מדד של  והגיע 2.4%-ב אנרגיה עלהלא המחירים לצרכן ל מדד. בהתאמה

  ריהוט וציוד , 2.9% תחבורה, 0.0%, תרבות ובידור 5.8%הלבשה  פיבסעי ות נרשמומחירים בולטעליות

 .2.6%ודיור  2.8% לבית

  2.5%ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות ופירות. 

  2.9%-עלה ב ללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ,2.8%-מחירים לצרכן במדד ה עלה השנהמתחילת, 

 כל אחד. 2.6%-ב ועלללא אנרגיה  המחירים לצרכן מדדו ללא דיור המחירים לצרכן מדד

 ( 0202 מרץלעומת  0202 מרץבשנים עשר החודשים האחרונים ) מדד, 2.0%-ב המחירים לצרכןעלה מדד 

 מדד ,כל אחד 2.0%-ב עלו אף הם ללא אנרגיה המחירים לצרכן מדדוללא ירקות ופירות  המחירים לצרכן

 .2.2%-ב עלהללא דיור  המחירים לצרכן

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  כל 2.3%-מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב 0202 מרץבחודש ,

 .2.4%-עלה ב דיורוללא ירקות ופירות ללא אחד; מדד המחירים לצרכן 

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0202 מרץ – 0202 דצמברפי נתוני המגמה לתקופה שבין על

-הגיע ל דיורללא ו ירקות ופירותללא מדד המחירים לצרכן  השנתי שלהעלייה קצב , 0.2%-הגיע ל לצרכן

 .2.5%-הגיע ל דיורללא מדד המחירים לצרכן  השנתי שלהעלייה קצב ו 0.4%

 24:22בשעה  0202 אפרילב 24תשפ"א,  אייר' בב', דלפרסום ביום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 14:00 PM on Wednesday, April 14, 2021 



2 

 

 החודשים האחרונים 20-ברים לצרכן במדד 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

 2.2069 4.7 דלק ושמנים לכלי רכב

 2.2023 2.7 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 2.2288 5.8 הלבשה

 2.2662 9.7 הארחה, נופש וטיולים

 2.2492 4.4 עופות

 -0.0149 -1.1 ירקות טריים

 -0.0169 -2.5 חומרים ומוצרים לתחזוקת משק הבית

 -0.0226 -1.4 משקאות

 -0.0275 -2.5 פירות טריים
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי מזון 

 דגים טריים (,2.5%) ביסקוויטים, עוגות וכדומה (,2.7%) סוכריות וממתקים שונים (,4.4%) עופות במיוחד:התייקרו 

 בהמה אחר: כבש וחזירבשר (, 1.6%) מוצרי בצק (,1.8%) מוצרי ותחליפי בשר ועוף מוכנים וקפואים (,2.1%)

 קמח לבן (,1.2%) לחמניות, בייגלים ובאגטים (,2020לעומת אפריל  1.3%) מצות (,1.4%) חלבה לסוגיה(, 1.5%)

 (.1.0%) מוצרי בשר מעובדים לא כשריםו (1.0%)

סלטים  (,3.0%) סירופים ומייפל (,3.6%) ממרח שוקולד, ריבת חלב וחמאת בוטנים (,3.6%) שמנים הוזלו במיוחד:

שימורי דגים ודגים  (,1.9%) משקאות קלים (,2.2%) דגים קפואים (,2.4%) ריבה, דבש וכדומה (,2.5%) מוכנים

דגן  (,1.3%) לבן, יוגורט ומעדני חלב (,1.7%) תבלינים, רטבים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות (,1.7%) מעובדים

 (.1.0%) משקאות אלכוהוליים( ו1.1%) קפה נמס (,1.1%) סוכר (,1.1%) חמאה (,1.2%) קקאו (,1.2%) ומוצרי דגן

 ירקות ופירות

 .1.5%-ב ירדמדד מחירי ירקות ופירות 

ירקות קפואים, כבושים מדד מחירי  .1.1%-ב ירדטריים  ירקותדד מחירי מו 2.5%-ב ירד טריים פירותמדד מחירי 

 .0.2%-ב עלה וקפואים פירות יבשים, משומריםמדד מחירי ; לעומתו 2.2%-ב ירד ומשומרים

 .(3.4%)ואבוקדו  (6.1%) לימונים ,(27.1%) תות שדה במיוחד: והוזלבין הפירות הטריים מ

 קיווי, (2.7%) תפוזים, (6.3%) בננות (,12.5%) אפרסמון ,(2021לעומת ינואר  24.5%)מלון  במיוחד:התייקרו 

 (.1.2%) אשכוליותו (2.7%)

 סלק, (3.7%) פלפלים, (5.7%) קישואים ,(9.8%) קולורבי (,45.3%) ארטישוק במיוחד:הוזלו מבין הירקות הטריים 

 .(1.0%) ברוקוליו (1.7%) תפוחי אדמה ובטטות, (3.3%) חצילים ,(3.4%) עגבניות, (3.5%) כרוב, (3.5%)

 חסהו (1.3%) ירק עלים, (2.2%) נבטים, (2.4%) שעועית ,(6.1%) כרובית, (7.9%) מלפפונים במיוחד: והתייקר

(1.3%). 

פירות משומרים , (2.6%) פירות יבשים, (5.3%) ירקות קפואים במיוחד:ו וזלהמבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.2%) טניות וירקותשימורי קו (1.4%) זיתים ,(2.5%) וקפואים

 (1.1%) אגוזים ופיסטוקים, (1.3%) ירקות כבושים, (1.7%) גרעינים לפיצוח, (1.8%) בוטנים במיוחד:התייקרו 

 .(1.0%) שקדיםו
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 דיור

 .0.6%-עלה בדיור מדד מחירי 

 .0.1%-עלה במדד שכר דירה ו 0.7%-עלה ב מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

זו  עלייה. 2021 פברוארבהשוואה לחודש  עלייה, נרשמה 2021 מרץבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, לעומת 2021 מרץ –2021 פברוארמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

 .2021 פברואר – 2021 ינוארחוזים שנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 נותר ללא שינוי.הדירה  תחזוקתמדד מחירי 

צביעה, סיוד ו (1.3%) גז בבלונים ,(2.3%) זגגותהוצאות , (3.3%) נפט וסולר לחימום הדירה במיוחד: והתייקר

 .(1.0%) וכדומה

גז ו (2.1%) צורכי משק בית אחרים, כגון נרות, גפרורים ושקיות, (2.6%) חומרי כביסה, ניקוי והדברה: במיוחדהוזלו 

 .(1.4%) מרכזי

 ריהוט וציוד לבית

 .0.8%-ב עלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

ארונות, מזנונים, כונניות,  ,(2.8%) כלי עזר למטבח ,(2.8%) סכו"ם ,(5.6%) מיטה ומגבותכלי  במיוחד: והתייקר

 .(1.5%) חפצי קישוט לביתו (2.3%) מיטות ומזרנים ,(2.4%) שידות וכדומה

 (1.2%) כסאות ,(1.6%) ציוד חשמלי אחר לבית כגון מגהץ אדים ושואב אבק רובוטי ,(2.8%) צלחות הוזלו במיוחד:

 .(1.2%) לגן ולמרפסת ריהוטו

 הלבשה והנעלה

 .0.6%-המדד ב ירדבניכוי השפעות עונתיות ; 4.6%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .0.5%-ב עלהמדד מחירי הנעלה ו 5.8%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

צורכי הלבשה ו (2.2%הלבשה תחתונה ), (2.7%), גרביים (7.4%) הלבשה עליונהבמיוחד:  והתייקרהלבשה בסעיף 

 .(1.5%כגון: כובעים, צעיפים ועניבות )שונים, 

 .(2.1%בגדי ספורט והתעמלות ) הוזלו במיוחד:
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 .(2.6%) נעלה לילדים, ילדות ותינוקותהבמיוחד: התייקרו בסעיף הנעלה 

 בריאות

 .0.2%-ירד במדד מחירי בריאות 

 .(0.5%) ביטוחשירותי ביטוח בריאות בקופות חולים ובחברות  במיוחד: והוזל

 .(1.1%) משקפי שמשו (1.9%) מוצרי היגיינת הגוף במיוחד: והתייקר

 חינוך, תרבות ובידור

 .1.2%-עלה במדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .0.4%-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוךו 2.2%-ב העלמדד מחירי תרבות ובידור 

 ספרי דת, (2.1%) ספרי עיון, (3.7%) מסיבות ואירועים עריכת, (9.7%) הארחה, נופש וטיולים במיוחד: התייקרו

חיות ו (1.6%) דמי כניסה לגנים, פארקים ואטרקציות, (1.6%) לימודי תעודה ומקצוע, (1.7%) כלי נגינה, (1.7%)

 .(1.2%) מחמד ומוצרים נלווים

 .(1.3%) משחקי הרכבה וחשיבהו (2.6%) קפיימחשבים וציוד ה הוזלו במיוחד:

 ותקשורתתחבורה 

 .0.8%-ב עלהמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.2%-ב ירדמחירי תקשורת  מדד ; לעומתו0.9%-ב עלהמדד מחירי תחבורה 

 .(4.7%) דלק ושמנים לכלי רכבו (4.8%) שכירת רכב לנסיעה בארץ במיוחד: והתייקר

 .(2.2%) שירותי הובלה במיוחד: והוזל

 שונות

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי שונות 

 .(1.4%) תכשיטיםו (2.1%) מייבש שיער פן במיוחד: והתייקר

 .(2.2%) תכשירים ואביזרים לשיערו (2.8%) כלי איפור ואביזרים לטיפוח במיוחד: והוזל
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 החודשים הבאים: 12-פרסום מדדי המחירים למועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 14:00 2021במאי  14יום שישי,  2021אפריל 

 18:30 2021ביוני  15יום שלישי,  2021מאי 

 18:30 2021ביולי  15יום חמישי,  2021יוני 

 18:30 2021באוגוסט  15יום ראשון,  2021יולי 

 18:30 2021בספטמבר  14יום שלישי,  2021אוגוסט 

 14:00 2021באוקטובר  15יום שישי,  2021ספטמבר 

 18:30 2021בנובמבר  15יום שני,  2021אוקטובר 

 18:30 2021בדצמבר  15יום רביעי,  2021נובמבר 

 14:00 2022בינואר  14יום שישי,  2021וסיכום שנת  2021דצמבר 

 18:30 2022בפברואר  15יום שלישי,  2022ינואר 

 18:30 2022במרץ  15, שלישייום  2022פברואר 

 14:00 2022באפריל  15יום שישי,  2022מרץ 

 


