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 0202 מאיבחודש במדד המחירים לצרכן  2.4%של  עלייה

  לרמת מדד והגיע 0202 אפרילחודש , בהשוואה ל0202 מאיחודש ב 2.4%-ב עלההמחירים לצרכן מדד 

עלה אף אנרגיה מדד המחירים לצרכן ללא נקודות(.  0202=  222.2)הבסיס: ממוצע נקודות  222.3 לש

 2.3%-עלה ב ירקות ופירותמדד המחירים לצרכן ללא  נקודות. 222.0והגיע לרמת מדד של  2.4%-הוא ב

והגיע לרמת מדד של  2.6%-ב עלהדיור לא המחירים לצרכן ל מדד נקודות. 222.3והגיע לרמת מדד של 

 .נקודות 222.5

  2.9% תרבות ובידורו 0.4%, הלבשה 23.7%פירות טריים  פיבסעי ות נרשמומחירים בולטעליות. 

 0.0% ירקות טרייםבסעיף  ות נרשמות מחירים בולטויריד. 

  אף הוא עלה ללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ,2.5%-מחירים לצרכן במדד ה עלה השנהמתחילת 

 .2.6%-ב העלדיור ללא  המחירים לצרכן מדדו 2.4%-עלה ב אנרגיהללא  המחירים לצרכן מדד ,2.5%-ב

 ( 0202 מאילעומת  0202 מאיבשנים עשר החודשים האחרונים ) מדד, 2.5%-ב המחירים לצרכןעלה מדד 

 מדדו 2.6%-עלה ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד, 2.2%-בעלה  אנרגיהללא  המחירים לצרכן

 .2.7%-עלה בדיור ללא  המחירים לצרכן

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  בניכוי עונתיות מדד המחירים לצרכן ללא דיור ,מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ,0202 מאיבחודש 

 , כל אחד.2.0%-עלו בבניכוי עונתיות  דיורוללא ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן 

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0202 מאי – 0202 פברוארלתקופה שבין  ,פי נתוני המגמהעל

-הגיע לדיור ללא ו ירקות ופירותללא מדד המחירים לצרכן  שלו מדד המחירים לצרכן ללא דיור של ,לצרכן

 .כל אחד, 0.4%

 

 28:32בשעה  0202 יוניב 25תשפ"א,  תמוז' בה', גלפרסום ביום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 18:30 PM on Tuesday, June 15, 2021 
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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

 2.2508 23.7 פירות טריים

 2.2596 8.5 הארחה, נופש וטיולים

 2.2583 4.2 מסיבות ואירועיםעריכת 

 2.2533 0.4 הלבשה

 2.2260 2.4 עופות

 -0.0176 -1.0 חלב ומוצרי חלב

 -0.0311 -2.2 ירקות טריים

 -0.0346 -1.5 לחם, דגנים ומוצרי בצק
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.1%-ב ירדמדד מחירי מזון 

מוצרי ותחליפי בשר ועוף  (,2.9%) חומץ, חרדל ורטבים (,6.4%) מוצרים לאפייה וקישוט העוגה במיוחד:הוזלו 

 שמנת (,2.2%) ביסקוויטים, עוגות וכדומה (,2.3%) קפה שחור (,2.3%) מוצרי בצק (,2.4%) מוכנים וקפואים

דגן  (,1.8%) ממתקים ושוקולד (,1.9%) סודה ומים מינרלים (,1.9%) גבינה (,2.0%) מיצי פירות טבעיים (,2.2%)

 תרכיזים וסירופים (,1.2%) משקאות קלים תוססים (,1.2%) גלידות (,1.5%) סלטים מוכנים (,1.6%) ומוצרי דגן

 .(1.0%) בירה שחורהו (1.0%) חלקים פנימיים של בקר, (1.0%) חלה, (1.1%) מיונז (,1.2%)

 (,2.3%) אבקות מרק ותבשילים מוכנים (,3.3%) שמנים, (4.0%) דגים טריים, (5.0%) טחינה במיוחד:התייקרו 

 (,1.6%) מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות (,1.6%) מסעדות מזון מהיר (,1.8%) מוצרי בשר מעובדים לא כשרים

 ריבות ומרקחות, (1.1%) בשר חזיר (,1.3%) קפה נמס (,1.3%) משקאות קלים לא תוססים (,1.4%) עופות

 .(1.0%) משקאות אלכוהולייםו (1.0%)

 ירקות ופירות

 .3.4%-ב עלהמדד מחירי ירקות ופירות 

מדד מחירי פירות יבשים,  .2.2%-ב ירדטריים  ירקותדד מחירי מ ; לעומתו13.7%-ב עלה טריים פירותמדד מחירי 

 .0.6%-ב ירד ירקות קפואים, כבושים ומשומריםמדד מחירי ו 1.1%-ב ירד משומרים וקפואים

 50.7%) משמש, (2020לעומת אוקטובר  80.3%) אפרסקים ונקטרינות במיוחד:התייקרו בין הפירות הטריים מ

 קיווי ,(2020לעומת נובמבר  27.6%) ענבים, (2020לעומת ספטמבר  30.7%) אבטיח, (2020לעומת יוני 

 (.1.1%) תפוחי עץו (2.3%) אשכוליות, (3.8%), אבוקדו (10.3%) תפוזים, (14.8%)

 .(4.5%) לימוניםו (7.4%), מלון (9.2%) בננות במיוחד: והוזל

, (9.9%), בצל (11.8%) קישואים, (15.1%) מלפפונים, (16.2%) קלחי תירס במיוחד:הוזלו מבין הירקות הטריים 

 (1.3%) ירקות לתיבול, (1.7%) צנון וצנונית, (2.6%) נבטים, (2.9%) חצילים, (3.1%) חסה ,(5.9%) ברוקולי

 .(1.0%) דלעת ודלוריתו

 (1.6%) תפוחי אדמה ובטטות, (2.3%) עגבניות ,(4.1%) כרובית ,(6.2%) שומר, (7.2%) פלפלים במיוחד: והתייקר

 (.1.1%) שעועיתו

פירות משומרים , (2.1%) אגוזים ופיסטוקים, (2.5%) זיתים במיוחד:ו וזלהמבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.1%) שקדיםו (1.2%) ירקות משומרים, (1.3%) כבושיםירקות , (1.6%) וקפואים
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 .(2.2%) תפוחי אדמה קפואים במיוחד:התייקרו 

 דיור

 .0.1%-ב ירדדיור מדד מחירי 

 נותר ללא שינוי.מדד שכר דירה ; לעומתו 0.1%-ב ירד מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

זו  ירידה. 2021 אפרילבהשוואה לחודש  ירידה, נרשמה 2021 מאיבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, לעומת 2021 מאי –2021 אפרילמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

 .2021 אפריל – 2021 מרץחוזים שנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.4%-עלה בהדירה  תחזוקתמדד מחירי 

מוצרי , (2.1%) שירותי תיקוני חשמל ,(4.2%) הוצאות זגגות, (6.0%) נפט וסולר לחימום הדירה במיוחד: והתייקר

צבע ו (1.2%) שירותי עזרה בבית, (1.2%) אבקות ונוזלי כביסה, (1.2%) שירותי אינסטלציה ,(1.3%) חיטוי והדברה

 .(1.1%) וסיד לצביעת הדירה

 .(1.1%) גז מרכזי: הוזלו במיוחד

 ריהוט וציוד לבית

 .0.3%-ב עלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית כגון מיקרוגל ושואב  ,(1.5%) ארונות, (1.9%) ריהוט לגן ולמרפסת במיוחד: והתייקר

 .(1.0%) כסאותו (1.1%) מיטות ומזרנים ,(1.2%) ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית ,(1.5%) אבק

כלי  ,(1.4%) סכו"ם ,(1.8%) כלי הגשה וקיבול למטבח ,(2.3%) צלחות ,(5.7%) כלי מיטה ומגבות הוזלו במיוחד:

 .(1.0%) חפצי קישוט לביתו (1.1%) ספלים וכוסות ,(1.4%) בישול ואפייה

 הלבשה והנעלה

 .0.6%-המדד ב ירדבניכוי השפעות עונתיות ; 2.0%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .0.2%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  2.4%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

לעומת מחירי  2021יצוין כי החודש, מדדי המחירים של הלבשה והנעלת הקיץ, מתקבלים על ידי השוואת מחירי מאי 

. בנוסף, מדדי המחירים של פריטי הלבשה והנעלה כלל שנתיים מתקבלים על ידי השוואת מחירי מאי 2020 מאי
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 אפריל. עם זאת, שיעורי השינוי של כל הקבוצות והפריטים הינם בהשוואה לחודש 2020מחירי דצמבר  לעומת 2021

2021. 

 (,6.8%כובעים, עניבות ובגדי ים ) ןצרכי הלבשה שונים, כגובסעיף הלבשה עלו במיוחד מדדי הסעיפים הבאים: 

 .(1.0%בגדי ספורט והתעמלות )ו (1.7%הלבשה תחתונה ) (,2.6%הלבשה עליונה )

 בריאות

 .0.5%-ב עלהמדד מחירי בריאות 

 .(2.9%) משקפיים ומוצרי אופטיקה במיוחד: והתייקר

 חינוך, תרבות ובידור

 .1.0%-עלה במדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .0.3%-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוךו 1.9%-ב העלמדד מחירי תרבות ובידור 

ציוד ואביזרי , (1.8%) כלי נגינה, (4.0%) עריכת מסיבות ואירועים, (8.5%) הארחה, נופש וטיולים במיוחד: התייקרו

 .(1.0%) משחקי הרכבה וחשיבהו (1.1%) מחנאות

 .(2.5%) ספורט, קולנוע וכדומההצגות, קונצרטים, מופעי  הוזלו במיוחד:

 תחבורה ותקשורת

 .0.1%-ב עלהמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.1%-ב ירדמחירי תקשורת  מדד ; לעומתו0.1%-ב עלהמדד מחירי תחבורה 

 .(2.9%) שירותי הובלה במיוחד: והתייקר

 שונות

 .0.3%-עלה במדד מחירי שונות 

שעון ו (1.3%) ארנקים ,(1.7%) מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק ,(1.8%) צורכי רחצה וקוסמטיקה במיוחד: והתייקר

 (.1.1%) יד

.(1.6%) תכשיטים במיוחד: והוזל
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 החודשים הבאים: 12-פרסום מדדי המחירים למועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 18:30 2021ביולי  15יום חמישי,  2021יוני 

 18:30 2021 באוגוסט 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 

 18:30 2022במאי  15, ראשוןיום  2022אפריל 

 18:30 2022ביוני  15יום רביעי,  2022מאי 

 


