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 0201 אוקטוברבחודש במדד המחירים לצרכן  2.1%של  עלייה

  לרמת  והגיע 0201 ספטמברחודש , בהשוואה ל0201 אוקטוברחודש ב 2.1%-ב עלההמחירים לצרכן מדד

 מדדומדד המחירים לצרכן ללא דיור נקודות(.  0202=  122.2)הבסיס: ממוצע נקודות  120.4 לש מדד

, נקודות 120.0-ו 120.5ת מדד של ולרמ ווהגיע 2.1%-ב ו אף הםעלאנרגיה לא המחירים לצרכן ל

 נקודות. 120.4והגיע לרמת מדד של  2.0%-עלה ב ירקות ופירות. מדד המחירים לצרכן ללא בהתאמה

  ומזון  1.1%-שעלה ב תרבות ובידור, 3.6%-ב השעל הלבשה והנעלה פיבסעי ות נרשמומחירים בולטעליות

 .2.9%-שעלה ב

  1.1%-ותחבורה שירד ב 0.5%-ירקות ופירות טריים שירדו בפי נרשמו בסעיירידות מחירים בולטות. 

  המחירים לצרכן מדדו ללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ,מחירים לצרכןמדד ה ועל השנהמתחילת 

 .0.4%-עלה ב אנרגיהללא  המחירים לצרכן מדד , כל אחד.0.6%-בללא דיור 

 ( 0202 אוקטוברלעומת  0201 אוקטוברבשנים עשר החודשים האחרונים ) עלה ב המחירים לצרכןמדד-

כל אחד.  ,0.4%-ב ועלללא דיור  המחירים לצרכן מדדו ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד .0.3%

 .0.1%-בעלה  אנרגיהללא  המחירים לצרכן מדד

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  מנוכה מדד המחירים לצרכן ללא דיורו עונתיות מנוכהמדד המחירים לצרכן  ,0201 אוקטוברבחודש 

 מנוכה דיורוללא ללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן  , כל אחד; לעומתם2.0%-ב ירדו עונתיות

 נותר ללא שינוי.עונתיות 

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0201 אוקטובר – 0201 יליולתקופה שבין  ,פי נתוני המגמהעל

מדד המחירים  השנתי שלהעלייה קצב , כל אחד. 1.8%-הגיע ל ללא דיורמדד המחירים לצרכן ו לצרכן

 .0.1%-הגיע ל ללא דיורו לצרכן ללא ירקות ופירות

 

 18:32בשעה  0201 ברנובמב 15, בתשפ" כסלוב י"א', בלפרסום ביום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 18:30 PM on Monday, November 15, 2021 
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 החודשים האחרונים 10-רים לצרכן בבמדד המחי חודשי אחוז שינוי – 1תרשים 

    
 לו אשתקד, בעשור האחרוןיאחוז שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקב – 0תרשים           

 :קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה   

 השינוי במדדהתרומה לשיעור  שינוי אחוז שירותים / קבוצות מוצרים

 2.2703 3.7 הלבשה

 2.2722 1.3 מכוניות

 2.2425 1.4 דלק ושמנים לכלי רכב

 2.2306 4.0 הארחה, נופש וטיולים

 2.2005 3.8 הנעלה

 -0.0240 -1.9 עופות

 -0.0684 -2.5 טרייםופירות ירקות 

 -0.2987 -7.9 הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.9%-ב עלהמדד מחירי מזון 

 (,3.4%) שמן (,3.6%) גלידות (,4.0%) ממתקים ושוקולד (,4.0%) חמאה (,5.8%) סלטים מוכנים במיוחד:התייקרו 

תבלינים, רטבים,  (,2.1%) ביסקוויטים, עוגות וכדומה (,2.6%) משקאות אלכוהוליים (,3.1%) ריבה, דבש וכדומה

 קפה נמס (,1.5%) סוכר (,1.6%)משקאות קלים  (,1.6%) מוצרי בצק (,2.1%) מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות

 (,1.2%) מעדני חלב וגבינה (,1.2%) מוצרי דגים מוכנים (,1.2%) בשר בקר טחון (,1.2%) דגן ומוצרי דגן (,1.4%)

גבינות מותכות ו (1.0%) גבינות מלוחות (,1.0%) בהמה אחר: כבש וחזירבשר  (,1.1%) גבינות לבנות למריחה

 (.1.0%) ואחרות כגון קממבר וברי

 .(1.9%) עופות במיוחד:הוזלו 

 ירקות ופירות

 .1.4%-ב ירדמדד מחירי ירקות ופירות 

ירקות קפואים, מדד מחירי  ; לעומתם2.3%-ב ירדטריים  ירקותדד מחירי מו 2.8%-ב ירד טריים פירותמדד מחירי 

 .2.0%-ב עלה פירות יבשים, משומרים וקפואיםמדד מחירי ו 3.4%-ב עלה כבושים ומשומרים

, (13.7%) רימונים, (2021לעומת אוגוסט  15.1%)תפוזים , (21.1%) אבוקדו במיוחד: והוזלבין הפירות הטריים מ

 לימוניםו (1.5%) שזיפים, (2.3%) מנגו, (6.3%) אפרסקים ונקטרינות, (10.1%)מלון , (13.0%) קלמנטינות

(1.1%). 

 פומלה, (7.1%) ענבים, (2021לעומת מאי  32.8%) קיווי, (2021לעומת מרץ  6.5%) אפרסמון במיוחד:התייקרו 

 .(4.5%) אגסיםו (2021לעומת אפריל  5.5%)

 ברוקולי, (7.7%) מלפפונים ,(8.1%) כרוב (,9.7%) חצילים, (13.7%) כרובית במיוחד:הוזלו מבין הירקות הטריים 

, (2.7%) חסה, (2.7%) ירקות לתיבול, (2.8%) שום, (3.5%) קולורבי, (3.9%) פלפלים, (5.6%) שומר, (7.1%)

 .(1.2%) פטריותו (1.6%) עגבניות, (2.2%) ארטישוק, (2.4%) נבטים

בצל ו (1.4%) שעועית ,(2.4%) קישואים, (3.1%) צנון וצנונית, (6.4%) גזר, (10.7%) קלחי תירס במיוחד: והתייקר

(1.2%). 

, (4.2%) פירות יבשים ,(5.7%) זיתים ,(7.6%) ירקות קפואים במיוחד: והתייקרמבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.4%) שקדיםו (1.8%) בוטנים ,(2.0%) אגוזים ופיסטוקים ,(2.1%) ירקות כבושים

 .(1.2%) שימורי קטניות וירקות במיוחד: הוזלו
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 דיור

 נותר ללא שינוי.דיור מדד מחירי 

 .0.2%-עלה במדד שכר דירה  נותר ללא שינוי; לעומתו מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

. 2021 ספטמברבהשוואה לחודש  נותר ללא שינוי 2021 אוקטובר מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש

, לעומת חוזים 2021 אוקטובר – 2021 ספטמבר בחוזים שנחתמו בחודשים נקבעהבמחירי שכר דירה  היציבות

 .2021 ספטמבר – 2021 אוגוסטשנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.3%-עלה בהדירה  תחזוקתמדד מחירי 

שירותי , (2.4%) זגגותהוצאות , (3.8%) צביעה, סיוד וכדומה, (4.7%) נפט וסולר לחימום הדירה במיוחד: והתייקר

 .(1.3%) חומרי כביסה, ניקוי והדברהו (1.3%) גז לצריכה ביתית, (1.5%) אינסטלציה

 ריהוט וציוד לבית

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 שולחנות ,(2.3%) פעמיים-כלים חד, (4.2%) נרות ומפיצי ריח ,(4.8%) ריהוט לגן ולמרפסת במיוחד: והתייקר

 .(1.1%) ציוד חשמלי לחימום וקירור הביתו (1.4%)

 ,(2.5%) כלי הגשה וקיבול למטבח ,(3.0%) צלחות ,(4.2%) כלי מיטה ומגבות ,(5.2%) מפה לשולחן הוזלו במיוחד:

 מזנונים ,(2.2%) ספלים וכוסות ,(2.3%) כלי עזר למטבח ,(2.4%) ספריה/כוננית לספרים ,(2.5%) אביזרי אמבטיה

 .(1.0%) סכו"םו (1.0%) מיטות ומזרנים ,(1.2%) בישול ואפייהכלי  ,(1.6%)

 הלבשה והנעלה

 .0.8%-המדד ב ירדבניכוי השפעות עונתיות ; 3.6%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .3.8%-ב עלהמדד מחירי הנעלה ו 3.7%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

 תחילת מדידת פרטי החורף.יצוין כי בחודש אוקטובר מדי שנה נמדדים הן פרטי הקיץ והן 

הלבשה עליונה ו (3.7%הלבשה תחתונה ) ,(22.5%) בסעיף הלבשה התייקרו במיוחד: בגדי ספורט והתעמלות

(3.0%). 

 .(1.3%)בגדי ים  כגון צרכי הלבשה שונים הוזלו במיוחד:
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 .(3.2%) הנעלה לילדים, ילדות ותינוקותו (8.2%הנעלה לנשים ) :במיוחד ובסעיף הנעלה התייקר

 בריאות

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי בריאות 

 .(1.1%) מוצרי היגיינת הגוףו (2.0%) רופא פרטי במיוחד: והתייקר

 .(1.3%) עדשות מגע ותמיסותו (2.4%) משקפי שמש הוזלו במיוחד:

 חינוך, תרבות ובידור

 .0.7%-ב עלהמדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .1.1%-ב עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו 0.1%-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוך

נערכה מדידה ישירה של מחירי לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות לשנת  2021יצוין כי בחודש אוקטובר 

 .1.5%-, עלה שכר הלימוד במוסדות אקדמיים בפ"א. בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת, תשפ"בהלימודים תש

ציוד ואביזרי , (4.2%) הארחה, נופש וטיולים, (2020לעומת אוקטובר  12.2%) מגורים לסטודנטים התייקרו:עוד 

 כתבי עת ופרסומים, (1.9%) צעצועים לילדים ונוער, (2.1%) כלי נגינה, (2.8%) ספרי קריאה, (4.0%) מחנאות

 .(1.1%) עריכת מסיבות ואירועיםו (1.1%)

 .(5.4%) כרטיס כניסה לקולנוע הוזלו במיוחד:

 ותקשורתתחבורה 

 .1.1%-ב ירדמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 נותר ללא שינוי.מחירי תקשורת  מדד ; לעומתו1.1%-ב ירדמדד מחירי תחבורה 

 (.1.4%) שיונות ואגרותירו (4.1%) שירותי הובלה ,(7.9%) הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ במיוחד: והוזל

אביזרים ו (1.3%) מכוניות ,(1.4%) דלק ושמנים לכלי רכב ,(6.7%) שכירת רכב לנסיעה בארץ במיוחד: והתייקר

 (.1.1%) לרכב ורחיצתו

 שונות

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי שונות 

 (.1.0%) צורכי רחצה וקוסמטיקהו (1.5%) ארנקים במיוחד: והתייקר

 (.1.4%) מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק במיוחד: והוזל
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 החודשים הבאים: 12-לפרסום מדדי המחירים מועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 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  15שישי, יום  2022מרץ 

 18:30 2022במאי  15, ראשוןיום  2022אפריל 

 18:30 2022ביוני  15יום רביעי,  2022מאי 

 14:00 2022ביולי  15יום שישי,  2022יוני 

 18:30 2022באוגוסט  15יום שני,  2022יולי 

 18:30 2022בספטמבר  15, חמישייום  2022אוגוסט 

 14:00 2022באוקטובר  14שישי, יום  2022ספטמבר 

 18:30 2022בנובמבר  15יום שלישי,  2022אוקטובר 

 


