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 0200 מרץבחודש במדד המחירים לצרכן  2.6%של  עלייה

  לרמת מדד והגיע 0200 פברוארחודש , בהשוואה ל0200 מרץחודש ב 2.6%-ב עלההמחירים לצרכן מדד 

אף הוא עלה  דיורלא המחירים לצרכן ל מדדנקודות(.  0202=  022.2)הבסיס: ממוצע נקודות  024.0 לש

לרמת והגיע  2.7%-עלה ב ירקות ופירותמדד המחירים לצרכן ללא  .024.0והגיע לרמת מדד של  2.6%-ב

 . 023.5ת מדד של והגיע לרמ 2.5%-ב המדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלנקודות.  024.0מדד של 

  0.0%-שעלה ב תרבות ובידור, 4.6%-ב והנעלה שעלההלבשה פי בסעיעליות מחירים בולטות נרשמו 

 .0.6%-תחבורה שעלה בו

  0.5%-ב וירדירקות ופירות טריים ש פיבסעי ות נרשמומחירים בולטירידות. 

  מדד 0.7%-עלה בללא דיור  המחירים לצרכן מדד .0.5%-מחירים לצרכן במדד ה עלה השנהמתחילת .

 .0.0%-עלה בללא אנרגיה  המחירים לצרכן מדד. 0.4%-עלה ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן

 ( מדד 0200 מרץלעומת  0200 מרץבשנים עשר החודשים האחרונים ) המחירים  מדדוהמחירים לצרכן

 מדד .3.6%-עלה ב דיורללא  המחירים לצרכן מדד ., כל אחד3.5%-ב ועל ללא ירקות ופירות לצרכן

 .3.0%-בעלה  ללא אנרגיה המחירים לצרכן

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  עונתיות מנוכה דיורללא מדד המחירים לצרכן ו עונתיות מנוכהמדד המחירים לצרכן  ,0200 מרץבחודש 

 .2.4%-ב המנוכה עונתיות על דיורוללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ללא , כל אחד. 2.0%-עלו ב

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0200 מרץ – 0200 דצמברלתקופה שבין  ,פי נתוני המגמהעל

העלייה קצב ו 4.5%-הגיע ל דיורללא מדד המחירים לצרכן  השנתי שלהעלייה קצב , 3.8%-הגיע ל לצרכן

 .4.0%-הגיע ל דיורללא ו מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות השנתי של
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 החודשים האחרונים 00-רים לצרכן בבמדד המחי חודשי אחוז שינוי – 0תרשים 

  
 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

 2.0506 5.2 דלק ושמנים לכלי רכב

 2.0339 2.8 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 2.0097 0.9 הארחה ונופש בארץ ובחו"ל

 2.2930 5.2 הלבשה

 2.2383 0.0 בשר, עופות, דגים ומוצריהם

 2.2383 0.7 עריכת מסיבות ואירועים

 -0.0635 -2.5 ירקות ופירות טריים
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי מזון 

 (,1.9%) קמח לבן (,2.4%) בשר כבש (,3.3%) דגים טריים ,(2021לעומת מרץ  7.6%)מצות  התייקרו במיוחד:

 (,1.2%) בילוי בפאביםהוצאות על  (,1.2%) לחם מיוחד (,1.3%) תחליפי סוכר (,1.4%) קפה שחור, (1.6%) עופות

 .(1.0%) דגים מעובדיםו (1.0%) בשר בקר טרי (,1.1%) גבינה צהובה קשה

 ביסקוויטים, עוגות וכדומה (,1.8%) גבינות מלוחות (,1.9%) מרגרינה (,3.1%) ממתקים ושוקולד הוזלו במיוחד:

 משקאות אלכוהוליים (,1.3%) בשר בקר קפוא (,1.5%) בשר משומר ומעובד (,1.7%) סלטים מוכנים (,1.7%)

תבלינים, רטבים, מוצרים  (,1.0%) משקאות קלים (,1.1%) גבינות מותכות ואחרות כגון קממבר וברי (,1.3%)

 .(1.0%) מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחותו (1.0%) לעוגה ומזון לתינוקות

 ירקות ופירות

 .2.1%-ב ירדמדד מחירי ירקות ופירות 

ירקות קפואים, כבושים מדד מחירי  .1.9%-ב ירדטריים  פירותדד מחירי מו 2.9%-ב ירד טריים ירקותמדד מחירי 

 .0.4%-ב ירד פירות יבשים, משומרים וקפואיםמדד מחירי ו 1.6%-ב ירד ומשומרים

 ,(9.0%) עגבניות ,(10.5%) קישואים (,17.4%) חצילים ,(25.1%) ארטישוק הוזלו במיוחד:מבין הירקות הטריים 

תפוחי אדמה , (1.5%) ירקות לתיבול, (1.7%)פטריות , (2.4%) גזר, (4.9%) קולורבי ,(5.0%) כרוב ,(5.9%) שומר

 .(1.2%) שוםו (1.3%) פלפלים, (1.4%) ובטטות

 ברוקולי, (2.2%) בצל, (2.8%) דלעת ודלורית, (3.6%) סלק, (3.7%) מלפפונים, (7.5%) שעועית במיוחד: והתייקר

 .(1.1%) ירק עליםו (1.2%) נבטים, (1.3%) וצנוניתצנון  ,(2.2%)

 .(3.2%)תפוזים ו (3.9%) לימונים ,(5.0%) פומלה ,(22.4%) תות שדה במיוחד: והוזלמבין הפירות הטריים 

 קלמנטינותו (2.1%) אפרסמון, (2.4%) קיווי ,(4.1%) אבוקדו ,(6.3%) מלון, (9.3%) בננות במיוחד:התייקרו 

(1.4%). 

 פירות יבשים, (1.2%)ירקות כבושים , (3.9%) ירקות קפואים במיוחד:הוזלו מבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.0%) אגוזים ופיסטוקיםו (1.2%)

.(2.0%) בוטנים במיוחד: התייקרו
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 דיור

 .0.7%-עלה בדיור מדד מחירי 

 .0.1%-בעלה מדד שכר דירה ו 0.8%-ב עלה מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

זו  עלייה. 2022 פברוארבהשוואה לחודש  עלייה, נרשמה 2022 מרץבמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש 

, לעומת 2022 מרץ – 2022 פברוארמבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים 

 .2022 פברואר – 2022 ינוארחוזים שנחתמו בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.2%-ב עלההדירה  תחזוקתמדד מחירי 

 (1.6%) שירותי צביעה וסיוד ,(2.3%) שירותי אינסטלציה ,(14.2%) נפט וסולר לחימום הדירה במיוחד: והתייקר

 .(1.3%) הוצאות זגגותו

 .(1.8%) גז מרכזיו (1.9%) חומרי כביסה, ניקוי והדברה הוזלו במיוחד:

 וציוד לביתריהוט 

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי ,(3.4%) כלי מיטה ומגבות ,(5.5%) כלי הגשה וקיבול למטבח במיוחד: והתייקר

 ציוד חשמלי גדולו (1.5%) חפצי קישוט לבית, (1.5%) ספלים וכוסות, (1.5%) מזנונים, (1.9%) צלחות ,(2.5%)

(1.1%). 

-כלים חד, (1.6%) ארונות, (2.7%) ריהוט לגן ולמרפסת, (3.1%) קיון ותחזוקת הביתיכלים שונים לנ הוזלו במיוחד:

 .(1.2%) כסאותו (1.3%) פעמיים

 הלבשה והנעלה

 .0.2%-המדד ב ירדבניכוי השפעות עונתיות ; 4.6%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .2.9%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  5.0%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

כגון: כובעים, צעיפים ועניבות צורכי הלבשה שונים,  (,6.7%הלבשה עליונה )במיוחד:  והתייקרהלבשה בסעיף 

 .(1.1%הלבשה תחתונה )ו (1.7%)

 .(5.1%בגדי ספורט והתעמלות ) הוזלו במיוחד:
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 הנעלה לילדים, ילדות ותינוקותו (2.5%לנשים )הנעלה , (4.2%) הנעלה לגברים: במיוחד והתייקרבסעיף הנעלה 

(1.6%). 

 בריאות

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי בריאות 

 .(1.1%) מוצרי היגיינת הפה במיוחד: והתייקר

 .(1.2%) מוצרים לחיזוק ותוספי תזונהו (4.2%) עדשות ומסגרות למשקפיים אופטיים הוזלו במיוחד:

 חינוך, תרבות ובידור

 .1.2%-ב עלהמדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .2.1%-ב עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו 0.4%-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוך

, (2.7%) דמי כניסה למקומות בילוי, (4.7%) כתבי עת ופרסומים ,(10.0%) הארחה, נופש וטיולים במיוחד: והתייקר

מחברות ומוצרי , (2.3%) כרטיס כניסה למוזיאון, (2.4%) לקולנועכרטיס כניסה , (2.7%) עריכת מסיבות ואירועים

צעצועים לילדים ו (1.0%) כלי כתיבה וציוד משרדי ,(1.3%) כלי נגינה, (1.3%) ציוד ושירותי צילום ,(1.8%) נייר

 .(1.0%) ונוער

 .(2.0%) ספרי קריאהו (2.3%) כרטיס למשחק ספורט ומנוי הוזלו במיוחד:

 תחבורה ותקשורת

 .1.4%-עלה במדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.4%-ב ירדמחירי תקשורת  מדד; לעומתו 1.6%-עלה במדד מחירי תחבורה 

 שכירת רכב, שיעורי נהיגה, שירותי הובלה ותשלום דמי חניה ,(5.0%) דלק ושמנים לכלי רכב במיוחד: והתייקר

 .(1.0%) אביזרים לרכב ורחיצתוו (1.1%) ביטוח רכב ,(1.6%) הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ ,(3.3%)

 .(2.1%) מוצרים ותיקונים לטלפון במיוחד: והוזל

 שונות

 .0.2%-ב עלהמדד מחירי שונות 

 קרמים, בשמים ומוצרי טיפוח לפנים, (1.4%) הוצאות קבורה, (1.5%) ארנקים, (2.4%) תכשיטים במיוחד: והתייקר

 .(1.0%) מייבש שיער פןו (1.1%)
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 .(1.0%) תכשירים ואביזרים לשיערו (1.5%) מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק במיוחד: והוזל

 החודשים הבאים: 12-פרסום מדדי המחירים למועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 18:30 2022במאי  15, ראשוןיום  2022אפריל 

 18:30 2022ביוני  15יום רביעי,  2022מאי 

 14:00 2022ביולי  15שישי,  יום 2022יוני 

 18:30 2022באוגוסט  15יום שני,  2022יולי 

 18:30 2022בספטמבר  15, חמישייום  2022אוגוסט 

 14:00 2022באוקטובר  14יום שישי,  2022ספטמבר 

 18:30 2022בנובמבר  15יום שלישי,  2022אוקטובר 

 18:30 2022בדצמבר  15יום חמישי,  2022נובמבר 

 18:30 2023בינואר  15יום ראשון,  2022וסיכום שנת  2022דצמבר 

 18:30 2023בפברואר  15יום רביעי,  2023ינואר 

 18:30 2023במרץ  15יום רביעי,  2023פברואר 

 14:00 2023באפריל  14יום שישי,  2023מרץ 

 


