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 0200 אפרילבחודש במדד המחירים לצרכן  2.8%של  עלייה

  לרמת מדד והגיע 0200 מרץחודש , בהשוואה ל0200 אפרילחודש ב 2.8%-ב עלההמחירים לצרכן מדד 

  0.2% -בעלה  דיורלא המחירים לצרכן ל מדדנקודות(.  0202=  022.2)הבסיס: ממוצע נקודות  024.9 לש

מדד של והגיע לרמת  2.7%-עלה ב ירקות ופירותמדד המחירים לצרכן ללא  .025.0והגיע לרמת מדד של 

 . 024.3ת מדד של והגיע לרמ 2.8%-ב המדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלנקודות.  024.9

  תחבורה  0.8% -, הלבשה שעלה ב5.5%-ב ושעלירקות טריים פי בסעיעליות מחירים בולטות נרשמו ,

 .  0.5%-שעלה ב תרבות ובידורו 0.3%-ב שעלה

  0.0%-ב ירדש תקשורת ףבסעי ות נרשמומחירים בולטירידות. 

  מדד 0.6%-עלה בללא דיור  המחירים לצרכן מדד .0.0%-מחירים לצרכן במדד ה עלה השנהמתחילת .

 .0.9%-עלה בללא אנרגיה  המחירים לצרכן מדדו 0.2%-עלה ב ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן

 ( מדד 0200 אפריללעומת  0200אפריל בשנים עשר החודשים האחרונים ) 4.2% -עלה בהמחירים לצרכן ,

 מדדו 3.9%-ב העל ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד, 4.0%-עלה ב ללא דיור המחירים לצרכן מדד

 .3.5%-בעלה  ללא אנרגיה המחירים לצרכן

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  דיורללא מדד המחירים לצרכן ו 2.5% -עלה ב עונתיות מנוכהמדד המחירים לצרכן  ,0200 אפרילבחודש 

  ., כל אחד2.6%-עלו במנוכה עונתיות  דיורוללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ללא ו עונתיות מנוכה

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0200 אפריל - 0200 ינוארלתקופה שבין  ,פי נתוני המגמהעל

מדד  השנתי שלהעלייה קצב ו דיורללא מדד המחירים לצרכן  השנתי שלהעלייה קצב , 4.7%-הגיע ל לצרכן

 , כל אחד.5.3%-ל והגיע דיורללא ו המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות

 

 08:32בשעה  0200 מאיב 05, בתשפ" איירב ד"י', אלפרסום ביום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 18:30 PM on Sunday, May 15, 2022 
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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

 2.3030 7.8 הארחה ונופש בארץ ובחו"ל

 2.2922 0.5 בשר, עופות, דגים ומוצריהם

 2.2824 5.5 ירקות טריים

 2.2697 0.0 דלק ושמנים לכלי רכב

 2.2538 0.8 הלבשה

 -0.0189 -1.2 תקשורת

 -0.0198 -2.0 צורכי רחצה וקוסמטיקה
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.6% -עלה במדד מחירי מזון 

 (,6.4%) כרעיים, שוקיים וירכיים (,8.3%)חלקים אחרים של עוף והודו  ,(10.0%) כבד עוף והודו התייקרו במיוחד:

 סוכריות וממתקים שונים , (4.1%) עוף טרי, (4.4%) קרקרים שונים, (5.3%) דגים טריים (,5.3%) חזה עוף והודו

בשר בהמה אחר: כבש ( 1.4%) משקאות חריפים וליקרים (,1.5%) מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות (,1.5%)

 (1.0%) חטיפים מלוחיםו (1.0%) שמנים(, 1.2%) בשר בקר טרי, (1.3%)

ריבה,  (,2.5%) וקישוט העוגהמוצרים לאפייה  (,2.7%) אורז יבש (,3.2%) טחינה (,3.3%) מצות הוזלו במיוחד:

: דגן ומוצרי דגן (,2.0%) מיצי פירות טבעיים (,2.2%) מזון לתינוקות (,2.2%) שימורי דגים (,2.2%) דבש וכדומה

 שמנתו (1.3%) חמאה(, 1.4%) גלידות(, 1.5%) קפה שחור, (1.8%) סלטים מוכנים (,1.8%) דגנים פריכים

(1.0%.) 

 ירקות ופירות

 .2.8%-בעלה מדד מחירי ירקות ופירות 

ירקות קפואים, כבושים מדד מחירי  .1.6%-ב עלהטריים  פירותדד מחירי מו 5.5%-ב עלה טריים ירקותמדד מחירי 

 .1.1%-ב ירד פירות יבשים, משומרים וקפואיםמדד מחירי ו 1.5%-ב ירד ומשומרים

פלפלים  ,(8.7%) חצילים (,9.2%) דלעת ודלורית ,(26.3%) עגבניות במיוחד: התייקרומבין הירקות הטריים 

תפוחי , (2.5%) חסה, (3.8%) כרובית, (5.2%) שעועית ,(5.4%) בצל יבש וירוק ,(5.5%) קלחי תירס ,(7.0%)

 . (1.5%) גזרו (2.0%)כרוב , (2.3%)אדמה ובטטות 

, (3.9%) מלפפונים, (6.2%)צנון וצנונית , (7.3%) קולורבי, (8.6%) שום יבש, (16.7%) ארטישוק במיוחד: הוזלו

 .(1.2%)שומר ו (1.2%) קישואים, (3.5%)נבטים  ,(3.8%) ברוקולי

 אגסים, (4.7%) מלון (5.2%) קלמנטינות ,(11.9%) פומלה, (14.5%)בננות  במיוחד: והתייקרמבין הפירות הטריים 

 (.1.2%) תפוחי עץו( 2.0%) קיווי(, 2.7%)

 .(1.8%) לימוניםו (15.4%) שדהתות  במיוחד: הוזלו

אגוזים ופיסטוקים (, 1.5%) פירות יבשים, (4.4%) ירקות קפואים במיוחד:הוזלו מבין הירקות והפירות המעובדים 

 .(1.1%) זיתים( ו1.3%)

(.1.1%) ירקות כבושים אחרים כגון כרוב כבושו (1.4%) שימורי קיטניות וירקות במיוחד: התייקרו
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 דיור

  .נותר ללא שינוידיור מדד מחירי 

 .נותר ללא שינו מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 .2021 מרץנותר ללא שינוי בהשוואה לחודש  2021 אפריל מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש

, לעומת חוזים שנחתמו 2022 אפריל – 2022 מרץשנחתמו בחודשים  בחוזים והיציבות במחירי שכר דירה נקבע

 .2022מרץ  - 2022 פברוארבחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.3%-ב עלההדירה  תחזוקתמדד מחירי 

, (2.8%)שירותי צביעה וסיוד , (3.1%) שירותי אינסטלציה ,(3.7%) נפט וסולר לחימום הדירה במיוחד: והתייקר

 (.1.8%) הוצאות זגגותו (2.0%) חומרי כביסה אחרים כגון מרכך כביסה

 .(1.1%)אמצעי ניקוי אחרים כגון ספוגית לרחיצת הכלים ומגבות נייר  הוזלו במיוחד:

 ריהוט וציוד לבית

 .0.2%-ב ירדמדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 (. 1.1%) מקפיאו (1.1%)ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים (, 1.7%)שידות  במיוחד: הוזלו

ביטוח ושירות ו (1.2%) כלי הגשה וקיבול למטבח, (2.8%) וקירור הביתציוד חשמלי לחימום  :במיוחד והתייקר

 .(1.2%) תיקונים לציוד חשמלי

 הלבשה והנעלה

 .0.3%-המדד ב ירד; בניכוי השפעות עונתיות 2.1%-ב עלהמדד מחירי הלבשה והנעלה 

 .0.1%-ב עלהומדד מחירי הנעלה  2.8%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

 בגדי ספורט והתעמלות ,(13.3%כובעים )בגדי ים, צורכי הלבשה שונים, כגון: במיוחד:  והתייקרבסעיף הלבשה 

 .(2.6%)הלבשה עליונה ו( 3.8%)
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 בריאות

 .0.1% -עלה במדד מחירי בריאות 

 .(2.0%)מוצרים לחיזוק ותוספי תזונה  במיוחד: והתייקר

 .(1.0%)מוצרי היגיינת הגוף ו (2.4%)משקפיים ומוצרי אופטיקה  הוזלו במיוחד:

 חינוך, תרבות ובידור

 .0.9%-ב עלהמדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .1.5%-ב עלהמדד מחירי תרבות ובידור ו 0.3%-עלה ב מדד מחירי שירותי חינוך

,  (2.2%)ספרי קריאה ועיון , (3.6%)כרטיס למשחק ספורט ומנוי  ,(11.1%) הארחה, נופש וטיולים במיוחד: והתייקר

 תשמישי קדושה אחרים כגון כיפה וציצית ,(1.0%)ספרים וציוד לימודים , (1.9%)עיתונים, שבועונים וירחונים 

 .(1.0%)חיות מחמד ומוצרים נלווים ו (1.0%)

( 1.2%) מחשבים וציוד הקפי, (1.7%)כרטיס כניסה למוזיאון ,  (3.7%) כרטיס כניסה לקולנוע הוזלו במיוחד:

 (. 1.1%) ושמע מערכות צפייהו

 תחבורה ותקשורת

 .2.0%-עלה במדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .1.2%-ב ירדמחירי תקשורת  מדד; לעומתו 2.3%-עלה במדד מחירי תחבורה 

 ,(3.3%)נסיעה במונית  ,(3.9%)שירותי הובלה  ,(7.1%) הוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ במיוחד: והתייקר

 .(1.4%) שכירת רכב לנסיעה בארץו (2.2%)דלק ושמנים לכלי רכב 

 .(1.1%)שירותי טלפון, אינטרנט ומוצרי תקשורת  במיוחד: והוזל

 שונות

 .0.3%-ב ירדמדד מחירי שונות 

 .(2.0%)צורכי רחצה וקוסמטיקה  במיוחד: והוזל

 (.1.7%) סיגריות תוצרת הארץ במיוחד: והתייקר
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 החודשים הבאים: 12-פרסום מדדי המחירים למועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 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  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 

 18:30 2023במאי  15יום שני,  2023אפריל 

 


