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 0200 ספטמברבחודש במדד המחירים לצרכן  2.0%של  עלייה
 

Increase of 0.2% in the Consumer Price Index (CPI), September 2022 

  לרמת  והגיע 0200 אוגוסטחודש , בהשוואה ל0200 ספטמברחודש ב 2.0%-ב עלההמחירים לצרכן מדד

 ירקות ופירותמדד המחירים לצרכן ללא נקודות(.  0202=  022.2)הבסיס: ממוצע נקודות  027.2 לש מדד

מדד המחירים בהתאמה. , 026.7-ו 027.0של ללא שינוי ברמת מדד נותרו דיור לא המחירים לצרכן ל מדדו

  נקודות. 026.6ת מדד של והגיע לרמ 2.0%-ב הלצרכן ללא אנרגיה על

 שירותי ו בריאות, 3.3% -ב עלהשטריים ירקות ופירות ם הבאים: פיבסעימחירים בולטות נרשמו  עליות

 ., כל אחד2.6%-שעלו ב ריהוט וציוד לביתדיור ווכל אחד  0.2% -ב ועלש חינוך

  2.6% -ב ירדש תחבורה ותקשורת, 0.0% -שירד ב תרבות ובידור פיבסעי ות נרשמומחירים בולטירידות 

 .2.0% -שירד במזון ו

  מדדו ללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן .0.3%-מחירים לצרכן במדד ה עלה השנהמתחילת 

 .0.0%-ב העלללא אנרגיה  המחירים לצרכן מדדוכל אחד  0.0%-עלו ב ללא דיור המחירים לצרכן

 ( מדד 0200 ספטמברלעומת  0200 ספטמברבשנים עשר החודשים האחרונים ) עלה בהמחירים לצרכן- 

-בעלה  ללא אנרגיה המחירים לצרכן מדד,  0.8%-ב העל ללא ירקות ופירות המחירים לצרכן מדד, 0.6%

 .0.0%-עלה ב ללא דיור המחירים לצרכן מדדו 0.0%

 מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  ללא מדד המחירים לצרכן , 2.0%-ב עלה עונתיות מנוכהמדד המחירים לצרכן  ,0200 ספטמברבחודש

, כל 2.0%-בעלו מנוכה עונתיות  דיורוללא ירקות ופירות מדד המחירים לצרכן ללא ו עונתיות מנוכה דיור

  אחד.

  השנתי של מדד המחירים העלייה קצב , 0200 ספטמבר - 0200 יונילתקופה שבין  ,פי נתוני המגמהעל

העלייה קצב ו 3.6% -הגיע ל דיורללא מדד המחירים לצרכן  השנתי שלהעלייה קצב , 0.3% -הגיע ל לצרכן

 .3.0%-הגיע ל דיורללא ו מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות השנתי של

 00:22בשעה  0200 אוקטוברב 00, גתשפ" תשריב ט"י', ולפרסום ביום 

Please note: This Press Release is for Publication 

After 14:00 P.M. on Friday, October 14, 2022 
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  החודשים האחרונים 00-רים לצרכן בבמדד המחי חודשי אחוז שינוי – 0תרשים 

 
 אשתקד, בעשור האחרון וליאחוז 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

 2.2973 2.6 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 2.2800 3.3 טריים ירקות ופירות

 2.2008 0.9 ביטוח רכב

 2.2022 2.6 חלב ומוצרי חלב

 -0.0240 -1.0 לחם, דגנים ומוצרי בצק

 -0.0268 -5.2 דגים

 -0.0752 -2.6 דלק ושמנים לכלי רכב

 -0.1760 -6.1 הארחה ונופש בארץ ובחו"ל
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 בסעיפי הצריכה הראשיים שינויים עיקריים

 מזון )ללא ירקות ופירות(

 .0.4% -ב ירדמדד מחירי מזון 

 מוצרים לאפייה וקישוט העוגה(, 4.7%) טחינה(, 5.7%) ריבה, דבש וכדומה (,7.0%) דגים טריים במיוחד: הוזלו

ממתקים (, 1.7%) ביסקוויטים, עוגות וכדומה(, 2.5%) שמנים, (2.6%) דגן ומוצרי דגן (,3.9%) אורז יבש(, 4.4%)

 .(1.1%) מסוגים שוניםחמאה ו (1.2%) משקאות קלים, (1.6%) ושוקולד

כרעיים, ו( 1.4%) בשר הודו(, 1.4%) ארוחות בעבודה(, 2.1%) חלב (,6.3%) כבד עוף והודו במיוחד: התייקרו

 .(1.1%) שוקיים וירכיים

 ירקות ופירות

 .2.2%-עלה במדד מחירי ירקות ופירות 

לעומתם, מדד מחירי ירקות קפואים, . 2.8%-ב עלהטריים  פירותמדד מחירי ו 3.9%-ב עלהטריים ירקות מדד מחירי 

  .2.1%-ומדד מחירי פירות יבשים, משומרים וקפואים ירד ב 1.3%-כבושים ומשומרים ירד ב

 פלפלים(, 15.1%) שעועית טרייה, (2022לעומת מאי  18.6%) שומר במיוחד:התייקרו מבין הירקות הטריים 

צנון וצנונית , (5.0%)קולורבי (, 5.7%) עגבניות, (6.7%)קישואים , (7.8%) כרובית(, 11.0%) מלפפונים, (11.4%)

 (.1.1%) סלק( ו1.2%) קלחי תירס(, 2.3%) ברוקולי, (2.7%) בצל יבש וירוק ,(3.6%)

 (. 2.1%) פטריות טריות( ו2.2%) דלעת ודלורית(, 8.0%) כרוב: במיוחד הוזלו

 אבוקדו( ו4.5%) ענביםו (5.4%) תפוזים(, 6.5%) מלון(, 47.8%) אבטיחבמיוחד: התייקרו מבין הפירות הטריים 

 (.2022לעומת יולי  2.8%)

 אגסים(, 1.7%) שזיפים, (2.6%) תפוחי עץ, (6.6%) אפרסקים ונקטרינות(, 19.3%) רימונים במיוחד:הוזלו 

 (.1.0%( ולימונים )1.1%) בננות, (1.2%) מנגו(, 1.4%)

 פירות יבשים(, 3.1%) אגוזים ופיסטוקים(, 4.1%) ירקות קפואים במיוחד: הוזלומבין הירקות והפירות המעובדים 

  .(1.0%)ירקות כבושים ( ו1.8%) בוטנים(, 2.4%)



4 

 

 דיור

  .0.6% -עלה בדיור מדד מחירי 

  .0.7%-ב העלמדד שכר דירה ו 0.6% -עלה ב מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים

 אחוז. 0.7-סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב

 ולכן המדד לגביהם נותר כמעט ללא שינוי. תחת חוזה קייםאחוזים לערך מהשוכרים מצויים 84 יצוין כי 

 אחוזים. 3.5 -, נרשמה עליה של כחידשו חוזהאחוזים מהשוכרים אשר  12עבור 

אחוזים בשכר  8.0 -( נרשמה עלייה של כתחלופת שוכראחוזים מהשוכרים )דירות במדגם בהן הייתה  4עבור 

 .החודשי הדירה

 שירותי דיור בבעלות הדיירים

 .2022 אוגוסטחודש לעומת  0.6%-עלה ב 2022 ספטמבר מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש

, לעומת חוזים שנחתמו 2022ספטמבר  - 2022אוגוסט שנחתמו בחודשים  בחוזים ובמחירי שכר דירה נקבעהעלייה 

 .2022אוגוסט  - 2022יולי בחודשים 

 תחזוקת הדירה

 .0.1%-ב עלההדירה  תחזוקתמדד מחירי 

  .(1.0%) גז מרכזיו (1.1%) הוצאות זגגות במיוחד: והתייקר

 כביסהאבקות ונוזלי ( ו1.6%) חומרים לניקוי הבית ,(3.5%) חומרי כביסה אחרים כגון מרכך כביסהבמיוחד:  הוזלו

(1.2%.) 

 ריהוט וציוד לבית

 .0.6%-עלה במדד מחירי ריהוט וציוד לבית 

 כלי בישול ואפייה (,5.6%) ספלים וכוסות ,(7.2%) מפה לשולחן, (8.2%) כלי מיטה ומגבות :במיוחד והתייקר

(. 1.0%) צלחותו (2.2%) שולחנות, כסאות ופינות אוכל ,(3.9%) פרחים וצמחים(, 4.7%)  

 (. 1.0%) פעמיים-כלים חד( ו1.3%) שטיחים(, 1.5%) מזגן(, 3.2%) ריהוט לגן ולמרפסת :במיוחד הוזלו
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 הלבשה והנעלה

 .ללא שינויהמדד  נותר; בניכוי השפעות עונתיות 0.3%-בעלה מדד מחירי הלבשה והנעלה 

 נותר ללא שינוי.מדד מחירי הנעלה לעומתו ו 0.5%-ב עלהמדד מחירי הלבשה 

הלבשה ו (1.9%) הלבשה עליונה לגברים(, 2.1%) ילדות ותינוקות ,גרביים לילדיםבמיוחד: התייקרו בסעיף הלבשה 

 (. 1.6%) תחתונה לגברים

  .(1.8%) הלבשה תחתונה ובגדי שינה לילדים/ות( ו1.9%כגון בגדי ים ) צרכי הלבשה שוניםהוזלו במיוחד: 

 (.1.1%) לילדים, ילדות ותינוקותהנעלה התייקרו במיוחד:  בסעיף הנעלה

 (. 1.2%) הנעלה לגבריםבמיוחד:  ההוזל

 בריאות

 .1.0%-עלה במדד מחירי בריאות 

עדשות ומסגרות למשקפיים , (2.1%) שירותי ביטוח בריאות בקופות חולים ובחברות ביטוח במיוחד: התייקרו

 (. 1.1%) ביטוח שיניים( ו1.3%) הגוףמוצרי היגיינת (, 1.9%) מוצרי היגיינת הפה(, 2.0%) אופטיים

 ( 1.4%) עדשות מגע ותמיסותו (2.0%) מוצרים לחיזוק ותוספי תזונההוזלו במיוחד: 

 חינוך, תרבות ובידור

 .0.1%-בירד מדד מחירי חינוך, תרבות ובידור 

 .1.2%-ב ירדמחירי תרבות ובידור  מדדלעומתו ו 1.0%-ב עלה מדד מחירי שירותי חינוך

 ג"פנערכה מדידה ישירה של מחירי שירותי חינוך לשנת הלימודים תש 2022בחודש ספטמבר  חינוך:סעיף 

 .ב"פהמחליפה את האומדנים שנערכו בשנת תש

מדד , 5.5%-(, מדד התשלומים לחינוך קדם יסודי עלה ב2021לעומת ספטמבר  2022בשיעור שנתי )ספטמבר 

 עלהמדד האגרות והתשלומים לבית ספר יסודי ו 1.3%-יסודי עלה בהתשלומים המיוחדים לבית ספר על , האגרות

 .0.3%-ב

(, 1.7%) כלי נגינה(, 2.0%) דמי כניסה למקומות בילוי ,(3.3%)כרטיס למשחק ספורט ומנוי  במיוחד: והתייקר עוד

 (. 1.0%) מנוי למועדון ספורט או בריכה( ו1.2%) מחברות ומוצרי נייר(, 1.5%) מחשבים וציוד הקפי

 ספרי קריאה ועיון(, 1.4%) דמי כניסה לגנים, פארקים ואטרקציות(, 8.5%) הארחה, נופש וטיולים: הוזלו במיוחד

 (. 1.1%) חיות מחמד ומוצרים נלווים( ו1.3%) ציוד ואביזרי מחנאות(, 1.3%)
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 תחבורה ותקשורת

   .0.5%-ב ירדמדד מחירי תחבורה ותקשורת 

 .0.1%-ב ירדמחירי תקשורת  מדדו 0.6%-ב ירדמדד מחירי תחבורה 

 (. 2.6%) דלק ושמנים לכלי רכב( ו4.9%) נסיעה לחו"ל, (10.1%) שירותי הובלה במיוחד:הוזלו 

  .(1.9%) ביטוח רכב: במיוחד התייקרו

 שונות

 .0.1%-בעלה מדד מחירי שונות 

 .(1.4%) כלי איפור ואביזרים לטיפוחו( 2.4%) ארנקים, (3.4%) מוצרים ואביזרים לתינוק במיוחד: והתייקר

 (. 1.7%) תכשירים ואביזרים לשיערו (2.3%) קרמים, בשמים ומוצרי טיפוח לפניםהוזלו במיוחד: 
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 החודשים הבאים: 12-פרסום מדדי המחירים למועדי להלן 

 בשעה יפורסם בתאריך מדד חודש

 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  15שני, יום  2023אפריל 

 18:30 2023ביוני  15יום חמישי,  2023מאי 

 14:00 2023ביולי  14יום שישי,  2023יוני 

 18:30 2023באוגוסט  15יום שלישי,  2023יולי 

 14:00 2023בספטמבר  15יום שישי,  2023אוגוסט 

 18:30 2023באוקטובר  15יום ראשון,  2023ספטמבר 

 


