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ירידה של  2.3%במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל 0202
Decrease of 0.3% in the Consumer Price Index, April 2020
לאופן חישוב מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל  0202בעקבות נגיף הקורונה ראו בנספח בסוף ההודעה


מדד המחירים לצרכן ירד ב 2.3%-בחודש אפריל  ,0202בהשוואה לחודש מרץ  0202והגיע לרמת מדד
של  022.4נקודות (הבסיס :ממוצע  0208 = 022.2נקודות) .מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד אף הוא ב-
 2.3%והגיע לרמת מדד של  99.4נקודות .מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב 2.5%-והגיע
לרמת מדד של  022.0נקודות .לעומתם ,מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 2.3%-והגיע לרמת מדד
של  020.4נקודות.



ירידת מחירים בולטת של  3.3%נרשמה בסעיף תחבורה.



עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות  ,4.8%הלבשה  3.0%ומזון .2.7%



מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב ,2.4%-מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב ,2.6%-מדד
המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב ;2.7%-לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב.2.5%-



בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל  0202לעומת אפריל  )0209ירד מדד המחירים לצרכן ב,2.6%-
מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב ,2.7%-מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב;0.4%-
לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב.2.3%-



בחודש אפריל  0202מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ירד ב ,2.5%-מדד המחירים לצרכן ללא דיור
בניכוי עונתיות ירד ב 2.7%-ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-
.2.8%

לפרסום ביום ו' ,כ"א באייר תש"ף 15 ,במאי  0202בשעה 14:22
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כתב :בועז בן אהרון ,ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 20-6590666
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קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה:
אחוז שינוי

קבוצות מוצרים  /שירותים

התרומה לשיעור השינוי במדד

דלק ושמנים לכלי רכב

-06.5

-2.5080

מכוניות

-2.8

-2.2368

שכר דירה

-2.4

-2.2008

לחם ,דגנים ומוצרי בצק

2.0

0.0445

ירקות טריים

4.4

0.0659

בשר ,עופות ,דגים ומוצריהם

2.0

0.0693

הלבשה

3.1

0.0695

פירות טריים

7.2

0.0783
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שינויים עיקריים בסעיפי הצריכה הראשיים
מזון (ללא ירקות ופירות)
מדד מחירי מזון עלה ב.0.7%-
התייקרו במיוחד :ביסקוויטים ,עוגות וכדומה ( ,)3.7%חלבה לסוגיה ( ,)3.7%מצות ( 5.6%לעומת אפריל ,)2019
מוצרי בצק ( ,)3.4%טחינה ( ,)2.9%עופות ( ,)2.7%אבקות מרק ותבשילים מוכנים ( ,)2.4%בשר בקר (,)2.2%
דגים טריים ( ,)2.1%שמנים ( ,)2.1%סוכריות וממתקים שונים ( ,)2.0%תבלינים שונים ( ,)1.9%דבש (,)1.6%
שימורי דגים ( ,)1.4%גבינה צהובה קשה ( ,)1.4%בשר כבש ( ,)1.3%קמח אחר ( ,)1.1%דגן ומוצרי דגן ()1.1%
וסוכר (.)1.1%
הוזלו במיוחד :ריבות ומרקחות ( ,)2.7%משקאות קלים ( ,)1.8%קפה ( ,)1.8%גלידות ( ,)1.5%מזון לתינוקות
( ,)1.4%סירופים ומייפל ( )1.1%ובירה לבנה (אחוז אחד).
ירקות ופירות
מדד מחירי ירקות ופירות עלה ב.4.8%-
מדד מחירי פירות טריים עלה ב 7.2%-ומדד מחירי ירקות טריים עלה ב .4.4%-מדד מחירי ירקות קפואים ,כבושים
ומשומרים עלה ב 3.7%-ומדד מחירי פירות יבשים ,משומרים וקפואים עלה ב.0.2%-
מבין הפירות הטריים התייקרו במיוחד :לימונים ( ,)18.7%תות שדה ( ,)18.7%בננות ( ,)12.3%קלמנטינות
( ,)7.8%אשכוליות ( ,)6.9%פומלה ( ,)6.9%תפוזים ( ,)6.6%אבוקדו ( ,)3.7%תפוחי עץ ( ,)3.1%קיווי ()2.9%
ואגסים (.)1.2%
הוזלו במיוחד :מלונים (.)8.1%
מבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד :קלחי תירס ( 45.6%לעומת ינואר  ,)2020בצל ( ,)13.4%דלעת ודלורית
( ,)11.1%חצילים ( ,)10.2%ברוקולי ( ,)9.7%עגבניות ( ,)7.9%גזר ( ,)7.7%נבטים ( ,)7.6%שום ( ,)6.8%כרובית
( ,)6.1%סלק ( ,)3.9%פלפלים ( ,)3.4%תפוחי אדמה ובטטות ( ,)3.3%צנון וצנונית ( ,)3.2%מלפפונים (,)2.7%
קישואים ( )2.5%ופטריות (.)1.1%
הוזלו במיוחד :ארטישוק ( ,)30.8%שעועית ( ,)12.0%שומר ( ,)5.4%כרוב ( ,)3.6%ירק עלים ( ,)2.5%ירקות
לתיבול ( )1.5%וקולורבי (.)1.2%
מבין הירקות והפירות המעובדים התייקרו במיוחד :ירקות קפואים ( )12.9%וירקות כבושים (אחוז אחד).
הוזלו במיוחד :בוטנים ( )2.1%וירקות משומרים (.)1.4%
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דיור
מדד מחירי דיור ירד ב.0.2%-
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ירד ב 0.1%-ומדד שכר דירה ירד ב.0.4%-
להסברים והרחבה לגבי אופן מדידת סעיף שכר דירה בחודש אפריל  2020אנא ראו בנספח המצורף להודעה.
שירותי דיור בבעלות הדיירים
במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש אפריל  ,2020נרשמה ירידה בהשוואה לחודש מרץ  .2020ירידה זו
מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים מרץ  – 2020אפריל  ,2020לעומת
חוזים שנחתמו בחודשים פברואר  – 2020מרץ .2020
תחזוקת הדירה
מדד מחירי תחזוקת הדירה ירד ב.0.2%-
הוזלו במיוחד :נפט וסולר לחימום הדירה ( ,)8.9%סופגי ריחות ומטהרי אויר ( ,)2.2%כלי עבודה וחומרים (,)1.4%
גז מרכזי ( ,)1.1%שירותים לבית ולגינה ( )1.1%ומוצרי חיטוי והדברה (.)1.1%
התייקרו במיוחד :גז בבלונים ( )2.1%וחומרי כביסה אחרים (.)1.3%
ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית עלה ב.0.4%-
התייקרו במיוחד :שטיחים לרצפה ( ,)8.3%וילונות מוכנים ובדי ריפוד ( ,)7.1%כרים וכריות ( ,)6.7%נרות ומפיצי
ריח ( ,)5.5%כסאות ( ,)4.3%סכו"ם ( ,)3.7%ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי ( ,)3.6%מזגן ( )1.2%ומיטות ומזרנים
(אחוז אחד).
הוזלו במיוחד :אהילים ,נברשות ומנורות שולחן ( ,)3.3%שמיכות ( ,)2.9%מפות ומפיות ( ,)2.8%ריהוט לגן
ולמרפסת ( ,)2.6%פרחים וצמחים ( )2.6%ואגרטל (.)1.8%
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה עלה ב ;2.4%-בניכוי השפעות עונתיות נותר המדד ללא שינוי.
מדד מחירי הלבשה עלה ב 3.1%-ומדד מחירי הנעלה עלה ב.0.1%-
בסעיף הלבשה התייקרו במיוחד :צורכי הלבשה שונים ,כגון :כובעים ,עניבות ובגדי ים ( ,)5.0%הלבשה תחתונה
( )3.9%והלבשה עליונה (.)3.6%
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הוזלו במיוחד :בגדי ספורט והתעמלות (.)5.1%
בסעיף ההנעלה התייקרה במיוחד ההנעלה לילדים ,ילדות ותינוקות (אחוז אחד).
בריאות
מדד מחירי בריאות ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :מוצרי היגיינת הגוף ( )4.6%וטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי (.)2.7%
התייקרו במיוחד :מוצרי היגיינת הפה ( )3.5%ועדשות מגע ותמיסות (.)2.6%
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור ירד ב.0.1%-
מדד מחירי שירותי חינוך ומדד מחירי תרבות ובידור ירדו ב ,0.1%-כל אחד.
הוזלו במיוחד :ספרי עיון ( ,)1.9%משחקי הרכבה וחשיבה ( )1.6%ומערכות צפייה ושמע (.)1.1%
התייקרו במיוחד :כתבי עת ופרסומים ( )1.1%וצעצועים (.)1.1%
תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת ירד ב.3.0%-
מדד מחירי תחבורה ירד ב 3.3%-ומדד מחירי תקשורת ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :דלק ושמנים לכלי רכב ( )16.5%ושכירת רכב לנסיעה בארץ (.)5.7%
התייקרו במיוחד :נסיעה במונית ( )1.6%ואביזרים לרכב ורחיצתו (.)1.2%
שונות
מדד מחירי שונות ירד ב.0.3%-
הוזלו במיוחד :ירושות ,צוואות והתייעצות עם עורך דין ( ,)1.9%מוצרים ואביזרים לתינוק ( ,)1.8%תכשירים
ואביזרים לשיער ( ,)1.5%כלי גילוח ,תכשירי גילוח והסרת שיער (אחוז אחד) ונייר טואלט ,ממחטות ומגבונים (אחוז
אחד).
התייקרו במיוחד :מכונות חשמליות לגילוח והסרת שיער (.)1.1%
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להלן מועדי פרסום מדדי המחירים ל 12-החודשים הבאים:
בשעה
יפורסם בתאריך
מדד חודש
18:30
יום שני 15 ,ביוני 2020
מאי 2020
18:30
יום רביעי 15 ,ביולי 2020
יוני 2020
14:00
יום שישי 14 ,באוגוסט 2020
יולי 2020
יום שלישי 15 ,בספטמבר 18:30 2020
אוגוסט 2020
יום חמישי 15 ,באוקטובר 18:30 2020
ספטמבר 2020
יום ראשון 15 ,בנובמבר 18:30 2020
אוקטובר 2020
יום שלישי 15 ,בדצמבר 18:30 2020
נובמבר 2020
14:00
יום שישי 15 ,בינואר 2021
דצמבר  2020וסיכום שנת 2020
18:30
יום שני 15 ,בפברואר 2021
ינואר 2021
18:30
יום שני 15 ,במרץ 2021
פברואר 2021
14:00
יום רביעי 14 ,באפריל 2021
מרץ 2021
14:00
יום שישי 14 ,במאי 2021
אפריל 2021
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אתגרי מדידה של מדד המחירים לצרכן בעולם 1בתקופת מגפת הקורונה והשפעתם על חישוב מדד חודש אפריל
0202
בחודש אפריל  ,2020בהמשך לחודש הקודם ,מגפת הקורונה העמידה אתגרים רבים בפני עורכי המדד; הן מבחינת
איסוף הנתונים והן מבחינת הצריכה (או היעדרה) בפועל .נערכו מאמצים רבים על ידי הלמ"ס לתת מענה ראוי
ואיכותי לחישוב המדד ,בהתאם להמלצות הבינלאומיות ולנסיבות הספציפיות במדינת ישראל.
במהלך כל חודש אפריל  ,2020על אף הסגר ,החנויות לממכר מזון (מרכולים ,מכולות ,חנויות ירקות ופירות ועוד) וכן
חנויות הפארם נותרו פתוחות .בשבוע האחרון של חודש זה החלו להיפתח בהדרגה גם חנויות הרחוב .שילוב זה
אפשר להגיע לשיעורי פקידה של קצת מעל ל 50%-מהחנויות.
נוסף על כך ,תוגבר האיסוף של מחירים מקוונים בפריטים בהם עיקר הצריכה התבצע באמצעים מקוונים כגון
בהלבשה ,הנעלה ,אופטיקה ,צעצועים ,מוצרי חשמל ,ריהוט ועוד פריטים בהם החנויות הפיזיות היו סגורות רוב
החודש ,לקהל הרחב.
שילובים אלו (איסוף פיזי של מחירים בחנויות המדגם שהיו פתוחות ותגבור איסוף המחירים המקוונים במקומות בהם
הייתה צריכה מקוונת בלבד) אפשרו להפיק את רוב המדד כסדרו ,בין אם במדידה ישירה ,או במדידה חלקית .בכל
הפריטים בהם התקיימה צריכה ,איסוף המחירים ניסה להתחקות אחר צורת הצריכה ,כפי שבאה לידי ביטוי בחודש
אפריל .עם זאת (כמידי חודש) ,מחירי המוצרים והשירותים שהיו חסרים גם לאחר האיסוף הישיר או המקוון ,נזקפו
לפריט או לקבוצה אליה הם משויכים.
להלן התייחסות פרטנית לגבי פעולות נוספות אשר נעשו בסעיפי המדד בעקבות משבר הקורונה:
שכר דירה – הפקידה התבצעה במלואה ,כמדי חודש .נוסף על כך נבדקה ,באופן מיוחד בחודש זה ,תופעה
אפשרית של שינויי מחירים לשוכרים המצויים במהלך החוזה השנתי שלהם .ההנחה הייתה שבאופן חריג,
תהיינה ירידות מחירים זמניות של שוכרים המצויים תחת חוזה שנתי ,על מנת להקל על שוכרים שנפגעו כלכלית
ומבקשים מבעלי הבית הקלות זמניות בשכר הדירה .לצורך בדיקת תופעה זו ,נבנה תת מדגם של כ 10%-מתוך
המדגם הקיים של שכר דירה עבור חוזים שהיו בתוקף בין החודשים מאי  - 2019מרץ  .2020מפקידת תת מדגם זה
עולה שהתופעה של הקלות בשכר דירה ,עקב משבר הקורונה ,קיימת בפחות מ 3-אחוזים בקרב השוכרים .עם זאת,
נתונים אלה שנבדקו במיוחד ,השתתפו בחישוב מדד שכר הדירה בחודש זה .המעקב הצמוד אחר תופעות חריגות
אפשריות בקרב השוכרים ,עקב משבר הקורונה יימשך גם בחודשים הבאים.
שירותי דיור בבעלות הדיירים – סעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים מודד את ההוצאה הכלכלית לאורך זמן של
משק בית שבחר לגור בדירה בבעלותו ובכך לצרוך את "שירותי הדיור" בצורה זו .מכיוון שסעיף זה אינו מודד הוצאה
כספית של צריכה שוטפת אלא הוצאה כלכלית תיאורטית ,תנודות מחיר קצרות טווח בשוק השכירות הנובעות
ממשבר הקורונה ,כפי שאכן נמדדו (אמנם בהיקף קטן מאוד) בסעיף שכר דירה ,אינן אמורות להשפיע על התחשיב
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של סעיף זה .אשר על כן ,סעיף זה חושב החודש ,במתכונתו הרגילה ,על פי החוזים המתחדשים והחדשים
בלבד.
סעיפי "עריכת מסיבות ואירועים" "הארחה ,נופש וטיולים"" ,טיול מאורגן לחו"ל"" ,נסיעה לחו"ל"" ,הוצאות
שהייה בחו"ל" – לא נמדדו באופן ישיר בחודש אפריל בשל משבר הקורונה שכן לא התקיימה בהם צריכה ועל כן
שיעור השינוי שלהן נזקף לשיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן הכללי (ללא הסעיפים הזקופים) .משקל הצריכה
של סעיפים אלה (כ 7-אחוזים מסל הצריכה הכולל) התחלק ,אפוא ,באופן יחסי בין שאר סעיפי הצריכה שנמדדו
בחודש זה.
מדד מחירים לצרכן מנוכה עונתיות – על אף שהסעיפים שנזקפו למדד המחירים לצרכן אינם משפיעים עליו ,מכיוון
שיש בהם גורמי עונתיות ,שאינם באים לידי ביטוי במדד המחירים הרגיל ,הם עשויים להשפיע בצורה שגויה על מדד
המחירים מנוכה עונתיות ומגמה ,אם לא יינקט טיפול מיוחד.
לפיכך ,עקב ירידה במדד חודש אפריל  2020לאור משבר נגיף הקורונה ,לא חושבו אומדני המגמה לסך כל מדד
מחירים לצרכן .בנוסף ,לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות ומגמה לסעיף הארחה ,נופש וטיולים .בחודשים הבאים,
בהתאם ליכולת הצריכה בפועל בגין השפעות המגיפה והנתונים שיתקבלו בגינה ,ייבחן פרסום אומדני מנוכה
העונתיות ומגמה בהתאם.
כפי שניתן לראות בטבלה להלן ,קבוצות הצריכה בהן הייתה צריכה אפסית בחודש זה ,נזקפו למדד הכללי של
אפריל :0202
משקל בסל המדד מתוך  0222נקודות
15.26
7.53
7.48
19.46
21.03

שם קבוצה
עריכת מסיבות ואירועים
הארחה ,נופש וטיולים
טיול מאורגן לחו"ל
נסיעה לחו"ל
הוצאות על שהייה בחו"ל

הסעיפים שנוספו בחודש זה ,לאלה הנזקפים בדרך כלל למדד המחירים לצרכן הכללי כגון סעיף שירותי חינוך ,היוו
כ 7-אחוזים של סל הצריכה בלבד .זאת בעקבות הצריכה שהמשיכה להתקיים במרבית סעיפי המדד על אף תקופת
החירום .אנו נמשיך לעקוב ולבצע עדכונים מיוחדים עבור סעיפי הצריכה השונים בתקופה זו .יחד עם זאת אנו תקווה
שכבר במדד חודש מאי נידרש לפחות עדכונים מיוחדים ,עקב הפתיחה ההדרגתית של המשק.
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