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ירידה של  2.1%במדד המחירים לצרכן בחודש יוני 0202
Decrease of 0.1% in the Consumer Price Index, June 2020


מדד המחירים לצרכן ירד ב 2.1%-בחודש יוני  ,0202בהשוואה לחודש מאי  0202והגיע לרמת מדד של
 122.2נקודות (הבסיס :ממוצע  0212 = 122.2נקודות); מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד אף הוא ב-
 2.1%והגיע לרמת מדד של  66.2נקודות; מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב 2.0%-והגיע לרמת
מדד של  122.2נקודות; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב 2.1%-והגיע לרמת מדד
של  66.6נקודות.



ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים  ,6.6%תרבות ובידור  1.0%והלבשה והנעלה
.2.2%



עליית מחירים בולטת של  1.6%נרשמה בסעיף תחבורה.



מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב ,2.2%-מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב,2.6%-
מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד באחוז אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב.2.1%-



בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני  0202לעומת יוני  )0216ירד מדד המחירים לצרכן ב ,1.1%-מדד
המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב ,1.6%-מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב 1.0%-ומדד
המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב.2.4%-



בחודש יוני  0202מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא
דיור בניכוי עונתיות עלה ב 2.1%-ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלה
ב.2.0%-
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כתב :בועז בן אהרון ,ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 20-6660666

תרשים  – 1אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב 10-החודשים האחרונים
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4.3

3.3

2.3

1.3

0.3

-0.7

יונ18-

יונ20-

יונ14-

יונ16-

יונ12-

קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה:
אחוז שינוי

התרומה לשיעור השינוי במדד

קבוצות מוצרים  /שירותים
ירקות ופירות טריים

-6.6

-2.0266

בשר ,עופות ,דגים ומוצריהם

-1.0

-2.2460

הארחה ,נופש וטיולים

-4.2

-2.2006

הלבשה

-2.6

-2.2016

ספרי קריאה ועיון

-16.1

-2.2160

חלב ומוצרי חלב

1.2

0.0224

דלק ושמנים לכלי רכב

8.6

0.2257
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-1.7
יונ10-

שינויים עיקריים בסעיפי הצריכה הראשיים
מזון (ללא ירקות ופירות)
מדד מחירי מזון ירד ב.0.2%-
הוזלו במיוחד :שמנת חמוצה ( ,)6.3%בירה שחורה ( ,)4.6%עופות ( ,)3.7%לבן ויוגורט ( ,)3.5%מוצרי דגים
מוכנים ( ,)2.7%תה ( ,)2.5%חומץ ,חרדל ורטבים ( ,)2.3%ופלים ( ,)1.9%שוקולד ( ,)1.9%דגים מעובדים
( ,)1.8%דגן ומוצרי דגן ( ,)1.6%חלקים פנימיים של בקר ( ,)1.4%חטיפים מלוחים ( ,)1.2%תרכיזים וסירופים
( ,)1.2%בשר כבש ( ,)1.1%מוצרי בשר מעובדים לא כשרים ( )1.1%ומזון לתינוקות (.)1.1%
התייקרו במיוחד :קרקרים שונים ( ,)6.2%מוצרים לאפייה וקישוט העוגה ( ,)5.6%גבינה ( ,)4.1%דגים טריים
( ,)3.9%סלטים מוכנים ( ,)2.6%בירה לבנה ( ,)1.9%מיצי פירות טבעיים ( ,)1.7%ריבות ומרקחות ( ,)1.6%חלב
( ,)1.5%קמח ( ,)1.3%בצק ומוצרי בצק קפואים ( )1.1%וסוכר (.)1.1%
ירקות ופירות
מדד מחירי ירקות ופירות ירד ב.6.1%-
מדד מחירי פירות טריים ירד ב 10.9%-ומדד מחירי ירקות טריים ירד ב .4.9%-מדד מחירי ירקות קפואים ,כבושים
ומשומרים ירד ב ;0.1%-לעומתו מדד מחירי פירות יבשים ,משומרים וקפואים עלה ב.0.1%-
מבין הפירות הטריים הוזלו במיוחד :אבטיח ( ,)46.0%מלון ( ,)34.6%ענבים ( ,)26.1%אפרסקים ונקטרינות
( ,)15.6%משמש ( ,)10.6%ובננות (.)9.2%
התייקרו במיוחד :דובדבנים ( 39.8%לעומת יולי  ,)2019אבוקדו ( ,)27.2%לימונים ( ,)9.5%קיווי ( ,)8.8%תפוזים
( ,)5.6%שזיפים ( 3.5%לעומת נובמבר  ,)2019אגסים ( )1.3%ותפוחי עץ (אחוז אחד).
מבין הירקות הטריים הוזלו במיוחד :קלחי תירס ( ,)14.9%עגבניות ( ,)14.0%סלק ( ,)9.3%פלפלים (,)8.1%
שעועית ( ,)7.4%חצילים ( ,)4.9%דלעת ודלורית ( ,)4.6%קישואים ( ,)4.5%מלפפונים ( ,)4.2%ירק עלים (,)3.9%
גזר ( ,)2.7%בצל ( ,)2.6%נבטים ( ,)2.1%תפוחי אדמה ובטטות ( ,)1.5%פטריות ( )1.3%וברוקולי (.)1.3%
התייקרו במיוחד :כרובית ( ,)7.6%קולורבי ( ,)6.4%כרוב ( )2.4%ושום (.)1.2%
מבין הירקות והפירות המעובדים הוזלו במיוחד :שימורי קטניות וירקות (.)1.6%
התייקרו במיוחד :פירות יבשים ( ,)1.7%ירקות קפואים ( )1.1%וגרעינים לפיצוח (אחוז אחד).
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דיור
מדד מחירי דיור ירד ב.0.1%-
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ירד ב ;0.1%-לעומתו מדד שכר דירה עלה ב.0.1%-
שירותי דיור בבעלות הדיירים
במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש יוני  ,2020נרשמה ירידה בהשוואה לחודש מאי  .2020ירידה זו מבטאת
את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים מאי  – 2020יוני  ,2020לעומת חוזים שנחתמו
בחודשים אפריל  – 2020מאי .2020
תחזוקת הדירה
מדד מחירי תחזוקת הדירה ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :נפט וסולר לחימום הדירה ( )9.3%ואבקות ונוזלי כביסה (.)1.5%
התייקרו במיוחד :שירותי צביעה וסיוד ( )1.3%וחומרים לניקוי ורחיצת כלים (אחוז אחד).
ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית ירד ב.0.2%-
הוזלו במיוחד :כלי מיטה ומגבות ( ,)3.7%מקפיא ( ,)2.2%סכו"ם ( ,)1.8%אביזרי אמבטיה ( ,)1.6%שידות
( ,)1.5%מכונת כביסה ומייבש כביסה ( ,)1.4%חפצי קישוט לבית ( ,)1.4%מדיח כלים ( )1.3%וכלי הגשה וקיבול
למטבח (.)1.3%
התייקרו במיוחד :כלי בישול ואפייה ( ,)2.0%מיטות ומזרנים ( ,)1.4%ביטוח ושירות תיקונים לציוד חשמלי (,)1.4%
ארונות ( )1.3%וריהוט לגן ולמרפסת (.)1.1%
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה ירד ב ;0.8%-בניכוי השפעות עונתיות ירד המדד ב.0.9%-
מדד מחירי הלבשה ירד ב 0.9%-ומדד מחירי הנעלה ירד ב.0.6%-
בסעיף הלבשה הוזלו במיוחד :הלבשה עליונה (.)1.2%
התייקרו במיוחד :צרכי הלבשה שונים ,כגון כובעים ,עניבות ובגדי ים (.)2.2%
בסעיף הנעלה הוזלו במיוחד :הנעלה לגברים (.)1.1%

4

בריאות
מדד מחירי בריאות ירד ב.0.2%-
הוזלו במיוחד :מוצרי היגיינת הגוף ( ,)2.6%מוצרי היגיינת הפה ( ,)2.0%טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי (,)1.5%
משקפיים ומוצרי אופטיקה ( )1.5%וחומרי רפואה ואביזרי בריאות (.)1.1%
התייקרו במיוחד :מוצרים לחיזוק ותוספי תזונה (.)1.9%
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור ירד ב.0.5%-
מדד מחירי שירותי חינוך נותר ללא שינוי; לעומתו מדד מחירי תרבות ובידור ירד ב.1.2%-
הוזלו במיוחד :ספרי קריאה ועיון ( ,)15.1%הארחה ,נופש וטיולים ( ,)4.8%דמי כניסה לגנים ,פארקים ואטרקציות
( ,)1.2%כלי נגינה ( )1.2%ומשחקי הרכבה וחשיבה (.)1.2%
התייקרו במיוחד :ציוד ואביזרי מחנאות ( ,)2.7%דמי כניסה לבריכה או לחדר כושר ( )1.1%וחיות מחמד ומוצרים
נלווים (.)1.1%
תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת עלה ב.1.3%-
מדד מחירי תחבורה עלה ב 1.5%-ומדד מחירי תקשורת עלה ב.0.2%-
התייקרו במיוחד :דלק ושמנים לכלי רכב ( ,)8.6%שכירת רכב לנסיעה בארץ ( ,)4.3%שירותי אינטרנט ()1.1%
ושיעורי נהיגה (אחוז אחד).
שונות
מדד מחירי שונות נותר ללא שינוי.
הוזלו במיוחד :תכשירים ואביזרים לשיער ( ,)2.4%תיקים ,ילקוטים וארנקים ( ,)1.6%שעון יד ( ,)1.5%ארנקים
( ,)1.5%מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק ( )1.4%ומוצרי טואלטיקה ורחצה (אחוז אחד).
התייקרו במיוחד :קרמים ,בשמים ומוצרי טיפוח לפנים ( )2.4%ותכשיטים (.)1.9%
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להלן מועדי פרסום מדדי המחירים ל 12-החודשים הבאים:
בשעה
יפורסם בתאריך
מדד חודש
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
18:30
יום שלישי 15 ,ביוני 2021
מאי 2021
18:30
יום חמישי 15 ,ביולי 2021
יוני 2021
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