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עלייה של  2.0%במדד המחירים לצרכן בחודש יולי 0202
Increase of 0.0% in the Consumer Price Index, July 2020


מדד המחירים לצרכן עלה ב 2.0%-בחודש יולי  ,0202בהשוואה לחודש יוני  0202והגיע לרמת מדד של
 022.0נקודות (הבסיס 4ממוצע  0202 = 022.2נקודות) 5מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד
המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב ,2.0%-כל אחד והגיעו לרמות מדד של  022.2ו 33.0-נקודות ,בהתאמה5
לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותר ללא שינוי ברמת מדד של  022.2נקודות.



עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים  ,0.1%תרבות ובידור  0.0%ותחבורה .2.2%



ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה .6.3%



מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב ,2.6%-מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב ,2.3%-מדד
המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב 2.2%-ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב.2.0%-



בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי  0202לעומת יולי  )0203ירד מדד המחירים לצרכן ב ,2.6%-מדד
המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב ,0.3%-מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב 2.3%-ומדד
המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב.2.0%-



בחודש יולי  0202מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור
בניכוי עונתיות עלו ב ,2.0%-כל אחד 5מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב.2.0%-



על פי נתוני המגמה לתקופה שבין אפריל  – 0202יולי  ,0202קצב הירידה השנתי של מדד המחירים
לצרכן הגיע ל 50.6%-קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא
ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל ,0.2%-כל אחד.

לפרסום ביום ו' ,כ"ד באב תש"ף 14 ,באוגוסט  0202בשעה 14:22
Please note: This Press Release is for Publication
After 14:00 PM on Friday, August 14, 2020

כתב 4בועז בן אהרון ,ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 20-6630666

תרשים  – 0אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב 00-החודשים האחרונים
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קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה4
אחוז שינוי

התרומה לשיעור השינוי במדד

קבוצות מוצרים  /שירותים
דלק ושמנים לכלי רכב

1.3

2.0001

שירותי דיור בבעלות הדיירים

2.3

2.2606

הארחה ,נופש וטיולים

6.2

2.2330

משקפיים ומוצרי אופטיקה

1.2

2.2013

פירות טריים

0.1

2.2066

ספרי קריאה ועיון

06.2

2.2016

לבן ,יוגורט ומעדני חלב

3.0

2.2036

דגים
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הנעלה
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הלבשה
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-1.7
יול10-

שינויים עיקריים בסעיפי הצריכה הראשיים
מזון (ללא ירקות ופירות)
מדד מחירי מזון עלה ב.0.1%-
התייקרו במיוחד :שמנת חמוצה ( ,)7.2%בירה שחורה ( ,)3.8%בצק ומוצרי בצק קפואים ( ,)3.4%לבן ,יוגורט
ומעדני חלב ( ,)3.2%אורז יבש ( ,)1.6%ממתקים ושוקולד ( ,)1.4%בשר בקר טרי ( ,)1.2%חמאה ( ,)1.1%יינות
( ,)1.1%קמח לבן (אחוז אחד) ובשר בהמה אחר :כבש וחזיר (אחוז אחד).
הוזלו במיוחד :כבד עוף והודו ( ,)3.6%דגים ( ,)2.8%סלטים מוכנים ( ,)2.8%דגים מעובדים ( ,)2.5%גבינות
מלוחות ( ,)2.5%חלקים אחרים של עוף והודו ( ,)2.1%עוף קפוא ( ,)1.9%גלידות ( ,)1.6%ריבות ומרקחות
( ,)1.2%חלב ( ,)1.1%לחמניות ,בייגלים ובאגטים (אחוז אחד) ,אטריות ,ספגטי וכדומה (אחוז אחד) ,מוצרי ותחליפי
בשר ועוף מוכנים וקפואים (אחוז אחד) ,מיצי פירות טבעיים (אחוז אחד) וטחינה (אחוז אחד).
ירקות ופירות
מדד מחירי ירקות ופירות עלה ב.0.6%-
מדד מחירי פירות טריים עלה ב 1.4%-ומדד מחירי ירקות טריים עלה ב .0.2%-מדד מחירי ירקות קפואים ,כבושים
ומשומרים ירד ב ;0.9%-לעומתו מדד מחירי פירות יבשים ,משומרים וקפואים עלה ב.0.1%-
מבין הפירות הטריים התייקרו במיוחד :בננות ( ,)54.1%מנגו ( 34.2%לעומת נובמבר  ,)2019תפוזים ()5.8%
ולימונים (.)4.2%
הוזלו במיוחד :אבטיח ( ,)18.8%שזיפים ( ,)15.3%ענבים ( ,)14.2%אפרסקים ונקטרינות ( ,)11.9%דובדבנים
( ,)11.1%מלון ( )9.2%ואגסים (.)4.5%
מבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד :ירק עלים ( ,)4.5%ברוקולי ( ,)4.2%חסה ( ,)2.6%קישואים (,)2.5%
כרובית ( ,)2.1%ירקות לתיבול ( ,)1.9%עגבניות ( ,)1.6%שום ( )1.2%ופטריות (.)1.1%
הוזלו במיוחד :חצילים ( ,)11.1%שעועית ( ,)5.0%קלחי תירס ( ,)1.7%כרוב ( ,)1.4%מלפפונים ( )1.1%ודלעת
ודלורית (.)1.1%
מבין הירקות והפירות המעובדים הוזלו במיוחד :ירקות קפואים ( ,)2.4%שימורי קטניות וירקות ( )1.9%ומלפפונים
כבושים (.)1.3%
התייקרו במיוחד :רסק ושימורי עגבניות (.)4.3%
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דיור
מדד מחירי דיור עלה ב.0.2%-
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב 0.3%-ומדד שכר דירה עלה ב.0.1%-
שירותי דיור בבעלות הדיירים
במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש יולי  ,2020נרשמה עלייה בהשוואה לחודש יוני  .2020עלייה זו מבטאת
את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים יוני  – 2020יולי  ,2020לעומת חוזים שנחתמו
בחודשים מאי  – 2020יוני .2020
תחזוקת הדירה
מדד מחירי תחזוקת הדירה נותר ללא שינוי.
התייקרו במיוחד :חומרי כביסה אחרים (.)1.5%
הוזלו במיוחד :שירותי אינסטלציה ( )2.6%ושירותי צביעה וסיוד (.)2.0%
ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית ירד ב.0.5%-
הוזלו במיוחד :מפות ומפיות ( ,)6.4%כלי מיטה ומגבות ( ,)4.2%נרות ומפיצי ריח ( ,)2.6%ריהוט לגן ולמרפסת
( ,)2.5%כלים שונים לניקיון ותחזוקת הבית ( ,)1.6%ארונות ( ,)1.4%מקפיא ( ,)1.4%סכו"ם ( ,)1.2%ספה
וכורסאות (אחוז אחד) ,מזגן (אחוז אחד) ואהילים ,נברשות ומנורות שולחן (אחוז אחד).
התייקרו במיוחד :פרחים וצמחים ( ,)2.4%אגרטל ( ,)2.2%וילונות מוכנים ובדי ריפוד ( ,)1.7%שולחנות (,)1.6%
כלי בישול ואפייה ( ,)1.6%כלי הגשה וקיבול למטבח ( )1.5%וספלים וכוסות (.)1.3%
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה ירד ב ;5.9%-בניכוי השפעות עונתיות עלה המדד ב.0.4%-
מדד מחירי הלבשה ירד ב 6.2%-ומדד מחירי הנעלה ירד ב.4.7%-
בסעיף הלבשה הוזלו במיוחד :הלבשה עליונה ( ,)7.1%צרכי הלבשה שונים ,כגון כובעים ,עניבות ובגדי ים (,)6.8%
בגדי ספורט והתעמלות ( )3.5%והלבשה תחתונה (.)3.1%
בסעיף הנעלה הוזלו במיוחד :הנעלה לנשים ( )7.5%והנעלה לילדים ,ילדות ותינוקות (.)5.9%
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בריאות
מדד מחירי בריאות עלה ב.0.3%-
התייקרו במיוחד :משקפיים ומוצרי אופטיקה ( ,)7.8%חומרי רפואה ואביזרי בריאות ( ,)2.1%מוצרי היגיינת הגוף
( )1.9%ומוצרי היגיינת הפה (.)1.9%
הוזלו במיוחד :טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי ( )2.2%ומוצרים לחיזוק ותוספי תזונה (.)1.5%
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור עלה ב.0.5%-
מדד מחירי שירותי חינוך נותר ללא שינוי; לעומתו מדד מחירי תרבות ובידור עלה ב.1.1%-
התייקרו במיוחד :ספרי קריאה ועיון ( ,)15.8%הארחה ,נופש וטיולים ( ,)5.8%כרטיס כניסה למוזיאון (,)4.5%
משחקי הרכבה וחשיבה ( )2.1%ודמי כניסה לגנים ,פארקים ואטרקציות (.)1.1%
הוזלו במיוחד :ציוד ואביזרי מחנאות (.)1.1%
תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת עלה ב.0.8%-
מדד מחירי תחבורה עלה ב ;0.8%-לעומתו מדד מחירי תקשורת ירד ב.0.2%-
התייקרו במיוחד :דלק ושמנים לכלי רכב ( )4.3%ושיעורי נהיגה ,שכירת רכב וכדומה (.)2.4%
הוזלו במיוחד :מוצרים ותיקונים לטלפון (.)1.2%
שונות
מדד מחירי שונות עלה ב.0.2%-
התייקרו במיוחד :תכשירים ואביזרים לשיער ( ,)3.0%תכשיטים ( ,)1.8%מוצרי טואלטיקה ורחצה ( )1.6%ומוצרי
החתלה ואביזרים לתינוק (.)1.5%
הוזלו במיוחד :מכונות חשמליות לגילוח והסרת שיער ( ,)2.2%מייבש שיער פן ( )1.3%וארנקים (.)1.1%
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להלן מועדי פרסום מדדי המחירים ל 12-החודשים הבאים:
בשעה
יפורסם בתאריך
מדד חודש
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
יום ראשון 15 ,באוגוסט 18:30 2021
יולי 2021
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