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מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט  0202נותר ללא שינוי
The Consumer Price Index remained unchanged in August 2020


מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט  0202בהשוואה לחודש יולי  0202ונותר ברמת מדד
של  022.0נקודות (הבסיס :ממוצע  0202 = 022.2נקודות) .מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד
המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותרו אף הם ללא שינוי ברמות מדד של  022.2ו 022.2-נקודות ,בהתאמה.
לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב 2.0%-והגיע לרמת מדד של  66.0נקודות.



ירידות מחירים בולטת נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה  ,0.0%פירות טריים  0.0%ותקשורת אחוז אחד.



עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור  0.6%וירקות טריים .0.0%



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



בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט  0202לעומת אוגוסט  )0206ירד מדד המחירים לצרכן ב,2.2%-
מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב ,0.3%-מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד באחוז אחד
ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב.2.3%-



בחודש אוגוסט  0202מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות עלה ב ,2.0%-מדד המחירים לצרכן ללא דיור
בניכוי עונתיות עלה ב ;2.0%-לעומתם מדד המחירים לצרכן ירקות ופירות וללא ללא דיור בניכוי עונתיות
נותר ללא שינוי.



על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מאי  – 0202אוגוסט  ,0202קצב הירידה השנתי של מדד המחירים
לצרכן ,מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל,2.6%-
כל אחד.
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כתב :בועז בן אהרון ,ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 20-6660666

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

אחוז שינוי

התרומה לשיעור השינוי במדד

הוצאות דיור אחרות ,כגון מס רכישה ,תיווך ,עריכת
חוזים וביטוח

-2.0

-2.2630

הלבשה
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שירותי טלפון ,אינטרנט ומוצרי תקשורת
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פירות טריים
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ירקות טריים

1.2
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עופות

1.7

0.0199

שירותי דיור בבעלות הדיירים

0.4

0.0687

הארחה ,נופש וטיולים

16.0

0.1150
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שינויים עיקריים בסעיפי הצריכה הראשיים
מזון (ללא ירקות ופירות)
מדד מחירי מזון נותר ללא שינוי.
הוזלו במיוחד :טחינה ( ,)6.4%תרכיזים וסירופים ( ,)3.7%מוצרים לאפייה וקישוט העוגה ( ,)3.1%עוגיות
וביסקוויטים ( ,)2.6%עוגות מוכנות ( ,)2.2%ממרח שוקולד ,ריבת חלב וחמאת בוטנים ( ,)2.2%מוצרי דגים מוכנים
( ,)2.1%מיצי פירות טבעיים ( ,)2.1%דגים טריים ( ,)1.6%חמאה ( ,)1.5%שימורי דגים ( ,)1.4%קפה נמס
( ,)1.3%ריבה ,דבש וכדומה ( ,)1.2%חלבה לסוגיה ( ,)1.2%בצק ומוצרי בצק קפואים ( )1.1%ושוקולד (אחוז
אחד).
התייקרו במיוחד :בירה שחורה ( ,)4.1%בשר חזיר ( ,)3.5%קרקרים שונים ( ,)3.1%מוצרי בשר מעובדים לא
כשרים ( ,)2.5%סוכריות וממתקים שונים ( ,)2.0%חטיפים מלוחים ( ,)1.9%עופות ( ,)1.7%חומץ ,חרדל ורטבים
( ,)1.7%חלקים פנימיים של בקר ( ,)1.3%גלידות ( ,)1.3%אטריות ,ספגטי וכדומה ( ,)1.1%חלב (אחוז אחד),
גבינות מלוחות (אחוז אחד) ומשקאות קלים לא תוססים (אחוז אחד).
ירקות ופירות
מדד מחירי ירקות ופירות ירד ב.0.1%-
מדד מחירי פירות טריים ירד ב ;1.2%-לעומתו מדד מחירי ירקות טריים עלה ב .1.2%-מדד מחירי פירות יבשים,
משומרים וקפואים ירד באחוז אחד ומדד מחירי ירקות קפואים ,כבושים ומשומרים ירד ב.0.1%-
מבין הפירות הטריים הוזלו במיוחד :מנגו ( ,)12.3%אפרסקים ונקטרינות ( ,)5.2%אגסים ( ,)4.9%בננות (,)4.3%
לימונים ( ,)3.1%מלון ( ,)2.0%תפוחי עץ ( ,)1.4%ענבים ( )1.3%ושזיפים (.)1.2%
התייקרו במיוחד :אבטיח ( )19.7%ותפוזים (.)2.7%
מבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד :קישואים ( ,)15.5%שעועית ( ,)13.2%ברוקולי ( ,)13.2%מלפפונים
( ,)8.1%קולורבי ( ,)7.0%חצילים ( ,)4.6%ירק עלים ( ,)2.2%כרובית ( )1.9%וגזר (.)1.1%
הוזלו במיוחד :קלחי תירס ( ,)4.7%פלפלים ( ,)3.7%דלעת ודלורית ( ,)3.1%שום ( ,)2.3%סלק ( ,)2.1%כרוב
( ,)1.8%עגבניות ( ,)1.5%פטריות ( )1.2%וצנון וצנונית (אחוז אחד).
מבין הירקות והפירות המעובדים הוזלו במיוחד :רסק ושימורי עגבניות ( ,)2.0%שקדים ( ,)2.0%אגוזים ופיסטוקים
( ,)1.9%ירקות כבושים אחרים ( ,)1.5%גרעינים לפיצוח (אחוז אחד) ופירות משומרים וקפואים (אחוז אחד).
התייקרו במיוחד :שימורי קטניות וירקות (אחוז אחד).
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דיור
מדד מחירי דיור ירד ב.0.1%-
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב ,0.4%-מדד שכר דירה עלה ב ;0.1%-לעומתם מדד הוצאות דיור אחרות,
כגון מס רכישה ,תיווך ,עריכת חוזים וביטוח ירד ב.8.1%-
שירותי דיור בבעלות הדיירים
במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש אוגוסט  ,2020נרשמה עלייה בהשוואה לחודש יולי  .2020עלייה זו
מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים יולי  – 2020אוגוסט  ,2020לעומת
חוזים שנחתמו בחודשים יוני  – 2020יולי .2020
תחזוקת הדירה
מדד מחירי תחזוקת הדירה עלה ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :אבקות ונוזלי כביסה ( ,)2.5%סופגי ריחות ומטהרי אויר ( )2.4%וצורכי משק בית אחרים ,כגון נרות,
גפרורים ושקיות (.)1.2%
ריהוט וציוד לבית
מדד מחירי ריהוט וציוד לבית נותר ללא שינוי.
הוזלו במיוחד :שמיכות ( ,)9.8%שולחנות ,כסאות ופינות אוכל ( ,)2.6%ספריה/כוננית לספרים ( ,)2.5%נרות ומפיצי
ריח ( )1.8%ושטיחים לרצפה (.)1.6%
התייקרו במיוחד :כרים וכריות ( ,)7.5%מגבות ( ,)7.0%אביזרי אמבטיה ( ,)3.5%מפות ומפיות ( ,)3.3%מקרר
( ,)1.6%וילונות מוכנים ובדי ריפוד ( ,)1.6%ריהוט לגן ולמרפסת ( )1.3%וכלי אוכל (.)1.3%
הלבשה והנעלה
מדד מחירי הלבשה והנעלה ירד ב ;2.2%-בניכוי השפעות עונתיות ירד המדד ב.0.3%-
מדד מחירי הלבשה ירד ב 2.3%-ומדד מחירי הנעלה ירד ב.1.7%-
בסעיף הלבשה הוזלו במיוחד :צרכי הלבשה שונים ,כגון כובעים ,עניבות ובגדי ים ( ,)3.3%בגדי ספורט והתעמלות
( )2.9%והלבשה עליונה (.)2.7%
בסעיף הנעלה הוזלו במיוחד :הנעלה לנשים ( )2.7%והנעלה לגברים (.)1.2%
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בריאות
מדד מחירי בריאות ירד ב.0.1%-
הוזלו במיוחד :משקפי שמש ( ,)4.4%מוצרי היגיינת הגוף ( ,)3.6%מוצרי היגיינת הפה ( )3.2%וחומרי רפואה
ואביזרי בריאות (אחוז אחד).
התייקרו במיוחד :טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי (.)1.2%
חינוך ,תרבות ובידור
מדד מחירי חינוך ,תרבות ובידור עלה ב.0.9%-
מדד מחירי שירותי חינוך נותר ללא שינוי; לעומתו מדד מחירי תרבות ובידור עלה ב.1.9%-
התייקרו במיוחד :הארחה ,נופש וטיולים (.)16.0%
הוזלו במיוחד :מערכות צפייה ושמע ( ,)1.7%כלי כתיבה וציוד משרדי ( ,)1.4%הצגות ,קונצרטים ,מופעי ספורט,
קולנוע וכדומה ( ,)1.4%מחברות ומוצרי נייר ( ,)1.2%ציוד יצירה (אחוז אחד) ומשחקי הרכבה וחשיבה (אחוז אחד).
תחבורה ותקשורת
מדד מחירי תחבורה ותקשורת נותר ללא שינוי.
מדד מחירי תחבורה עלה ב ;0.2%-לעומתו מדד מחירי תקשורת ירד באחוז אחד.
הוזלו במיוחד :דמי שימוש בטלפון נייד ( )1.6%ומוצרים ותיקונים לטלפון (.)1.3%
התייקרו במיוחד :שיעורי נהיגה ,שכירת רכב וכדומה (.)2.3%
שונות
מדד מחירי שונות ירד ב.0.2%-
הוזלו במיוחד :תיקים ,ילקוטים וארנקים ( ,)4.1%מוצרי טואלטיקה ורחצה ( ,)2.6%כלי איפור ואביזרים לטיפוח
( ,)1.9%נייר טואלט ,ממחטות ומגבונים ( ,)1.5%מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק ( )1.5%ותכשירים ואביזרים
לשיער (.)1.4%
התייקרו במיוחד :תכשיטים ( ,)2.0%מכונות חשמליות לגילוח והסרת שיער ( )1.4%וקרמים ,בשמים ומוצרי טיפוח
לפנים (אחוז אחד).

5

להלן מועדי פרסום מדדי המחירים ל 12-החודשים הבאים:
בשעה
יפורסם בתאריך
מדד חודש
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
יום שלישי 14 ,בספטמבר 18:30 2021
אוגוסט 2021
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