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עדכון משקלות המצרכים והשירותים במדד המחירים לצרכן 1025 -
1025 Update of the Weights of Goods and Services - Consumer Price Index

סעיפי הצריכה הגדולים ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית הם:
דיור  ,14.7%תחבורה ותקשורת  ,21.7%מזון (כולל ירקות ופירות) .21.7%
לוחות
לוח  :1משקלי הסעיפים והמצרכים העיקריים ב''מדד המחירים לצרכן'' ,החל מינואר .1015
לוח  :1המצרכים העיקריים שמחיריהם נרשמים במדד החל בינואר .1015
משקלו של סעיף הדיור ירד ל ,1..2%-אך עדיין מהווה את המשקל הגבוה ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית (לעומת
 15.1%בסל הקודם) .משקל סעיף התחבורה והתקשורת ירד אף הוא במעט והגיע למשקל של  1..2%בסל החדש (לעומת
 10.2%בסל הקודם) .משקלו של סעיף המזון (כולל ירקות ופירות) עלה במעט ומהווה  12.2%מסל הצריכה החדש של מדד
המחירים לצרכן (לעומת  12.5%בסל הקודם) .כך עולה מסיכומים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת עדכון מדד
המחירים לצרכן לשנת .1015
יוזכר כי מאז עדכון סל המדד בינואר  ,1...משקלות המדד מתעדכנים מדי שנתיים .זאת ,בהתאם לתקנות של ארגון העבודה
הבין-לאומי ( )International Labour Organizationלעריכת מדד המחירים לצרכן ,הממליצות לעדכן את סל המדד לעתים
תכופות ,על מנת להקטין הטיות אפשריות במדד הנובעות משינויים בדפוסי הצריכה של האוכלוסייה.
החל בינואר  ,1015משקלות סל המדד מחושבים על סמך נתוני סקר הוצאות משק הבית לשנים  1011ו( 1012-במחירי שנת
 .) 101.אלה יחליפו את המשקלות הקודמים שחושבו על סמך סקר הוצאות משק הבית לשנים  1010ו( 1011-במחירי שנת
.)1011

משקלות תקופת הבסיס של המדד
סל התצרוכת ,שמחיריו נמדדים במדד המעודכן החל בינואר  ,1015מייצג את הרכב ההוצאות לתצרוכת של משקי הבית
בשנים  1011ו .1012-נתונים לגבי הרכב ההוצאות לתצרוכת של המשפחות נתקבלו ,כאמור ,בסקרי הוצאות משק הבית
לשנים  1011-1012אשר נערכו בתקופות ינואר–דצמבר  1011וינואר–דצמבר  ,1012בקרב כ .,000-משקי בית ,בכל שנה.
אלה מייצגים את ההוצאות לתצרוכת של כ 1.2-מיליון משקי בית באוכלוסייה.
מרישומי ההוצאות על הסעיפים השונים ,כפי שנמסרו על ידי המשפחות שהשתתפו במדגם ,חושבה ההוצאה החודשית
הממוצעת למשפחה למצרכים ולשירותים שונים.

המעבר מהרכב הוצאות משק הבית ,כפי שנתקבל בסקר ,ל"משקלות" של המצרכים והשירותים על כל קבוצותיהם ,כפי
שמתבטאים בסל המדד ,נערך ב 1-שלבים עיקריים:

 .1בשלב הראשון נקבעו ההוצאות שבמסגרת המדד .בשלב זה הוצאו סעיפי הוצאה אחדים מן התצרוכת ,כפי שנתקבלו
בסקר ,מסל המדד.
בלוח הבא מסוכם המעבר מכלל ההוצאות לתצרוכת ,כפי שנמצאו בסקרי הוצאות משק הבית שנערכו בשנים  1011ו1012-
לסך ההוצאות במסגרת סל המדד.
לוח א  -סך ההוצאה וההוצאות לתצרוכת שבמסגרת המדד
ההוצאה למשק בית לחודש

סוג ההוצאה

ב 1021-ו 1022-בש"ח
12,20.

סך ההוצאה

-1,.12

פחות :מסים ישירים*

1.,222

סך ההוצאות לתצרוכת

-122

פחות :הוצאות שאינן כלולות במדד
(כגון :דירה בדמ"פ ,הוצאות על הימורים ותרומות)

1.,110

סך ההוצאות במסגרת סל המדד

 24,150ש"ח

סך ההוצאות במחירי 1024
* מסים ישירים :מס הכנסה ,ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

 .1בשלב השני "הותאמו" ההוצאות מתקופת הסקר (ממוצע  1011ו ,)1012-לתקופת הבסיס של המדד (ממוצע ,)101.
בהתאם לשינויי המחירים של סעיפי ההוצאה השונים בין התקופות הנ"ל .סך ההוצאות הכלולות בסל המדד ,לאחר
התאמת ההוצאות למחירי תקופת הבסיס  -כלומר במחירי  - 101.מסתכמות ב 1.,150-ש"ח.
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להלן נתונים על משקלות קבוצות התצרוכת הראשיות לתקופה שבין ינואר  1011לדצמבר  1012והמדד המעודכן .לפירוט
המשקלות לפי סעיפי צריכה ראשיים ראה לוח ב.
לוח ב  -משקלות קבוצות התצרוכת הראשיות במדד
משקלות
החל מינואר 1012
1000.0

משקלות
החל מינואר 1015
1000.0

מזון (ללא ירקות ופירות)

122.20

122.5.

ירקות ופירות

1..12

12.50

דיור

151.10

1.2..2

אחזקת הדירה

.2.22

.2.52

ריהוט וציוד לבית

22.2.

22.1.

הלבשה והנעלה

20.5.

21.55

בריאות

51.11

52.52

חינוך ,תרבות ובידור

112.22

110.2.

תחבורה ותקשורת

102.11

1.2.2.

.1.5.

.5.52

קבוצה ראשית
סך הכל

שונות

תקופת הבסיס של המדד המעודכן וקישורו למדד הקודם
כתקופת הבסיס של המדד המעודכן נקבעה כאמור שנת  100.0 = 101.נקודות .ניתן לקשר את המדד המעודכן למדד הקודם
על בסיס  , 100.0 = 1011על ידי הכפלת המדד המעודכן ,במקדם קשר .מקדם הקשר שווה למדד הממוצע בשנת  101.על
בסיס  ,1011מחולק ב.100 -
לוח ג  -מקדמי הקשר של המדד הכללי ושל הקבוצות הראשיות
המדד הכללי

1.010

מזון (ללא ירקות ופירות)

1.0.2

ירקות ופירות

1.0.0

דיור

1.055

אחזקת הדירה

1.05.

ריהוט

0..52

הלבשה והנעלה

0..22

בריאות

1.012

חינוך ,תרבות ובידור

1.00.

תחבורה ותקשורת

0..21

שונות

1.02.
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