
סל מוצרים נבחר
ניקיון וטואלטיקה, מזון

משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



יוקר מחייה במוצרי מזון-רקע 

.ובפרט יוקר המחייה במוצרי צריכה,נושא יוקר המחיה מצוי על סדר היום הציבורי בשנים האחרונות

כאשר חלק מקטגוריות המזון  ,24%-עומד על כOECD-פער מחירי המזון בישראל ביחס לממוצע ה

.  הראשיות יקרות בשיעורים גבוהים יותר
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פירות וירקות צריכה פרטית של  
משקי הבית

בשר מזון   לחם ודגנים משקאות קלים חלב ומוצריו

בקטגוריות מזוןOECDפער מחירים מול ממוצע מדינות 

Oecd, 2014 PPP Benchmark results.: מקור



מסלול מענקים

מגמות השנים האחרונות–מחירי המזון 
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ישראל OECD

בישראל ישנה מגמת התמתנות במחירי המזון לעומת מגמת  , למרות הפערים ברמת מחירי המזון

ירידת מחירים בישראל  היתה2016-2017בשנים . OECD-עלייה מתמשכת ברמת מחירי המזון ב

.  4.5%-של כ



מטרות הסל
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משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גיבשו סל מוצרים נבחר של מוצרי  

הסל גובש בהתאם למתודולוגיה סדורה וכולל מוצרי צריכה נבחרים . ניקיון וטואלטיקה, מזון

הסל ישמש למעקב סדור של משרד הכלכלה  . הנרכשים באופן שכיח על ידי משקי בית

.והתעשייה אחר מגמות המחירים

מטרות
מרכזיות

בקרה ומעקב לגבי כלי -משילות

אפקטיביות מהלכים ופעולות  

בתחום יוקר המחיה

המאפשר הצבת  כלי -עקיבות

מגמות הדורשות  זרקור על 

העמקה ובחינה ביחס ליוקר 

המחיה במוצרי צריכה

ופשוטה לצרכן  נגישה אינפורמציה -רלוונטיות

מוצרי צריכה שכיחיםתנודות במחירי לגבי 

הגברת  -שימושיות

השוואת מחירים  יכולת 

הצרכנים  ידי קהל על 

ועידוד צרכנות נבונה

סל מוצרים  יצירת -אחידות

אחיד וקבוע המאפשר בסיס  

השוואתי לאורך זמן

1

2

3

4
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מתודולוגיה–הרכב סל המוצרים

:על פי הפרמטרים הבאיםגיבוש הרכב סל המוצרים נעשה

היקף צריכה משמעותי

נבחרו המוצרים אשר משקלם היחסי

נמצא גבוה" 2015סקר הוצאות משק הבית "ב

לכל סוג מוצרים נבחר המוצר שסך ההוצאה

עליו הוא הגבוה ביותר

  הסל אינו כולל סיגריות

בישראלהחמישוניםמוצרי צריכה הנצרכים בכלל 

 גדולמוצרים שנצפו כנצרכים על ידי מספר

משקי ביתשל 

 מוצרים המתאפיינים בהוצאה נומינלית דומה בכלל

.ההכנסה של משקי הביתחמישוני

מוצרים שאינם עונתיים

5

קטגוריות6תחת מוצרים 68לסל המוצרים הבסיסי הוכנסו 

15
טואלטיקה  

וניקיון

23
מזון יבש

10
ירקות

ופירות

7
ודגיםמוצרי בשר

9
ומוצריוביצים וחלב

4
לחם

מספר מוצרים-הרכב הסל 



הרכב סל המוצרים
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(מוצרים23)מזון יבש 

ג"ק1אורז

גרם750קורנפלקס רגיל דגני בוקר

גרם50יחידה 1חטיפים מלוחים באריזה

ל"מ750בקבוק יין אדום יבש או חצי יבש

ליטר1.5בקבוקנקטר או משקה פירות  , מיץ

ג"ק1מלח

יחידה1ממרח שוקולד

ליטר1.5בקבוק משקה קל תוסס

ג"ק1סוכר

ג"ק1סלט חומוס

גרם220אריזת עוגיות לא ממולאות

גרם500פסטה

גרם700/750קטשופ

ג"ק1קמח

גרם200קפה נמס

גרם100קפה שחור

גרם100רסק עגבניות

יחידה1שוקולד מריר  

גרם335שימורי תירס

ל"מ750שמן זית

ליטר1שמן קנולה

שקיות100תה

יחידה1תחליפי חלב לתינוקות

(מוצרים15)טואלטיקה וניקיון 

ג"ק1.25שקית אבקת כביסה

ל"מ200ל גילוח'ג

ל"מ200ספריי דאודורנטדאודורנט לאשה

ל"מ150דאודורנט ספריי דאודורנט לגבר

חיתולים40-48אריזת פעמיים-חיתולים חד

72*4מארז מגבונים לחים

ליטר4מרכך כביסה

ל"מ100משחת שיניים

ל"מ650/750נוזל לכלים

ליטר2נוזל לניקוי הרצפה

גלילים32נייר טואלט

ל"מ750סבון רחצה

יחידות4מארז סכיני גילוח

ל"מ700שמפו

שקיות60גליל שקיות לאשפה

בחירה בהתאם למאפיין השכיח ביותר



הרכב סל המוצרים

7

מוצרי בשר ודגים

ג"ק1מופשר/בשר בקר טחון טרי

ג"ק1בשר בקר טרי  

ג"ק1דג אמנון טרי

ג"ק1חזה עוף

גרם160טונה בקופסא

ג"ק1עוף טרי

גרם400פסטרמה

ביצים וחלב ומוצריו

יחידות12ביצים

גרם250גבינה לבנה

גרם100גבינה צהובה קשה

ליטר בקרטון1חלב

גרם100חמאה

ל"מ200יוגורט

מעדנים
מעדן בטעם שוקולד  

גרם125

גרם250'קוטג

ל"מ250שמנת מתוקה

ירקות ופירות

ג"ק1בננות

ג"ק1בצל 

ג"ק1גזר טרי

גרם800(אפונה)ירקות קפואים 

ג"ק1כרוב לבן  

ג"ק1מלפפונים

ג"ק1עגבניות

ג"ק1פלפל אדום

ג"ק1תפוחי אדמה

ג"ק1תפוחי עץ גרני סמית

לחם

גרם750לחם כהה אחיד

גרם פרוס וארוז750מיוחדלחם

יחידה1לחמניות

יחידות10מארז פיתות

בחירה בהתאם למאפיין השכיח ביותר



מתודולוגייה–מחירי המוצרים 
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,  איסוף ורישום מחירי כלל המוצרים מתבצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

.על פי מתודולוגיית מדד המחירים לצרכן

בירחון לסטטיסטיקה של 4.6מחירם הממוצע של מרבית המוצרים מופיע בלוח 

".מחירים ממוצעים של מוצרים ושירותים נבחרים לצרכן"-מחירים 

על פי -חושב באופן זהה 4.6מחירם הממוצע של מוצרים שאינם מופיעים בלוח 

.האופנות השכיחה ביותר

או מחיר ליחידת משקל למוצרים  )המחיר בסל המוצרים יהיה מחיר יחידת מוצר אחת 

(.הנמכרים במשקל

.העלות הנדרשת לרכישת סל הכולל יחידה אחת מכל מוצר בסל-עלות הסל הכוללת 



הבהרות נוספות
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 נבחרים ולא את כל מוצרי המזון  וטואלטיקה הסל כולל מוצרי מזון

.והטואלטיקה

 סך הסל מייצג פריט אחד מכל מוצר נבחר ואינו מייצג את התצרוכת

.של משקי הבית

המחיר המוצג למוצר הינו מחיר לפריט ספציפי נבחר מאותו מוצר.

 איכות ועשויים לכלול הרכב שונה מנוכיהמחירים הממוצעים אינם

.של תצפיות המשתנה מחודש לחודש

 בסלסיגריות אינן נכללות.



כל פרסום  

של סל  

המוצרים  

יכלול

פרסום  

רבעוני

תוצרים שיפורסמו
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.עדכון מחירי סל המוצרים ייערך אחת לרבעון

.עדכון מחירי סל המוצרים יכלול נתונים מפורטים לכל שלושת החודשים ברבעון

(  נתוני רבעון שלישי)נובמבר , (נתוני רבעון שני)אוגוסט , (נתוני רבעון ראשון)מאי 

(.נתוני רבעון רביעי)ופברואר 

 של כל אחד ( יחידת מוצר או יחידת משקל)מחיר חודשי ממוצע ליחידה

.מהמוצרים בסל

העלות הכוללת של סל הכולל יחידה אחת מכל מוצר.

שיעור השינוי בעלות הסל הכוללת.

מועדי  

פרסום



ממצאים-סל המוצרים הנבחר 
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עלות הסל הכולל יחידה אחת מכל מוצר  

₪ 1,090: 2017בממוצע בשנת 

עלות הסל הממוצעת  

1,087₪: 2018נובמבר -ינוארלחודשים 

מכלל ההוצאה  45%-עלות הסל מהווה כ

.  הממוצעת של משקי הבית על קטגוריות אלו

2017קטגוריות ממוצע עלות הסל לפי 

308₪

מזון יבש

344₪

טואלטיקה וניקיון

33₪

לחם

48₪

ביצים וחלב 
ומוצריו 71₪

ירקות ופירות

286₪

מוצרי בשר  
ודגים



ממצאים-סל המוצרים הנבחר 
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 1,102₪ועמדה על אוקטובר הייתה בחודש 2017עלות הסל הגבוהה ביותר בשנת

 1,061₪: עלות הסל הייתה הנמוכה ביותר2018ינואר בחודש

 1,104₪:  2018תחשיב אחרון בנובמבר עלות הסל הכולל

עלות סל הכולל יחידה אחת מכל מוצר



!תודה על ההקשבה

כלכלה חזקה בשבילך


