
מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז 
השינוי בהוצאה הדרושה לקניית "סל" 
קבוע של מצרכים ושירותים המייצגים 

תצרוכת ממוצעת של משק בית. מדד 
תוצרת חקלאית טרייה נמדד על פי 

השתנות מחירי מוצרי חקלאות טרייה. 

מדד המחירים לתוצרת החקלאית 
הטרייה ירד בשנת 2014 ב-0.8%, 

בהשוואה לשנת 2013. לעומתו, מדד 
המחירים הכללי לצרכן עלה ב-0.5%. 

בפירות וירקות טריים נרשמה ירידה של 
0.3% במדד, לעומת שנת 2013. מחירי 

הירקות ירדו, לעומת התייקרות במחירי 
הפירות.  בתוצרת טרייה של בשר עופות 

ודגים נרשמה ירידה של 0.9%, בעיקר 
השפיעה על מדד זה ירידה של 1.3% 

במדד מחירי העופות. 
במדד מחירי חלב ומוצריו נרשמה ירידה 

של 2.5% בממוצע. הוזלות גבוהות 

במיוחד היו במחירי הגבינה הלבנה 
והשמנת שהוכנסו לפיקוח מחירים. 

בינואר 2014 הוזלו מחירי הגבינה הלבנה 
והשמנת המתוקה, שהוכנסו לפיקוח 

מחירים ממשלתי, בכ-20%, ובעקבות כך 
ירדו מדדי המחירים לקטגוריות הגבינה 

הלבנה והשמנת המתוקה בצורה חדה.

פער תיווך גבוה
בהודעה לתקשורת שהוציאה דוברת 

המשרד נכתב עוד כי פער התיווך 
הקמעוני חושב כהפרש בין המחיר אותו 
נדרש הצרכן לשלם למחיר אותו משלם 
הקמעונאי בשוק הסיטוני. פער התיווך 

הקמעוני בשנת 2014 מסתכם בכ-45%, 
דומה לפער בשנת 2013. 

ירידה בערך היצוא
אחרי עלייה בערך היצוא החקלאי הטרי 
במונחי דולר שוטפים בשנת 2013, ירד 

ערך היצוא בשנת 2014 באופן משמעותי 
ב-8% ל-1.37 מיליארד דולר. משקל 

היצוא החקלאי הטרי בשנת 2014 היווה 
2% מסך היצוא במשק ומשקל היצוא 

החקלאי )כולל מזון מעובד( היווה 3.5% 
מסך היצוא במשק. בין החודשים יולי 

עד דצמבר 2014 ישנו שיפור במדד תנאי 
הסחר כתוצאה מעלייה בשער החליפין, 
וירידה במדד מחירי התשומות בגידולים 

צמחיים. שיפור זה אינו לוקח בחשבון 
את הקריסה בשער הרובל. מדד מחירי 

התשומות בחקלאות, המודד את השתנות 
מחירי התשומות בחקלאות ובכלל זה את 

התשומות העיקריות בענף בעלי חיים 
ובענפי הצומח, ירד בשנת 2014 בהשוואה 

לשנת 2013 ב-1.4%. הירידה הושפעה 
בעיקר ממדד מחירי התשומות בבעלי 
חיים. מדד מחירי התשומות הממוצע 

בגידוליים צמחיים לא השתנה בהשוואה 
לשנת 2013, מדד מחירי התשומות 

בגידולי בעלי חיים ירד ב-3.2%. מדד מחיר 
המים עלה ב-5%, מדד דלק ושמנים ירד 

ב-2.7%, ומדד מחיר העבודה השכירה 
לא רשם שינוי ניכר. לאורך התקופה 
המצטברת בין ינואר 2009 לדצמבר 

2014 רשם מדד מחירי התשומות הכללי 
בחקלאות עלייה של 15%.

משרד החקלאות  "במדד 
מחירי חלב ומוצריו נרשמה 

ירידה של 2.5% בממוצע"

הוזלות גבוהות 
במיוחד היו במחירי 

הגבינה הלבנה 
והשמנת שהוכנסו 

לפיקוח מחירים. 
בינואר 2014 הוזלו 

מחירי הגבינה 
הלבנה והשמנת 

המתוקה, שהוכנסו 
לפיקוח מחירים 

ממשלתי

הוזלות במחירי הגבינות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני החקלאות 
לשנת 2014 וסוקר את המדדים והמחירים של ייצור המזון 

הטרי בישראל • בכל הנוגע לענף החלב אומרים במשרד, 
נרשמת ירידה, כמו גם הוזלות גבוהות, במיוחד במחירי 

הגבינה הלבנה והשמנת •
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