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מטרת חוזר זה לספק הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים הבלתי 
  "):הדוחות הסקורים"להלן  (2012  יוני-ינואר לתקופה של שישה חודשים  מבוקרים

  
  מלאי •

o  תמחיריים- עריך את שווי המלאי על בסיס הדוחות הניהולייםת שהישותככלל מומלץ . 
o בהעדר נתונים תמחיריים מלאים:  

  מלאי בעלי חיים •
אוגדן ההנחיות "בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב

בתוספת . 1")האוגדן"להלן " (ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי
  .1.9% של  בשיעור1-6/12 בתקופה חיים בבעלי התשומות מדדעליית 

   גידולים צמחיים מלאי  •
  :המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון

o ראה נספח א- מלאי בשדה ומטעים '  
המחירים עודכנו בהתאם לעליית מדד התשומות בגידולים צמחיים בתקופה 

  .5.5% בשיעור של 30.6.12 -ועד ה 1.7.11שבין 

o  2011 מיבול(מלאי במחסנים מתוצרת המשק(  
בתוספת , שהתפרסמו באוגדן, בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים

  .2.0%  בשיעור של1-6/12מדד התשומות בגידולים צמחיים בתקופה עליית 

  מחירים זקופים להוצאות קיום •

המחירים לצרכן בתוספת עליית מדד , שהתפרסמו באוגדן, יש להתבסס על התעריפים
  .1.0% בשיעור של 1-6/12תקופה ל

  שערי חליפין ומדדים מובילים •

המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים ', ראה נספח ב
  . הרלבנטיים לסקטור

  .1-6/12שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה הנספח כולל 

  

  .נשמח לעמוד לרשותכם במתן פרטים נוספים

  לוטה
   מלאי בשדה ומטעים-' נספח א

  מדדים ושערי חליפין:  ריכוז נתונים נבחרים- ' פח בנס
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   מלאי בשדה ומטעים-' נספח א

  ח לדונם"ש  מלאי בשדה  .1
 540  כותנה שלחין  
 350  כותנה בהשקיית עזר  
 950  אגוזי אדמה בנגב  
 900  אגוזי אדמה באזור החוף  
 250  חמניות בהשקיית עזר  
 240   בעלחמצה  
 465   בהשקיית עזר חמצה  
 80  בעל) דורה(סורגום   
 230  סורגום בהשקיית עזר  
 600  )לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע(אבטיחים בהשקיה   
 800  תירס מתוק  
 950  עגבניות לתעשייה  
  
2.  

  
   מטעים

  2,490        תפוחי עץ  
  1,500        תפוחי עץ אנה  
  1,960        אגסים  
  2,510        אפרסקים  
  2,270        שזיפים  
  1,490        שקדים  
  1,040        פקאן  
  1,230        אבוקדו  
  1,550        תמרים  
  1,040        זיתים  
 1,220        אפרסמון  
  1,070        רימונים  
  1,790        קיווי  
  1,920        מנגו  
  1,860        ענבי יין  
  2,680        ענבי מאכל  
  1,560         בננות  



  

 

  
  מדדים ושערי חליפין:  ריכוז נתונים נבחרים-' בנספח 

  מדד המחירים לצרכן  .1
  

  ) 8200בסיס ממוצע (בנקודות .   א

        ביוני30ליום    בדצמבר31ליום 

1120  1120  1220      

    מדד בגין 111.4 110.3 110.3

    מדד ידוע 111.7 109.9 110.3

  
  לתקופהשיעורי השינוי .   ב

  שנה שנסתיימה
   בדצמבר31ביום 

  שלושה חודשים
   ביוני30שנסתיימו ביום 

  שישה חודשים
       ביוני30שנסתיימו ביום 

1201  
%  

1201  
%  

2201  
% 

1201  
% 

2201  
%   

   מדד בגין 1.0 2.2 0.6 1.5 2.2

  מדד ידוע 1.3 2.2 1.3 1.3 2.5

  
  
  
  )שיעורי השינוי לתקופה(מדדים מובילים אחרים  .2

  שישה חודשים  
   ביוני30שנסתיימו ביום 

  שלושה חודשים
   ביוני30שנסתיימו ביום 

שנה 
  שנסתיימה
  ביום

   בדצמבר31 
  2201  

%  
1201  

%  
2201  

% 
1201  

% 
1201  

% 

מדד מחירי התשומות בענף 
 6.6 1.0 0.6 5.3 1.9  החקלאות

מדד המחירים הסיטונאיים של 
 6.9 0.6 (1.8) 5.8 1.6  תפוקת  התעשייה

  
  
  
  



  

 

  
  
  :להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים     .3

   
לשנה 

  שנסתיימה
   חודשיםשלושה
   יוני-מרץ 

  שישה חודשים
     יוני-ינואר 

1120  
%  

1120  
%  

2201  
%  

1120  
%  

2201  
%  

  ח ליום"שע
230.6.1  

  
  המדינה

יחידות 
  מטבע

   דולר1  ב"ארה 3.9230 2.67 (3.78) 5.60 (1.90) 7.66

   לירה1  בריטניה 6.1347 4.12 (0.52) 3.29 (2.41) 7.26

   יין100  יפן 4.9271 (0.05) (2.54) 8.87 1.12 13.06

   אירו1  האיחוד המוניטרי  4.9319 (0.13) 4.35 (0.43) (0.11) 4.23
  
  
  
  
  :22012 -שערים ממוצעים למטבעות נבחרים   .4
  

  יין  אירו  ט"ליש  דולר  חודש

  4.9489  4.9175  5.9096  3.8090  ינואר

  4.7703  4.9483  5.9103  3.7408  פברואר

  4.5596  4.9674  5.9543  3.7632  מארס

  4.6147  4.9354  6.0050  3.7513  אפריל

  4.8015  4.9023  6.0940  3.8273  מאי

  4.9110  4.8784  6.0528  3.8928  יוני

 4.7677  4.9249  5.9876  3.7974  ממוצע תקופתי
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