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8/2007  מאפיינים  בולט ים  של  עונת
בתחזית   היב ולים   בתחיל ת   העונה   ה סתמן  יבול    דומה   •

.   אלף    ט ון 630  –לזה  שבשנה  שעברה   

  מרוקו,   ספרד  -יבולים   ממוצ עים    ומטה  א צל  המתחרי ם    •
'   למע ט   ת חזית    ליבול  גבוה   ב אש(  טורקיה    ומ צרים    ,

) . בטורקיה  
    ירידה  חזקה   בערך    המט בעות   ו עליה   במחירי•

  .במיוחד   אנ רג יה ,  התשומות 

   מכלל50%(   מחירי   ת ע שיה  נמוכי ם   לאשכוליות   למיניהן    •
. הייצור  שלנו  

    גרם   ל נזקי ם,  אירוע   קרה   קשה  במח צית   י נואר  •
 .   ובמקרים   מ סוימים   ג ם    לעצים    קשים  ליבול
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התפלגו ת  הפרי  ליעדי   השיווק 
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  השוו א ת  קליטת  פרי  בתעשייה
בארבע  העו נות   האחרונות 
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בשורות   טובו ת   ורעות  לקראת   

2008/9עונ ת  
רעותרעותרעותרעות•

....  מוקדמת  מוקדמת  מוקדמת  מוקדמתחנטיםחנטיםחנטיםחנטים מסתמן  יבול  נמוך  כתוצאה  מנשירת   מסתמן  יבול  נמוך  כתוצאה  מנשירת   מסתמן  יבול  נמוך  כתוצאה  מנשירת   מסתמן  יבול  נמוך  כתוצאה  מנשירת  ––––בחלק  מהזנים בחלק  מהזנים בחלק  מהזנים בחלק  מהזנים •

....התייקרות  משמעותית  בהוצאות  ההובלה  הימית  ובעלויות  ההדברה התייקרות  משמעותית  בהוצאות  ההובלה  הימית  ובעלויות  ההדברה התייקרות  משמעותית  בהוצאות  ההובלה  הימית  ובעלויות  ההדברה התייקרות  משמעותית  בהוצאות  ההובלה  הימית  ובעלויות  ההדברה •

....שערי  המטבע  בשפל שערי  המטבע  בשפל שערי  המטבע  בשפל שערי  המטבע  בשפל •
טובותטובותטובותטובות•

....מחירים  טובים  לאשכוליות  לתעשייה מחירים  טובים  לאשכוליות  לתעשייה מחירים  טובים  לאשכוליות  לתעשייה מחירים  טובים  לאשכוליות  לתעשייה •

....אושרה  הגדלת  מכסה  לקליפים  לאיחוד  האירופי  ללא  מכס אושרה  הגדלת  מכסה  לקליפים  לאיחוד  האירופי  ללא  מכס אושרה  הגדלת  מכסה  לקליפים  לאיחוד  האירופי  ללא  מכס אושרה  הגדלת  מכסה  לקליפים  לאיחוד  האירופי  ללא  מכס •

, , , , חידוש  הלוגו  והמסר  של  הפרי  הישראלי  לצרכנים  האירופיים חידוש  הלוגו  והמסר  של  הפרי  הישראלי  לצרכנים  האירופיים חידוש  הלוגו  והמסר  של  הפרי  הישראלי  לצרכנים  האירופיים חידוש  הלוגו  והמסר  של  הפרי  הישראלי  לצרכנים  האירופיים •

....ובמיוחד  לדור  הצעיר ובמיוחד  לדור  הצעיר ובמיוחד  לדור  הצעיר ובמיוחד  לדור  הצעיר 
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חידוש  הלוגוחידוש  הלוגוחידוש  הלוגוחידוש  הלוגו



הוספת  מסר   ללוגוהוספת  מסר   ללוגוהוספת  מסר   ללוגוהוספת  מסר   ללוגו



על  אריזות  על  אריזות  על  אריזות  על  אריזות  
רשתרשתרשתרשת


