
טל  עמית

מנהל  ענף  הדרים

מועצת  הצמחים

2006/20072006/20072006/20072006/2007   סיכום  עונתסיכום  עונתסיכום  עונתסיכום  עונת

בענף  ההדרים  ותחזית  לעונת  בענף  ההדרים  ותחזית  לעונת  בענף  ההדרים  ותחזית  לעונת  בענף  ההדרים  ותחזית  לעונת  
2007200720072007////8888

20072007//0909//0606    יום  עיון  לפתיחת  עונהיום  עיון  לפתיחת  עונה



7/2006מאפיינים  בולט ים  של  עונת  

עליה  של    ,    לעומת  שנה   ש עברה 11% –יבול  גבוה   ב   •
.   ביצוא    לעומת   שנ ה  שעברה 27%

מ רוקו ,  ספרד  -יבולים   גבוהי ם   ג ם    אצל    המתחרים     •
. טורקיה ,

  שנה  בפלורידה    20יבול  ת פוזי ם    נמוך    ביותר    זה   •
 .   מהיבול  בקליפור ניה70%ובהמשך  קרה  שהשמידה  

      ל שוק  לאחרה פלורידנית חזרה   של  ה אשכולית  •
שנתיים   של  מכות     טבע 



  תמונות   קרה
  חורף–מקליפ ו רניה  
2007



  5 –השוו א ת  כמויות  הייצור  ב 
הע ונ ות  האחרו נות 

13.013.0242.0242.051.051.051.051.051.051.051.051.0140.0140.0187.8187.8633.8633.8633.8633.8633.8633.8633.8633.82006/072006/07

11.011.0265.0265.028.528.5118.0118.0143.5143.5566.0566.02005/062005/06

12.012.0271.0271.042.042.0141.0141.0172.0172.0638.0638.02004/052004/05

10.010.0237.0237.045.045.088.088.0133.0133.0513.0513.02003/042003/04

8.08.0254.0254.020.020.071.071.0143.0143.0496.0496.02002/032002/03

יבוליבוליבוליבוליבוליבוליבוליבולתפוזיםתפוזיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםלימ וני ם לימ וני ם אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחרים

כלליכלליכלליכלליכלליכלליכלליכללי

עונהעונהעונהעונהעונהעונהעונהעונה



התפלגו ת  הפרי  ליעדי   השיווק 

10010027.627.6175,000175,000175,000175,000175,000175,000175,000175,00044.744.7283,000283,000283,000283,000283,000283,000283,000283,00027.727.7175,800175,8002006/072006/07

10010026.726.7160,000160,00045.045.0265,000265,00028.328.3141,000141,0002005/062005/06

10010026.626.6170,000170,00045.545.5290,000290,00027.927.9178,000178,0002004/052004/05

10010032.732.7160,000160,00038.938.9190,000190,00028.428.4139,000139,0002003/042003/04

10010030.330.3160,000160,00046.746.7246,000246,00023.023.0121,000121,0002002/032002/03

כמותכמותכמותכמותכמותכמותכמותכמות%%כמותכמותכמותכמותכמותכמותכמותכמות%%כמותכמותכמותכמותכמותכמותכמותכמות%%ככככככככ""""""""סהסהסהסהסהסהסהסה

עונהעונהיצואיצואיצואיצואיצואיצואיצואיצואתעשיהתעשיהתעשיהתעשיהתעשיהתעשיהתעשיהתעשיהשוק  מקומישוק  מקומי



יצו א 
   נהנה  וסבל  ממספר , הרקורדייםלמ רות  המספרים  , היצוא •

. משתנים  

אפשר  פתי חה  , סיום  מוקדם  של  חצי  כדור  דרומי . א
.מוצלחת  מ אוד  של  העונה  לפרי  הבכיר 

ב  ובמזרח  הרחוק  גרם  לפינוי  "מחסור  בתפוזים  בארה. ב
הרבה  פרי  ליעדים   מחוץ  לאיר ופה  ולא  הורגש  לחץ  גדול  

 ) .ם"ותזיבקליפים  ( על  השוק  

, וחזרתה  לשוק ,התאוששות  פלורידה  מנזקי  ההוריקנים . ג
.גרמה  לשו ק  קשה  במיני  האש כוליות 

הגיעו  במהלך  העונה  . ובמיוחד  הדולר , שערי   המטבע . ד
. דב ר  שהשפי ע  קשות  על  המחיר  למגדל  , לשפל 



98/99 0,60 0,70 0,55 0,62

99/00 0,75 0,72 0,52 0,72

00/01 0,77 0,74 0,62 0,75

01/02 0,80 0,68 0,54 0,76

02/03 0,79 0,73 0,65 0,77

03/04 0,73 0,68 0,56 0,70

04/05 1,12 0,91 0,86 1,04

05/06 1,13 0,79 0,67 0,91

06/07 0,89 0,66 0,65 0,81

A/A-1 -21% -16% -3% -11%

A/A moy 20% -7% 14% 12%

עונהפל ורידהישראל טורקיהממ וצע 

  השוואת  מחירי  אשכולי ות  בשוק
הצרפתי



  השוו א ת  הרכב  היצוא  לפי  מינים
  הע ונ ות  האחרו נות 3 –ב 

אחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחרים5.75.75.75.75.75.75.75.710,12510,12510,12510,12510,12510,12510,12510,1256.16.16.16.16.16.16.16.18,6338,6338,6338,6338,6338,6338,6338,6334.74.74.74.74.74.74.74.78,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,153

קליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפים252525252525252544,50044,50044,50044,50044,50044,50044,50044,500252525252525252535,32835,32835,32835,32835,32835,32835,32835,32828.828.828.828.828.828.828.828.849,88349,88349,88349,88349,88349,88349,88349,883

אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליות494949494949494986,97086,97086,97086,97086,97086,97086,97086,970535353535353535375,09675,09675,09675,09675,09675,09675,09675,09646.546.546.546.546.546.546.546.580,35980,35980,35980,35980,35980,35980,35980,359

תפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזים20.320.320.320.320.320.320.320.336,17236,17236,17236,17236,17236,17236,17236,17215.915.915.915.915.915.915.915.922,54822,54822,54822,54822,54822,54822,54822,54820.020.020.020.020.020.020.020.035,10535,10535,10535,10535,10535,10535,10535,105

%%%%%%%%

מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא

20042004200420042004200420042004////////55555555

%%%%%%%%

מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא

20052005200520052005200520052005////////66666666

%%%%%%%%        

מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא

20062006200620062006200620062006////////77777777
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תפוזים

  התפלגות  היצוא  בשש  השנים  האחרונות

לפי  משפחות



תעשייה 

). ממו צע (   מהתוצרת  45% –התעשייה  קלטה  השנה  כ •

  הנורמליתמחירי  האשכוליות  לתעשייה  י רדו  לרמתם  •
.שלפני   איר ועי  ההוריקנים  בפלורידה 

בשל   ,   לעומת  א שתקד 40%-מחירי  התפוזים  עלו  ב •
.ב "המחסור  הגדול  בארה

 הולך  ונעלם  –" פלחי  "-אחד  ממוצרי  התעשי יה  הותיקים •
 טון  לתעשיית   פ לחי  האשכוליות      4,000השנה  עובדו  רק  

.    מחצית   מעונה  קודמת                  , 



  השוו א ת  קליטת  פרי  בתעשייה
בשלוש  העונו ת  האחרונות 

ככככככככ""""""""סהסהסהסהסהסהסהסה283,000283,000283,000283,000283,000283,000283,000283,000261,450261,450261,450261,450261,450261,450261,450261,450290,000290,000290,000290,000290,000290,000290,000290,000

לימוניםלימוניםלימוניםלימוניםלימוניםלימוניםלימוניםלימונים4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,4004,4004,4004,4004,4004,4004,4004,4006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

קליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפים38,50038,50038,50038,50038,50038,50038,50038,50033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00047,00047,00047,00047,00047,00047,00047,00047,000

אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליות156,750156,750156,750156,750156,750156,750156,750156,750165,200165,200165,200165,200165,200165,200165,200165,200160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000

תפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזים83,75083,75083,75083,75083,75083,75083,75083,75058,85058,85058,85058,85058,85058,85058,85058,85077,00077,00077,00077,00077,00077,00077,00077,000

מיןמיןמיןמיןמיןמיןמיןמין55555555////////6666666620042004200420042004200420042004////////7777777720052005200520052005200520052005////////20062006200620062006200620062006



סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

.עונה  רביעית  ברציפות  שניתן    לסכמה  כחיובית•

תנופת  הנטיעות  נמשכת  על   רקע  התוצאות  החיוביות  •
2003-  דונם  ב 172,000 –הענף  צמח  מ  .שהענף  מ ביא 

 .19%גידול  של   , 2007'  בספט  דונם  201,000 –ל •

פו תחת  , פתיחת  השוק  הסיני  ליצוא  ההדרים  מישראל •
.אפשרויות  בעלות  פוטנציאל  ע צום  למגדלים  וליצואנים

, הזנים  הייחודיים  שלנו  ממ שיכים   לתת  את   הטון  בשיווק •
 "וינר"מ  להיות  "צריך  לכוון  נכון  לצרכי  השוק  ע



4,0004,0005,9055,9058,5008,50012,10012,100כ כ ""סהסה

530530615615620620478478שוניםשונים

150150560560165165250250לימון לימון 

5050100100200200130130מרב  מוקרן מרב  מוקרן 

15015010010050506464מרב  רגיל מרב  רגיל 

220220150150100100200200אורהאורה

1,3001,3001,4001,4001,8001,8002,2702,270אוראור

20020033033000150150מינאולה מינאולה 

350350150150001515ולנסיה ולנסיה 

350350200200200200333333שמוטי ניר גל ים שמוטי ניר גל ים 

0050505050320320קרה קרה קרה  קרה  

650650530530600600380380נ יוהול נ יוהול טבורי טבורי 

001001005005001,3001,300מרשמרש'  '  אשאש

005205201,0001,0001,4801,480 רד רד--  ריוריו

50501,0001,0002,9152,9154,2004,200 רובי רובי--  סטארסטאר

  הערכה   הערכה 20042004200520052006200620072007שם  הז ן שם  הז ן 

  התפתחות  ענף  ההדרי ם
בנטיע ו ת  צעירות



שינויים  בשטח  ההדרים  1992-2007
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8888////2007200720072007תחזית  תחזית  תחזית  תחזית  

למרות  יבול  נמוך      , יבול  מלא  ודומה  לעונה  הקודמת  •

.זנים  במרכז  הארץ  במספר

. אלף  טון 631.5 –היבול  הכללי  כ .   יבולים  גבוהים –בדרום  

יש  , ) מיכל  ונובה , נדלר 'צ , ניוהול, שמוטי ( במספר  זנים  •

אך  כניסת  שטחים  , לעומת  אשתקד    % 20פחיתת  יבול  של  

.מפצה  על  פחיתת  יבול  זו   צעירים  לניבה



8888////2007200720072007תחזית  תחזית  תחזית  תחזית  

18.718.7245.0245.055.9555.95159,800162.0162.0631,450631,4502007/082007/08

13.013.0242.0242.051.051.051.051.051.051.051.051.0140.0140.0187.8187.8633.8633.8633.8633.8633.8633.8633.8633.82006/072006/07

11.011.0265.0265.028.528.5118.0118.0143.5143.5566.0566.02005/062005/06

12.012.0271.0271.042.042.0141.0141.0172.0172.0638.0638.02004/052004/05

10.010.0237.0237.045.045.088.088.0133.0133.0513.0513.02003/042003/04

8.08.0254.0254.020.020.071.071.0143.0143.0496.0496.02002/032002/03

יבוליבוליבוליבוליבוליבוליבוליבולתפוזיםתפוזיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםלימ וני ם לימ וני ם אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחרים

כלליכלליכלליכלליכלליכלליכלליכללי

עונהעונהעונהעונהעונהעונהעונהעונה



8888////2007200720072007תחזית  יצוא  תחזית  יצוא  תחזית  יצוא  תחזית  יצוא  

ככככככככ""""""""סהסהסהסהסהסהסהסה141,605141,605141,605141,605141,605141,605141,605141,605173,500173,500173,500173,500173,500173,500173,500173,500165,000165,000165,000165,000165,000165,000165,000165,000

אחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחריםאחרים6.16.16.16.16.16.16.16.18,6338,6338,6338,6338,6338,6338,6338,6334.74.74.74.74.74.74.74.78,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1535.15.15.15.15.15.15.15.18,3508,3508,3508,3508,3508,3508,3508,350

קליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפיםקליפים252525252525252535,32835,32835,32835,32835,32835,32835,32835,328252525252525252549,88349,88349,88349,88349,88349,88349,88349,88330.030.030.030.030.030.030.030.049,55049,55049,55049,55049,55049,55049,55049,550

אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליות535353535353535375,09675,09675,09675,09675,09675,09675,09675,09646.546.546.546.546.546.546.546.580,35980,35980,35980,35980,35980,35980,35980,35946.746.746.746.746.746.746.746.777,00077,00077,00077,00077,00077,00077,00077,000

תפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזים15.915.915.915.915.915.915.915.922,54822,54822,54822,54822,54822,54822,54822,54820.020.020.020.020.020.020.020.035,10535,10535,10535,10535,10535,10535,10535,10518.218.218.218.218.218.218.218.230,10030,10030,10030,10030,10030,10030,10030,100

%%%%%%%%

מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא
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מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא
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מהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא

20072007200720072007200720072007////////88888888

מיןמיןמיןמיןמיןמיןמיןמין



סיכום  תחזית  ומבט  לעתידסיכום  תחזית  ומבט  לעתידסיכום  תחזית  ומבט  לעתידסיכום  תחזית  ומבט  לעתיד

    אך  בינונית  מבחינתאך  בינונית  מבחינת, , צפויה  שנה  טובה  מבחינת  יבולים צפויה  שנה  טובה  מבחינת  יבולים ••

..הכנסה  למגדלים הכנסה  למגדלים 

..צפויה  שנה  לא  קלה  למגדלי  האשכוליות  למיניהן צפויה  שנה  לא  קלה  למגדלי  האשכוליות  למיניהן ••

.. אלף  טון  אלף  טון 800800  ––  שנים  הייצור  הכללי  יעמוד  על  יותר  מ   שנים  הייצור  הכללי  יעמוד  על  יותר  מ 55--44בעוד  בעוד  ••

משמעות  משמעות  , , הרוויה הרוויה '  '  בהנחה  שהשוק  המקומי  נמצא  כמעט  בנקבהנחה  שהשוק  המקומי  נמצא  כמעט  בנק••    

..טון  נוספים טון  נוספים 100100--כ כ     התוספת  תהיה  יצוא  שלהתוספת  תהיה  יצוא  של

, , אנו  צריכים  להתחיל  היום  לפתח  שווקים  חדשים  ליבול  הצפוי אנו  צריכים  להתחיל  היום  לפתח  שווקים  חדשים  ליבול  הצפוי ••

..אחרת  תפגע  הרווחיות  והענף  יכנס  למשבר  נוסף אחרת  תפגע  הרווחיות  והענף  יכנס  למשבר  נוסף 

אך  אך  , ,   קליפים  אפילים  בכמויות  גדולות   קליפים  אפילים  בכמויות  גדולות ליצאליצאאין  ולא  תהיה  בעיה  אין  ולא  תהיה  בעיה  ••

..  באיחוד  האירופי   באיחוד  האירופי למיכוסלמיכוסיש  לטפל  בדחיפות  במכסות  יש  לטפל  בדחיפות  במכסות  



תודה  רבה


