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ושיווק ״צור
ח ת״ שנ ע שוג מ ח ״ ת ״ ת ח ר 2008 שנ צו ת ובשיווק. ב״ ל חי ת ה ב שנ רי ה ק חומרי מחי ל ג ק ה ל עו ק חיו ב הי  ־,rikx) גבו

ת ו ב ל ח מ ל דווחו ה ח ע ״ ל יק בשיווק ע ה לרוץ ־nkw ביקשו ומהיצרנ מ י ד ת הרבה. ול״צר ק י צ ח מ , ב ״ה  השנ

ה נ י ג נ מ , ה ה ת נ ת ש ס ה רי י , המח יק נעצר, השיווק צנחו ת נתבקשו היצרנ ת ל ק ״ ן ״0בר  תמיר, לירון ״צור. ולהקטי

ן ת כלכל צ ע ו , מ ת ת1̂ וקר0 החלב תו י ז ות הח נ ו ו המג

m בשנתון נציג שאותם 2008 שנת סיכומי על שוקדים אנו אלה ימים 
J על סקירה בשנתון תובא מפורטים, לנתונים מעבר החלב. מועצת 

 בריאות חינוך, השיווק, קידום השונים: בתחומים המועצה של פעולותיה
 ראשוניים סיכומים בקצרה נציג זו ברשימה ועוד. החלב ואיכות העטין

סופיים( אינם )הנתונים והשיווק הייצור נתוני של

ומככ<ות ״צור
ו85 לעומת ליטרים, מיליון 1,273 המחלבות קלטו 2008 בשנת  מיליון ו,

 שהם ליטרים מיליון 87כ- של בעלייה מדובר - 2007 בשנת ליטרים
 שחולקה הלאומית במכסה בגידול נעוצות בייצור לגידול הסיבות .7.3%

 ,2008 בשנת ליטר מיליון ,ו212ל- 2007 בשנת ליטר מיליון 1,166מ- -
המטרה(. ממחיר 90%) עודף חלב ייצור שעודדה והמדיניות

חלבון רכיבי ושומן( חלב)
 ונרשמה 2007שב- לזו מאד דומה הייתה 2008 בשנת הרכיבים תכולת
בשומן. והן בחלבון הן אחוז יח׳ 0.0ו של קטנה עלייה

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

V______________ __________________J
ומכסות ״צור - 1 תרשיס

ת מספר רפתו
 במגזר )כולן ו3ב- ירד 2008 שנת במהלך הפעילות הרפתות מספר

 של לעלייה הביאה הייצור, בסך העלייה עם יחד זו, עובדה המשפחתי(.
לרפת. הממוצע בייצור 9%כ-

בליטר(: p׳T1nk)במחלבות שנתקבלו כפי חלב רכיבי - 3 תרשיס
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v _______________________________________________ y
ת - 6 תרשיס חו ת פ ת מסרה מרויר ה ת ,ומחיר ה ת התערובו נ הז בקר ל

המםרה מחיר
 עלות )ללא הרפת בשער סטנדרטי לליטר באג׳ הם זה בתרשים המחירים
למחלבה(. ההובלה
 דצמבר לעומת 2008 )דצמבר 7%ב- המטרה מחיר עלה 2008 במהלך

 לעומת לליטר, אג׳ 213.93 היה 2008 בשנת הממוצע המחיר (.2007
 .17.5% של ממוצעת התייקרות - 2007ב- 182.06

 גרעינים של העולמיים במחירים החדות מהעליות שנבעה ההתייקרות,
 סוף לקראת .2007 של השנייה במחצית החלה הבקר, להזנת המשמשים

 שהביא דבר לרדת, החלו הגרעינים ומחירי המגמה השתנתה 2007
 .2009 הראשון וברבעון 2008 של האחרון ברבעון המטרה מחיר לירידת
 ,2007 הייצור עלויות סקר על המטרה מחיר מבוסס 2009 מינואר

בהתאם. שונתה ושומן חלבון של הנורמטיבית והתחולה

pa צפו׳ לעלות, ישובו והמחיריק שיתאוששו לאחר 
 *דולה תנודתיות של בסביבה לפעול החלב ענף

pn הנמוכיק העולמ״ק המחיריק במחיריק. na, כי 
 עובדה מאד, נמוך חלב עודפי מפינוי השולי הפדיון

חלב נמוך תשלוק המחייבת עודף ל

חודשיק( 11)שיווק נתוני
 קבוצות לפי בקר מחלב מוצרים של השיווק נתוני את המפרט לוח מצורף
ערך שווה חישוב חודשים. ו ל-ו מתייחסים 2008 לשנת הנתונים מוצר.
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מטרה מחיר - 5 תרשיס ב ה חל ת בקר ל טנ סחיריס חלב מוצרי של עולמ״ס מחיריס - 7 תרשיס2008 ב

 ערך שווה
גולמי)א״ל( חלב

שולחנית חמאה
)טון(

 קשות גבינות
)טון( ומותנות

לבנות גבינות
)טון(

 ניגרת תוצרת
)א״ל( ומעדנים

 שתייה חלב
)א׳׳ל( ומשקאות

1ו,3,ו2ו2 5,713 22,813 80,703 146,820 370,266 2004
,ו160,017 5,817 23,528 82,359 151,766 378,957 2005

1,236,768 6,217 25,210 87,330 164,363 402,276 2006
1,259,650 6,175 26,473 88,177 166,610 405,928 2007

2.55% 1.82% 3.13 2.05% 3.37% 2.35% 05-04
6.62% 6.88% 7.15% 6.04% 8.30% 6.15% 06-05
1.85% 0.68% 5.01% 0.97% 1.37% 0.91% 07-06

1,181,367 4,961 25,191 83,989 154,343 373,259 2007 (11)
2.0% 11.9% 3.9% 3.5% 2.1% ־0.5% 08-07

 בענף. מקובלים ייצור מקדמי על מתבסס חלב
 בשוק גולמי לחלב בפועל הביקוש את בהכרח, מייצג, אינו זה מספר

 הקבוצות בין השיווק למגמות משותף מכנה לתת כדי בא, אלא המקומי,
השונות.

 הצמיחה מגמת נבלמה 2008 שנת של השנייה במחצית כי נעיר לטבלה
 הראשונה. במחצית חל בענף הצמיחה ורוב

 שנת כי מסמנים במשק, המיתון מגמות התחזקות עם יחד זו, עובדה
קטנה. תהייה החלב בשוק הצמיחה שבה שנה להיות עלולה 2009

עולמייק מחיריק
 הסחר כולל העולמי)לא בסחר נסחרת העולמית החלב מתפוקת 6% רק
האירופית(. בקהילה החברות בין

 תעשייתית, חמאה חלב, אבקות חלביים: גלם חומרי של הוא הסחר עיקר
 הצידר. גבינת כגון קשות, גבינות ושל מרוכזים, גבינה ומי חלב חלבוני

חלב אבקת כחוש, חלב אבקת של העולמיים המחירים מתוארים בתרשים

 צ׳דר. וגבינת שומן 82% תעשייתית חמאה מלא,
 גידול היו העולמיים במחירים התלולה לעלייה העיקריות הסיבות

 וסין, אסיה מזרח דרום של המתעוררים בשווקים ובעיקר בביקושים,
 בצורת )שיטפונות, אקלימיים אירועים בשל ההיצע, בהגדלת וקשיים
 חלב. בייצור המאופיינים בעולם רבים באזורים וכיו״ב(
 מוסברות אלה ירידות במחירים; תלולות לירידות עדים אנו 2008 מאמצע

 צמצום בשל ובעיקר, והן, העולמי הייצור כושר הגדלת בשל הן
הגבוהים. למחירים כתגובה הביקושים,

 בעולם הגלובלי. הפיננסי המשבר השפעת גם ניכרת השנה, סוף לקראת
 רוב בעתיד; המחירים להתפתחות ביחס שונות הערכות קיימות

 לאחר וגם להתאושש, כשנתיים לשווקים ייקח כי חוזים האנליסטים
 של בסביבה לפעול החלב ענף צפוי לעלות, ישובו והמחירים שיתאוששו

במחירים. גדולה תנודתיות
 חלב עודפי מפינוי השולי הפדיון כי גוזרים, הנמוכים העולמיים המחירים

 נצרך שאינו )חלב עודף לחלב נמוך תשלום המחייבת עובדה מאד, נמוך
■ המקומי(. בשוק


