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 " יציב"אגודת -מרכז מזון



 חלב בארץ

2007 :המשך עליית ביקוש לחלב 

2008 :אבל באופק נשמעות   2007-בתחילתה דומה ל

 .2009-ונראה שהמכסות יחזרו ב" זמירות חדשות"

סבלו , בשל פיגור בעדכון מחיר המטרה 2007-ב

 .הרפתנים לאורך השנה ממחסור כספי

חוק החלב"ב מחיר המטרה+הסדרת צו החלב: נחוץ" 

בנוגע לחוק החלב ישנם וויכוחים על המהות 

 כיצד ישפיע –תנובה נמכרה לאייפקס? 



 מחירי הגרעינים בעולם

יש , בייצוא תירס" ראשיתהשחקנית ה", ב"בארה
הרחבה ניכרת בשטחי המזרע ועלייה גדולה עוד  

 .יותר בביקושים

יעדי התירס : 

כ הביקוש גדל מעבר לעלייה בהיצע"סה 

  עליות בבורסה 

עליות במחירי ההובלה הימית 

השפעה על מחירי המספוא הגס בארץ 

 







 השפעת גובה המלאי על מחירי התבואות

 ירידה במחירים

 נסיקת מחירים



25% 

15% 













ב והתגברות ייצור "השינויים במזרע בארה

 :האתנול מתירס

 סויה
18% 

 תירס לאתנול
21% 

 תירס 
61% 

 סויה
21% 

 תירס לאתנול
 תירס  12%

67% 

2006 2007 











עליית מחירים בשוק העולמי בשל 

 :השתנות המאזן

 ביקוש

 היצע



 מחירי הגרעינים בעולם

יש , בייצוא תירס" ראשיתהשחקנית ה", ב"בארה
הרחבה ניכרת בשטחי המזרע ועלייה גדולה עוד  

 .יותר בביקושים

יעדי התירס : 

כ הביקוש גדל מעבר לעלייה בהיצע"סה 

  עליות בבורסה 

עליות במחירי ההובלה הימית 

השפעה על מחירי המספוא הגס בארץ 

 



  תירסמחירי 

 בשיקגו



  הסויהמחירי 

 בשיקגו



מחירי החיטה  
 בשיקגו



 מחירי הגרעינים בעולם

יש , בייצוא תירס" ראשיתהשחקנית ה", ב"בארה
הרחבה ניכרת בשטחי המזרע ועלייה גדולה עוד  

 .יותר בביקושים

יעדי התירס : 

כ הביקוש גדל מעבר לעלייה בהיצע"סה 

  עליות בבורסה 

עליות במחירי ההובלה הימית 

השפעה על מחירי המספוא הגס בארץ 

 



 מהיכן מגיעות התבואות לישראל

 

חגורת  "

 "התירס

 ניו אורלינס

 ברזיל

הים  

 השחור

 ארגנטינה



 :הרכב מחירי חומרי הגלם מייבוא

שדה  

 התירס

“Corn Belt” 

USA 

הבורסה  

 בשיקגו

(CBOT) 

דוברה  

 מיסיסיפי

 -נמל המוצא

 ניו אורלינס

 F.O.Bמחיר 

 ההובלה הימית

 טון 60,000

Panamax 

האוקינוס  

 האטלנטי

 מחיר

C+f 
 חיפה

 אשדוד

מחיר  

F.O.T 



 ?מה קורה להובלה הימית



 Panamaxמחירי ההובלה הימית ל 







 המחסור העולמי באניות

 אנייתPanamax (60,000 טון )נבנית תוך שנתיים. 

   כיום המחסור באניות מביא למצב אבסורדי

שאנייה משומשת שמסוגלת לעבוד בזמינות  

 .מיידית תיקנה במחיר גבוה בהרבה מאנייה חדשה

  העליות העיקריות בהובלה הימית הן כתוצאה

 .בנוסף להמראה במחירי הדלק ממחסור באניות



 מחירי הגרעינים בעולם

יש , בייצוא תירס" ראשיתהשחקנית ה", ב"בארה
הרחבה ניכרת בשטחי המזרע ועלייה גדולה עוד  

 .יותר בביקושים

יעדי התירס : 

כ הביקוש גדל מעבר לעלייה בהיצע"סה 

  עליות בבורסה 

עליות במחירי ההובלה הימית 

השפעה על מחירי המספוא הגס בארץ 

 



 עליית מחירי המזונות הגסים

שחתות וקש מושפעים , תחמיצים: המזונות הגסים

 .באופן ישיר מהאלטרנטיבה של גידול גרעינים

 מושפעים ממחיר  ( תחמיץ ושחת)מחירי החיטה

 גרעיני החיטה העולמי

 מושפעים ממחירי  ( תחמיץ וקש)מחיר התירס

 גרעיני התירס העולמי 



 (:באחוזים)הרכבי מנות אופייניות 

 עגלות עגלים פרות מזונות

 5-10 35 30 גרעינים

 5-10 15 25 כוספאות

 (קש) 50 15 34 גסים

 35 30 10 לוואי



 2008מחסור במזונות גסים 
 בקיה, תלתן)השנה ישנו מחסור חריף בשחת קטניות ,

 (.אפונה ואספסת

 כנראה שיש רק     )השנה ישנו מחסור חריף בקש חיטה
אלף   180-כאלף טון לעומת ממוצע רב שנתי של  70-כ

 !!!(טון

20-25)ייצוא לירדן : בהתחשב בעליות בביקושים בארץ 
נוצר מחסור  ( אלף טון 25-כ)גידול פטריות , (אלף טון

 !קריטי

התמודדות עם המחסור במצאי  : השנה מוקד המאמץ
 .המזונות הגסים

קש : חלק מזה מתבטא במאמץ לשלב מזונות חליפיים כגון
 ב"שזרות תירס וכיו, קש תירס, חמניות



 :מהנעשה במרכז המזון

חלוקה באבוס 

טיפול בהחזרת המוננסין למנות הפיטום 

המשך שיפור מערכות המחשוב 

ז"הסתיימה עסקת רכישת המרמ 

שינויים בכוח אדם: 

 



 :שינויים בכח אדם
 חן בן יעקב –מבקר איכות  רועי שמר –מנהל תפעול 

 ציפי טל –מזכירה  כפיר לוי –איש שיווק 



 תפקיד מבקר האיכות 
 בדיקה מדוקדקת של

 חומרי גלם  

  בדיקת תהליכי ייצור
 תערובות ובלילים

בדיקות חומר יבש ו-
PH במעבדה מקומית 

 ריכוז שליחת דגימות
 למעבדות חיצוניות

  קיום נהלי האיכות על
 ISOפי   



 השקעות במרכז המזון
תוספת תאים לאכסון שטוח. 

 2007נבנה מתבן גדול בסוף 

ועוד מתבן גדול הושלם בימים  

 .אלו

 בהמשך מתוכננת עגלה גדולה

נוספת כאשר עדיין קיימת  

ההתלבטות והרצון לשפר את  

 הדיוק בחלוקת הבלילים

תאי בטון לחומרי לוואי. 

  יש כוונה לבדוק בצורה רצינית

השקעה גדולה באכסון  

 .  גרעינים במיכלים

 

 


