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  ) יוני -מאי(, דף עדכונים לחברי ענף הזית

  

 05/06 בתאריך םהתקיי, במסגרת המאמצים להצגת המשבר הקשה בענף הזית

 ביקור וסיור של שרת , היוצאתר הועדה הענפית"יו', מאל מדלג'ביוזמתו של ג

החקלאות מר יוסי ישי והנהלת . ל מ"יחד עם מנכ, כ אורית נוקד"החקלאות ח

  .כ שכיב שנאן"חהצטרף אליהם  ,המשרד

, עדה הענפיתוהומ םחברי, י מועצת הצמחים וענף הזיתראשבמפגש השתתפו 

  .משווקים ובעלי בתי בד, מגדלים

אשר נגרם עקב ,  הקשה של ענף הזיתוהוצג מצב, הנוכחיםלשאר  ות החקלאותשרל

 במחירי שמן הזית והעלייה המשמעותית בגידול ובייצור שמן זית המשבר העולמי

  . ראלייש

הובהר שהמגדלים מכל המגזרים תקועים עם מלאי גדול של שמן זית ישראלי 

, אותו אינם מצליחים לשווק עקב ההצפה בשמן מיובא לא איכותי וזול, איכותי

  .המשך קיומו של הענף לשעולה הגדול והחשש 

הוחלט על קיום . ל המשרד הביעו את מחויבותם לענף זיתי השמן"השרה ומנכ

. פגישה אשר תתקיים במהלך חודש יולי, ת וצוותו"תפת עם שר התמפגישה משו

  . במקביל יוקמו צוותי עבודה לבחינת פתרונות אפשריים

  . הענף ובעלי בתי הבד, התקיימה ישיבה עם נציגי משרד החקלאות: א

ת ונציגי הנהלת משרד "התקיימה ישיבת עבודה ראשונה עם הנהלת משרד התמ: ב

  . הצגת הבעיה ובחינה ראשונית של פתרונות אפשרייםהחקלאות וענף הזית ל

על מחויבותו העמוקה לענף , במספר מפגשיםאשר חזר , כ שכיב שנאן"חבמקביל 

. ולסיוע במציאת פתרון למשבר הקשה בו הענף נמצא העלה את הנושא לדיון בכנסת

י אנא הרשמו במשרד, נוכחותנו חשובה, 12:00 לחודש בשה 27-הדיון בכנסת נקבע ל

  .הענף להסדרת אישורי הכניסה

  

ערנותכם , אנו מנסים לקדם גם את החזית התקשורתית יחד עם משרד יחסי הציבור

כדוגמא כתבה מידיעות אחרונות וזה , מצורפת לדף המידע. והעברת ידיעות חשובה

  . הזמן להודות לדני איילון על היוזמה והערנות שהובילו לכתבה חשובה זו

  תו האיכות
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אך היה חשוב , מיתוג מחודש אינו תהליך קל, ת המשודרג צובר תאוצהתו האיכו

תהליכי עקיבות . לבסס את תו האיכות שנחבט ולהעניק לו אמינות צרכנית גבוהה

י "בדיקות המעבדה הקפדניות המבוצעות ע, י חברת אגריאור"המוצר שנבדקים ע

כות לשמן זית מאפשרים לנו לתת תו אי, מעבדת מילודע בתוספת בדיקת הסטרולים

לאחר סיום . ישראלי רק למי שראוי לכך וסייע לנו לנפות את מי שלא ראוי לתו

  .התו ישן יוצא מהשימוש בחודש הבא, תקופת ההתארגנות

כנסו (תוכן שיווקי בטלוויזיה , יחסי ציבור, אנו עוסקים בקידום התו באירועים

: לאתר ענף הזית במועצת הצמחים

4219=id?aspx.index/il.org.plants.www://http(  

בזמן הקרוב נעלה לאתר גם תקצירי מצגות ומידע מהכנסים האחרונים ועידכונים 

  .על מצב הענף לשימוש כלל חברי הענף

  רועיםיא

, ית תמך בואירוע אשר ענף הז, "טרה אוליבו"התקיים אירוע , בתחילת חודש יוני

   .I.O.Cמארגון השמן העולמי , ותמיכהקבל על כך החזר ושהענף י

  .תודה למארגנים 

  : במהלך האירוע התקיימו

 פתחי ' השתתף פאנל הטועמים של ענף הזית בראשות דר: תחרות שמני זית   .א

 .עבדאלהאדי  .ב

  .  וברכות לזוכים ולעומד בראשו תודה לפאנל הטועמים 

,  התקיימה ועידה מקצועית עם מרצים מהארץ ומהעולם12/06 - ו11/6בימים   .ג

אשר תרמו רבות להעמקת הידע שלנו בהיבטים התזונתיים והבריאותיים של 

  . שמן הזית ונושאים נוספים

  .מארגן הועידה המקצועית, זהר כרם' תודה לדר

תפו אנשי טרה אשר בו השת,  התקיים סיור וכנס משותף בנצרת12/06/12', ביום ג

   .שבוע התזונה הישראלי ואנשי ענף הזית , אוליבו

ר "ד, איכסאל, איילה נוי מאיר, ריש לקיש: לאנשים ולאתרים בהם ביקרנו, תודות

, הדס, סינדיאנת הגליל. חאדר ויונס דראושה, בית הבד דראושה, פתחי עבאלהאדי

  .ר עלי מאזן"ד, דיר חנא, אסנת ואנשי העמותה

  . הרשות לפיתוח הגליל ועמותת נצרת סיועבהכנס התקיים 
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ולסיוע אשר חזר על מחויבותו העמוקה לענף , כ שכיב שנאן"את הכנס נעל ח

   .במציאת פתרון למשבר הקשה בו הענף נמצא

בראשותה של הדיאטנית ,  התקיים כנס שבוע התזונה הישראלי14/6 - ו13/6בימים 

נל מקצועי בהיבטים התזונתיים פאבכנס נערך ,  בגני התערוכהרות משה וצוותה

,  מאחר שכל דיאטנית פוגשת מספר רב של מטופלים.והבריאותיים של שמן הזית 

  .הן קהל יעד חשוב מאד עבורנו

 דיאטניות 1400-כ, כמו כן הקמנו דוכן שהציג את תו האיכות המשודרג של ענף הזית

מאגר שמות . עעברו בדוכן והשאירו את שמן וכתובתן והסכמתן לקבל מאיתנו מיד

לשמן זית לתו האיכות ו חשיפה גדולה ויאפשר ,מקצועי זה הינו רב משמעות עבורנו

  .  ישראלי איכותי בעולם התזונה והבריאות 

  מפגשי מגדלים

   בשיתוף משקי הדרום 27.6.12-מפגש מגדלים לאזור הדרום יתקיים ב

לאית עמק  בשיתוף הועדה החק19.7.12-מפגש מגדלים לאזור הצפון יתקיים ב

  הירדן וצמח ניסיונות

  מפגש מגדלים באזור המרכז יתקיים בתחילת אוגוסט

  מפגש מגדלים בחוות חנניה יתקיים בסוף אוגוסט

  קורסים והשתלמויות

בתחילת ספטמבר יתקיים בחוות חנניה קורס מקצועי בסיסי למגדלי זיתים של 

  משרד החקלאות בשיתוף ענף הזית

מתמחה " קורס של מכללת תל חי בשיתוף ענף הזית בנובמבר יתחיל בחוות חנניה

   שעות אקדמאיות120קורס של " בגידול זית וייצור שמן זית

  ). פרטים והרשמה למפגשים ולקורסים במשרדי הענף(

אנא העבירו כתובת מייל , או אינו מקבל מאיתנו מיילים/ לכל מי שיש מייל חדש

  .מעודכנת

  

  .רעיונות ובקשות, נשמח לקבל הצעות

  

  

  בברכה

 מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, ר עדי נעלי"ד

 


