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נפילת מחי רים עולמית עקב המשבר הכלכלי �

והצטברות מלאים בעיקר במדינות דרום אירופה 

. ובראשן ספרד המחזיקות א ת  רוב הייצו ר העולמי

.   יורו1.85-בכשמן הזית  האירופאי מסובסד �
מחיר השמן הממו צ ע בבורסות השמן בספרד �

. שקלים9- יורו כ1.8בפברואר היה 
 2012המחיר הממוצע לשמן זית שיובא לישראל בשנת �

 מחיר השמן הממוצע  2006בשנת .   שקל10.5 הוא

. שקל20לשמן היה 



חלקו  )   טון8,380(  יבוא של כמות רבה של שמן זית  -2010

.  הו תיר מלאים גדולים, במכס מופחת

 טון הות יר מלאים של שמן 6000 יבוא בהיקף של -2011

.  זית מיובא 

. הזולג למאכל,  טון שמן  זית למאו ר1,300בנוסף יבוא של 



עלייה משמעותית בייצור שמן זית ישראלי עקב נטיעות , בישראל�

.בעידוד וב תמיכת משרד החקלאות, מסיביות בש נים האחרונות

,  בתי בד106מסקר בתי הבד שבוצע עב ור ענף הזית עולה שקיימים �

. ישנה עלייה משמעותית בהיקף בתי הבד הגדולים �

 -מהסקר ומה דיווחים מה שטח עולה שהשנה יוצרו בישראל מעל�

. טון  של שמן זית12,500

בשנה הבאה צפוי שינוי מ הותי וייצור  שמן הזית המקומי יעלה על �

!אשר יספקו  את כל הצריכה המקומית ואף מעבר לכך,   טון18,000



 מיליון   מיליון  225225בשנים האחרונות הושקעו מעל בשנים האחרונות הושקעו מעל 

. . שקל בהקמת מטעי זיתיםשקל בהקמת מטעי זיתים

תקציבים הושקעו רבים בהקמת תעשיי ה תקציבים הושקעו רבים בהקמת תעשיי ה 

..''וכווכוציוד ייעודי ציוד ייעודי , , תומכת של בתי בדתומכת של בתי בד

!!אסור לתת לסכום כה גבוה לרדת לטמיוןאסור לתת לסכום כה גבוה לרדת לטמיון

השקעות בהקמת מטעי זיתים
4,500עלות הקמת מטע זיתים לדונם

50,000הערכה מימנימאלית של שטחי הנטיעות החדשים

        225,000,000אומדני ההשקעה המינימאלית בהקמת מטעי זיתים



המיכוסהמיכוסגרעון באפקטיביות גרעון באפקטיביות 
יבוא

201020112012

11.51110.5מחיר ממוצע לק"ג שמן זית בשער הנמל

6.56.56.5מכס לק"ג שמן זית

83806000סך שמן מיובא

8.599.5הפרש ממוצע בין עלויות יצור (בש"ח)

2-2.5-3-אפקטיביות מיכוס (בש"ח)



..תת""התמהתמאו נקודות השילוב עם או נקודות השילוב עם ? ? למה זיתלמה זית

ללא  , שילוב הדוק בין חקלאות לתעשייה ישראלית�

.תעשיית בתי הבד אין שמן זית   ואין ערך לגידול

:פריפריה�
עמידות רבה , הזית עמיד לקרקעות שוליות ו אחרות

) . קולחין , מליחי ם(למים שוליים 

. חשיבות רבה מאד במגזר המיעוטים
לדוגמא רמת , י צירת מקו רות הכנסה יש מאין ,  תעסוקה

. פוטנצ יאל גדול לקידום תיירות כפרית נושאית . נגב

.זיופים ועוד, הטעיי ת  הציבור, ת קן ישראלי, צרכנות�



תועלות חיצוני ות הן תועלות שכרמי הזיתים 
,  ק יבוע פח מן ד ו ח מצני: מספקים לכלל ה ציבו ר

בתי גידו ל ואז ו רי מעב ר  לבעלי ,  ל מי תהום חיד ור
, קליטת מי קולחין ופסו לות  עירוני ו ת, חיים

.  שמירה על השטח ועוד , נופי ותתרומ ות 

תועלות חיצוניות 

בעל שלחין

50180שטח באלפי דונם

833.2687.6סך הכל תרומה לדונם בש"ח

68.822.3סך הכל עלויות שליליות לדונם בש"ח

764.4665.4סך ערך חיצוני לדונם בש"ח

     119,763,000       38,218,000סך ערך חיצוני לענף בשנה בש"ח

  157,981,000סך כל התרומה בשנה מענף הזית



,  מ תארגן, הענף שהיה שרוי במשבר ארגוני חמור בשנים הקודמות�

בתי הבד וכמויות , יוצר בסיס נתונים מהימן של שטחי הזיתים

.השמן המיוצרות כמו גם מחשוב והסדרת הענף וחבריו
השקענו בשנה האחרונה מאמ צים  רבים בהסדרת תו האיכות �

תוך קביעת ויישום נהלים ברורים והגעה , לשמן זית י שראלי

. למוצר איכותי בעל אמי נות צרכנית רבה
י צירת רצף , צ"ביח: התחלנו בקידום מכירות לשמן זית י שראלי�

 ופסטיבלים ובנוסף תוכן שיווקי בתכניות ייעודיות ארועים

. בטלוויזיה
המאבק בזיופי שמן הזית המסכנים את בריאות הציבור ופוגעים �

עלה מדרגה בשיתוף פעולה עם מספר גורמים ובראשם , בענף

. כשאנו לוקחים חלק מרכזי בתיאום בין הגופיםח"הפיצויחידת 



בריא יותר , עשיר יותר, טה ור יותר

שמ ן זית ישראלי

שמן הזית   עשיר באחת מחומצות ה שומן היציבות והמומלצות   

תוך , ש מן הזית  מופק בכבישה קרה). 75% (אולאית חומצה –ביותר 

ולכן הוא עשיר ביותר ברכיבים פעילים נוגדי ,  ריסוק גלעיני הזיתים

.לרכיבים אלה חשיבות מכרעת לבריאותנו. חמצון ונוגדי דלקת

 



ובמסגרת , צריכה קבועה של שמן זית תורמת לבריאות כלי הדם והלב

, סרטן, היא יכולה לסייע בהגנה מפני התפתחות סוכרת, תזונה בריאה

פגיעה בתפקוד המוח ואפילו בקידום תחושת שובע ובשמירה על  

. משקל בריא

הנצרכות במקום שומני ם ,  כפות שמן זית מדי יום2:  קבעFDA-ה

. עשויות לסייע בהפחתת הסיכון למחלת לב כלילית, רוויים

כדי ליהנות מיתרונותיו הבריאותיים של שמן הזית הוא צריך להיות 

. ממקורות השומן העיקריים בתפריט בריא

. אפיה וטיגון, בישול, תיבול: שמן זית איכותי מתאים לכל השימושים

בריא יותר , עשיר יותר, טהור יותר

שמן זית ישראלי



  שמן הזית יכול  לסיי ע בקידום תחושת שובע  ו בשמירה על משקל -מניעת השמנה •

בריא

חשוב לתפקוד המוח •

בריאות העצם •

סוכרת•

הפחתת הסיכון  לסרטן•

כוח הגנה משולב לבריאות כלי הדם והלב •

הפחת ת רמ ו ת ה כולס טר ול   •

הפחת ת ר מו ת לח ץ הדם•

הפחת ת  תה ל יכי  חמצון •

 יתר  קר ישי ו תהפחת ת •

בריא יותר , עשיר יותר, טהור יותר

שמן זית ישראלי



 איש 800,  זיוף שמן בספר ד גורם להרעלה חמורה1981בשנת •

. מתים ורבים אחרים נפגעים ונותרים עם נזקים חמורים

מגיע לבקבוקי שמן ) נפט" (שמן מינראלי"באיטליה לפני כשנתיים •

.זית

 מספיק - טון של שמן זית למאור1,300 יובאו 2011בארץ בשנת •

.מגיע לשמן למאכל,  לעשר שניםחנוכיותלהדלקת 

מאפשרות ייצור שמן זית משמנים נחותים עם " נוסחאות סודיות"•

)חלקן מסרטנות, לרוב מסוכנות לבריאות(תמציות טעם וריח 

זיופי שמן זית



 השמנים בכבישה קרה בדרג ת כתית וכתית מירבבארץ •

.מעולה

,   מ הייצור העולמי של שמן ה זית% 40-בספרד המייצרת כ•

.זיכוך,   מ הש מן מקולקל ודורש תיקון% 70

יוצר שמן זית שאינו ראוי , מיצוי שניוני של שמן גפת•

.למאכל אדם

ה צטברות מלאים גורמת לשיווק שמן בין שלוש וארבע •

.שנים

שמני ז ית באר ץ ובעולם



תו האיכות עם תהליכי בקרה קפדניים�

עקיבות המוצר�

בדיקות מעבדה�

מעקב ובדיקות חוזרות�

 

  

בריא יותר , עשיר יותר, טהור יותר

שמן זית ישראלי



תהליך בקרת , תו איכות בעל אמינות צרכנית גבוהה

מכרם , איכות מוקפד בממשק של עקיבות המוצר

האחסון , לבית הבד למקום הבקבוק, הזיתים הישראלי

מהשמן נלקחות דגימות לבדיקות מעבדה . והשיווק

רק כך ניתן להבטיח שמן זית . מקצועיות במעבדה

.איכותי, ישראלי

 חשיבותו של הנושא עולה ככל שתעש יית זיופי השמן 

. בארץ ובעיקר בעולם נעשית יותר שכיחה ומתוחכמת

  

בריא יותר , עשיר יותר, טהור יותר

שמן זית ישראלי


