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  2012י יונ

  2012 תמונת מצב ,ענף הזית בישראל במצב חרום

הנובעת נפילת מחירים עולמית , אנו בישראל מושפעים מאד ממשבר עולמי בשוק שמן הזית

 והצטברות מלאים בעיקר במדינות דרום עלייה משמעותית בהיקפי הייצור, משבר הכלכלימה

במקביל עלייה ניכרת בייצור  .אירופה ובראשן ספרד המחזיקות את רוב הייצור העולמי

  .המקומי של שמן זית ישראלי איכותי עקב נטיעות מאסיביות בעידוד המדינה

 יורו  יורו  יורו  יורו 1.81.81.81.8מחיר השמן הממוצע בבורסות השמן בספרד בפברואר היה , מחיר השמן העולמי נופל

  . ג שמן" לק יורו1.85- מסובסד בכיהאירופאשמן הזית     .... שקלים שקלים שקלים שקלים9999----ככככ

בשנת בעוד  ש     שקל שקל שקל שקל11110000     הוא2012בשנת , לפני מכס ,א לישראלשמן שיובלמחיר הממוצע ה

  . שקל שקל שקל שקל20202020 מיבוא היה שמן מחיר השמן הממוצע ל2006

ולכן משנים קודמות חלקו  השמן שמגיע לישראל ברובו הינו שמן באיכויות נמוכותמ חלק ניכר

   .במחירים נמוכים ביותרגם 

במכס אף חלקו ש)  טון8,380( 2010-בעקב יבוא של כמות רבה של שמן , הצטברות מלאים

 1,300א של ובי בנוסף .2010- הצטרף למלאים שנותרו מ2011- טון ב6,000 של יבוא. מופחת

  . ואשר חלקו זולג למאכלהרבה מעל הכמות שנצרכת באמת למאור, טון שמן זית למאור

    

 2006בשנת שששש     בעוד  בעוד  בעוד  בעוד שקלשקלשקלשקל    11110.50.50.50.5     הוא2012שיובא לישראל בשנת שמן למחיר הממוצע ה

  . שקל20 היה  מיבואשמן השמן הממוצע למחיר

מסיביות בשנים הנטיעות העלייה משמעותית בייצור שמן זית ישראלי עקב יש , בישראל

בעשרות אלפי הדונם שניטעו ובתעשייה  .בעידוד ובתמיכת משרד החקלאות, האחרונות

  .  מיליון שקל שעלולים לרדת לטמיון300התומכת הושקעו מעל 

זהו גידול מתקדם מאד אשר , גידול בר קיימא המתאים למגזרים השוניםכרמי הזיתים הינם 

התרומות החיצוניות של כרמי הזיתים לכלל . מלבד עונת המסיק אינו דורש הרבה ידיים עובדות

שיפור באיכות האוויר וקיבוע , התושבים הינן רבות מאד וכוללות תרומות נופיות וסביבתיות

ימוש במים שוליים ובפסולות עירוניות מטופלות ואזורי ש, שטחי חידור למי התהום, פחמן

אשר אותן , הערך הכלכלי של התרומות הללו הינו מאות שקלים. מחייה ומעבר לבעלי חיים

  .  מספקים מגדלי הזיתים ללא תמורה

סקר : השקענו מאמץ רב בהסדרת הנושא, ענף הזית סבל מהעדר בסיס נתונים מסודר ועדכני

  .סקר בתי בד ועידכון רשימת המגדלים והמשווקים ומחשוב הענף, יםומיפוי חלקות הזית
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 בתי בד 29: מתוכם,  בתי בד106  - כמסקר בתי הבד שבוצע עבור ענף הזית עולה שקיימים

  .  בתי בד בהספק גבוה46,  בתי הבד בהספק בינוני31, בהספק נמוך

  ). טון זיתים לשעה2המטפלים במעל (ישנה עלייה משמעותית בהיקף בתי הבד הגדולים 

  .טון של שמן זית 12,500 -מהסקר ומהדיווחים מהשטח עולה שהשנה יוצרו בישראל כ

זוהי תהיה שנת מהפך בה היקפי יצור שמן הזית ,  טון18,000-בשנה הבאה צפוי יבול של כ

החשש הגדול הוא ליכולת השיווק . הישראלי יספקו את כל הצריכה המקומית ואף מעבר לכך

  כבר היום תקועים מגדלי הזיתים הישראלים מכל . זו של שמן ישראלי איכותי הצפוישל כמות 

אך כבר , בתהליך בקרה פרטני, תהליך הסקר והמיפוי של שטחי הזיתים נמצא בשלבי סיום

ומסתכם שהיה ידוע עד כה  ממהכעת עולה ששטח כרמי הזיתים בישראל גבוה משמעותית 

  .  דונם300,000מעל ב

 הינן) כולל החזר הון(ד החקלאות עולה כי עלויות ייצור השמן הישראלי בשלחין מתחשיבי משר

מתקשים המגדלים הישראלים  .שקל 30-עלויות ייצור השמן בבעל הינן כ. שקל- 20 עד 19  -כ

מגדלי הזיתים ולכן  , הקיימת ההגנה המכסיתגם עם,  להתמודד עם יבוא במחירים כאלומאד

  .ללא יכולת לשווקו, איכותי, נותרו עם מלאים גדולים של שמן זית ישראלימכלל המגזרים 

, משבר ממנו הוא מתאושש לאחרונה, ענף הזית סבל בשנים האחרונות ממשבר ארגוני קשה

  : במועצת הצמחים ענף הזיתמפעילויות . ונעשים מאמצים רבים לקידום הענף

כאשר מגדלי , היכולות המקצועיות בענףאנו מסייעים בתהליכי קידום מקצועי ושיפור הידע ו

הזיתים הישראלים הם מהמובילים בעולם מבחינה מקצועית ואיכויות השמן הישראלי זוכות 

  .לשבחים רבים בעולם

תוך הגעה , השקענו בשנה האחרונה מאמצים רבים בהסדרת תו האיכות לשמן זית ישראלי

   .למוצר איכותי בעל אמינות צרכנית גבוהה

פסטיבלים ב וםבאירועי, צ"בקידום מכירות לשמן זית ישראלי ביחרבות קיע התחלנו להש

  . בטלויזיהתוכן שיווקי בתכניות ייעודיות בובנוסף 

הינן מטרות חשובות , בדגש על תו האיכות והעלאת הצריכה, קידום ומיתוג שמן הזית הישראלי

 מכירות לשמן זית  בקידוםבמסגרת יכולתנו התקציבית התמקדנו. בהן אנו משקיעים רבות

    .יזיהובטלותוכן שיווקי בתכניות ייעודיות בפסטיבלים ובנוסף ב וםבאירועי, צ"ישראלי ביח

מאמץ רב הושקע מצידנו בשימור ההגנה המיכסית על שמן הזית והצגת חשיבותו הרבה של 

 בעקבות ).ת ועוד"ותמ, משרדי האוצר(בהיבט המשפטי והציבורי , הנושא להמשך קיום הענף

שמן הזית הוצא , המאמצים הרבים והדיאלוג עם משרד האוצר ושאר הגורמים השלטוניים

צ שהגישה חברת "הדיון בבג. מתוך רשימת מוצרי המזון להורדת מכס שגובשה בוועדת קדמי
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זיתא נגדנו ונגד משרדי הממשלה ובו בין השאר תביעה להסרת ההגנה המכסית יתקיים 

  .וחלטתבספטמבר ואנו מצפים לדחייתו המ

שיתוף תוך המאבק בזיופי שמן הזית המסכנים את בריאות הציבור ופוגעים בענף עלה מדרגה 

  .ח וגורמים נוספים"פעולה עם יחידת הפיצו

  

  

  

שם שם שם שם     ....לא נוכל להשפיע על המצב באירופהלא נוכל להשפיע על המצב באירופהלא נוכל להשפיע על המצב באירופהלא נוכל להשפיע על המצב באירופה! ! ! ! לעת הזאת זה לא מספיקלעת הזאת זה לא מספיקלעת הזאת זה לא מספיקלעת הזאת זה לא מספיק

    לבדללבדללבדללבדל, , , ,  לקדם לקדם לקדם לקדם,,,, יש צורך בסיוע למתג יש צורך בסיוע למתג יש צורך בסיוע למתג יש צורך בסיוע למתג....שינוי אך המועד אינו ברורשינוי אך המועד אינו ברורשינוי אך המועד אינו ברורשינוי אך המועד אינו ברורצפוי צפוי צפוי צפוי 

 המגדלים הישראליים לא יכולים  המגדלים הישראליים לא יכולים  המגדלים הישראליים לא יכולים  המגדלים הישראליים לא יכולים !!!! שמן הזית הישראלי שמן הזית הישראלי שמן הזית הישראלי שמן הזית הישראלישיווקשיווקשיווקשיווקולסייע בולסייע בולסייע בולסייע ב

    !!!!לספוג הפסדים לאורך זמן ועולה החשש לעקירת מטעים משמעותיתלספוג הפסדים לאורך זמן ועולה החשש לעקירת מטעים משמעותיתלספוג הפסדים לאורך זמן ועולה החשש לעקירת מטעים משמעותיתלספוג הפסדים לאורך זמן ועולה החשש לעקירת מטעים משמעותית

ללא סיוע לא יחזיק ענף הזית מעמד ולא יהיה שמן זית ישראלי ללא סיוע לא יחזיק ענף הזית מעמד ולא יהיה שמן זית ישראלי ללא סיוע לא יחזיק ענף הזית מעמד ולא יהיה שמן זית ישראלי ללא סיוע לא יחזיק ענף הזית מעמד ולא יהיה שמן זית ישראלי 

התוצאה תהיה העדר תחרות ליבואנים ועליית מחירים התוצאה תהיה העדר תחרות ליבואנים ועליית מחירים התוצאה תהיה העדר תחרות ליבואנים ועליית מחירים התוצאה תהיה העדר תחרות ליבואנים ועליית מחירים , , , , איכותיאיכותיאיכותיאיכותי

ותר כסף על שמן זית ותר כסף על שמן זית ותר כסף על שמן זית ותר כסף על שמן זית ובסופו של יום ישלם משק הבית הישראלי יובסופו של יום ישלם משק הבית הישראלי יובסופו של יום ישלם משק הבית הישראלי יובסופו של יום ישלם משק הבית הישראלי י

    לשם הצגת הנושאלשם הצגת הנושאלשם הצגת הנושאלשם הצגת הנושא    ללללוווופעפעפעפעהחליטו להחליטו להחליטו להחליטו ל     חברי הענף חברי הענף חברי הענף חברי הענף!!!!הרבה פחות איכותיהרבה פחות איכותיהרבה פחות איכותיהרבה פחות איכותי

יש צורך בהתגייסות יש צורך בהתגייסות יש צורך בהתגייסות יש צורך בהתגייסות     !סיוע דחוףסיוע דחוףסיוע דחוףסיוע דחוףבקשת בקשת בקשת בקשת לשם לשם לשם לשם     למקבלי ההחלטותלמקבלי ההחלטותלמקבלי ההחלטותלמקבלי ההחלטות

 ישנה חשיבות רבה להצגת הנושא  ישנה חשיבות רבה להצגת הנושא  ישנה חשיבות רבה להצגת הנושא  ישנה חשיבות רבה להצגת הנושא !!!!משותפת למניעת קריסת הענףמשותפת למניעת קריסת הענףמשותפת למניעת קריסת הענףמשותפת למניעת קריסת הענף

    !!!!וקברניטיווקברניטיווקברניטיווקברניטיולציבור ולכלל נציגי הציבור לציבור ולכלל נציגי הציבור לציבור ולכלל נציגי הציבור לציבור ולכלל נציגי הציבור 

    בברכהבברכהבברכהבברכה

  עדי נעלי מנהל ענף הזיתעדי נעלי מנהל ענף הזיתעדי נעלי מנהל ענף הזיתעדי נעלי מנהל ענף הזיתר ר ר ר """"דדדד


