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לציבור מגדלי זיתי השמן  

  

. מועצת הזיתים פורקה והועברה כענף למועצת הצמחים, כידוע לכם עברנו תהפוכות לא פשוטות

מאז בעזרתם של הרבה אנשים טובים מהענף , בפברואר השנה נכנסתי לתפקיד מנהל ענף הזית

.  ומחוצה לו אנחנו מנסים לקדם יחד את ענף הזית

איחולי הצלחה לחברי , נבחרה ועדה ענפית חדשה המורכבת מנציגי זיתי הבעל וזיתי השלחין

.   הוועדה תכנס בקרוב לפעילות עם השלמת מינויים נוספים של שרת החקלאות! הוועדה הנבחרת

 

: מהנעשה בענף

 בחלוקה לשלחין ובעל , בימים אלו מתקיים מבצע מיפוי של כל חלקות הזית בארץ

. שבסיומו נקבל בסיס נתונים מוצק ומיפוי של כל חלקות הזיתים בארץ

 אשר מחירו הזול נובע מכך שהוא מסובסד , יבוא של שמן זית זול מאירופה: מכסי מגן

יבוא שמן מסובסד ללא מכס מגן על השמן . הינו קושי שאנו מתמודדים איתו, בכשני אירו

אנו פועלים בכל החזיתות להציג את הנושא . מהווה איום קיומי על הענף, הישראלי

חברת . ולנסות ולמנוע את הסרת מכסי המגן על שמן הזית בכמויות גדולות או קטנות

צ כנגד המדינה על נושא זה ונושאים נוספים וצירפה אותנו "זיתא הגישה תביעה לבג

. לעתירה ואנו פועלים גם במישור המשפטי

 אנו פועלים לטיפול בנושא בצורה רחבה , בנושא זיופי השמן שמטרידים את כולנו

שרות המזון , ומשותפת בעזרת איגום יכולות אכיפה של יחידת הפיצוח במשרד החקלאות

. התהליכים אינם פשוטים אך מתקדמים בכיוון הנכון. המכס ועוד, במשרד הבריאות

אנא העבירו לנו כל מידע או חשד שיש לכם , נשמח לעזרתכם לשם שיפור המאבק בזיופים

. יחד עם הגורמים הנוספים, בנושא וננסה לטפל בו

 י נציגי בתי הבד שהתכנסו בחוות "אנו פועלים יחד עם ועדה מייצגת שנבחרה ע: בתי בד

 .לשם הסדרת מעמד בתי הבד וקבלת סיוע במספר נושאים, חנניה

 .       אנו יוצאים בימים אלו לעריכת סקר עדכני של בתי הבד

 ט לטיפול שוטף בנושא הביטוח"אנו פועלים מול קנ: ביטוח נזקי טבע. 

בדגש על , ט את עידכון והתאמת פוליסת ביטוח נזקי טבע בזית"אנו מקדמים יחד עם קנ

 .המטעים המושקים

  בחודש הקרוב תחל הדרכה מקצועית מרוכזת במגזר המסורתי במסגרת שיתוף פעולה של

מטרת ההדרכה להביא את הידע המקצועי העדכני , מ במשרד החקלאות"הענף עם שה

 .למגדלים רבים
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 בהמרת , הוחלט לעבור לגביית היטלים לפי דונם, במסגרת המעבר למועצת הצמחים

לחישוב לפי היבול הממוצע לדונם תוך חישוב ערכו ,  שקל לטון זיתים20ההיטל בגובה 

. וגביית ההיטל בהתאמה בחישוב נפרד לזיתי בעל ולזיתים מושקים, הכלכלי של היבול

הנושא החל בעת הטיפול במגדלים אשר שילמו היטלים במסגרת הביטוח וייושם כעת על 

 שקלים לדונם 24- שקלים לדונם זיתי שמן בבעל ו6עלות ההיטל תהיה . כלל המגדלים

אנו מצרפים טפסי עדכון שטחים נטועים לשם רישום ולשם . לזיתי שמן מושקים

 .האפשרות לספק לכם שרות נוח ויעיל בעת הצורך להעברת דיווחים לצרכים השונים

 

 כנס הזית 1.11.2011-במסגרת אירועי פסטיבל הזית בגליל יתקיים בראש פינה ב 

 !אנא עקבו אחר הפרסומים, כולם מוזמנים, חי-הישראלי בשיתוף עם מכללת תל

 

 

 הנוהל , השלמנו כתיבה של נוהל מפורט לתו האיכות לשמן זית ישראלי של ענף הזית

יישום הנוהל ייחל בימים אלו לאחר שבחרנו . י כל הגורמים ונכנס לתוקף"אושר ע

: במכרזים את

  חברת אגריאור כחברה לעקיבות המוצר שתעקוב אחר מקורו של השמן הישראלי ותנאי

.  אחסונו ומעבדת מילודע לבדיקת איכות של השמן

 בחרנו בחברת , במקביל אנו פועלים במרץ לקידום מכירות של שמן הזית הישראלי

העברת מסרים , הפרסום אדלר חומסקי ואנו עובדים איתם על שידרוג תו האיכות

 . שיווקים בתכניות טלוויזיה ייעודיות והרבה יחסי ציבור

אנא העבירו לנו : אנו זקוקים לעזרתכם, לצורך יחסי הציבור לשמן הזית הישראלי האיכותי

כל סיפור מעניין שנוכל לנסות ולהעביר לכלי התקשורת לשם יצירת רעש חיובי סביב שמן 

, בריאות, סיפורי רקע ואווירה, העבירו אלינו כל חומר אפשרי. הזית והעלאת המודעות לערכו

! רק ביחד נוכל להצליח, סיפורים אישיים מרגשים ועוד, קולינריה

 

. נשמח לסייע בכל שאלה או הצעה

  

! בברכת שנה טובה

 

 

 .ר עדי נעלי מנהל ענף הזית וצוות הענף"ד


