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   ) דצמבר/ אוקטובר : ( עדכונים על הנעשה בענף הזית 
  
  

תוך שיתוף , במהלך אוקטובר התקיימו הדרכות מרוכזות במספר כפרים •
 . ר פתחי עבדאלהאדי ויונס מודירה "מ בהדרכתם של ד.ה.פעולה עם ש

ה ואנו  התגלו כהצלח,מ.ה.ההדרכות היו במסגרת פיילוט שמבצעת ש  
  . להרחיבם בהמשך מ .ה.יחד עם ששואפים   

  

 במהלכו פקדו 17 -התנהל בהצלחה זו השנה ה, פסטיבל ימי ענף הזית בגליל •
 .מבקרים רבים את בתי הבד ומרכזי המבקרים 

  

התקיים בראש פינה עם הרצאות של מומחים מהארץ , כנס הזית הראשון •
 . ל "ומחו

  

עונת המסיק במטעי השלחין נמצאת . הסתיימה, עונת המסיק במטעי הבעל •
 .  כן ירבו -כאשר היבולים גבוהים מהמצופה. לקראת הסיום

  

 יורו 2 -שמן המסובסד בכ, המחירים הנמוכים של שמן הזית באירופה •
 .משפיעים עלינו בצורה משמעותית 

  .אל שער הנמל מגיעים שמנים במחירים נמוכים   
מהווה , על שמן הזיתכסית המחץ של גורמים מסוימים להסרת ההגנה לה  
מאמצים מרובים למנוע פגיעה בהגנה ואנו עושים , יום הענףאיום על ק  
  .  מול שמן הזית המסובסד בארצות המקור -המכסית  

  
  : קידום מכירות

 לקבלת תו לאחר אישור הנוהל המוקפד, השקנו את תו האיכות המשודרג •
ומעבדות , ות המוצרבנושא עקיב" אור-אגרי"נבחרו במכרז חברת . האיכות

  .אשר החלו בפעולתם , מילודע לבדיקות המעבדה
  

. אנו שבים ומזמנים בעלי השמנים האיכותיים להצטרף למועדון תו האיכות  •
 ) .לפרטים נוספים ליצור קשר עם משרדנו(

  

תוכן שיווקי , אירועים, התחלנו בפעילות שיווקית הכוללת, במקביל •
 . בטלוויזיה ויחסי ציבור נמרצים
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בקיבוץ גנוסר ותחרות שמן , 21.12.11-אירוע ראשון המסיק אשר התקיים ב •
 . ראשון המסיק אשר התקיימה במסגרת האירוע 

  

תתאפשר פעילות של שני , תקופת המעבר של שלושת החודשים הבאיםב •
 .התווים במקביל עד שכל התווים הישנים יצאו מהמחזור 

  
  : וועדה ענפית 

, מתעכב המינוי הרשמי, למרות שחלף זמן רב מאז הבחירות לוועדה הענפית •
ולכן התכנסה הועדה בפורום . עקב בעיות שאינן תלויות בנושל הוועדה 

 . מורחב הועדה הענפית הממונה והועדה הענפית הנבחרת

  : 2012הועדה המשותפת קבעה את יעדי הענף לשנת  •

, שמן הזית הישראליטיפול נחרץ בהשארת ההגנה המכסית על  -
  . יורו2-המתחרה מול שמן מיובא המסובסד בכ

 .קידום מכירות שמן הזית הישראלי -

 .שימת דגש על נושא אכיפת איכות השמן ומלחמה בזיופים -

סיוע בהדרכות מרוכזות ובהעברת ידע , קידום הידע המקצועי -
 .לחקלאים

 .השלמת מסד הנתונים והמיפוי הממוחשב -

 .ע ותמיכה במחקרהעמקת הידע המדעי סיו -

  .התאמה ועידכון של פוליסות ביטוח נזקי טבע בשלחין ובבעל, טיפול -
  

  : אירועים צפויים בענף
 

יתקיים . במרכז ובדרומה" כובשי הזיתים ועוצרי שמן זית"פסטיבל  •
  .9-11/02/12בתאריכים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ,    בברכה                
  

  ר עדי נעלי"ד                
  ף הזית            מנהל ענ              

  


