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 ע"ג כסלו תש"י 
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 שע006: 'עדכון כשרות מס 
 

 לכבוד
 הרב המקומי

 מנהל מחלקת הכשרות
 ר המועצה הדתית"יו

 די בכל אתר ואתר
 

 
 
 

 ,שלום רב
 

 
 

 
 

יבור צקרב  ה  נא  לפרסם  טבלה  זו  ב-ר  רשימה  חלקית  של    שמני  הזית  אשר  נמצאו  מזוייפים  בשנים  האחרונות  "הרינו  להביא  לידיעת  כת
 הציבור מוזמן לשלוח אלינו מידע ).מ לזהות את הזיוף"ג בקבוקי השמן ע"נוסח הכיתובים נכתב כפי שמצויין במקור ע(מ להסיר מכשול "ע

 .לצורך טיפול
 

 

 שם וקוד המוצר שם היצרן והמשווק פרטים נוספים ג המוצר"ציון הכשרות המטעה ע

צ הרב יצחק "בד, כשר למהדרין
שר בהשגחת כ, א"כדורי שליט

 הרב נח –ד עמק לוד "המועה
 לנדסברג

אחרון לשיווק . ת, לא למאכל,  ליטר1מכיל 
12.08 

משק , מושב צפריה, כרמל
42 , 4432975-052  

 שמן זית למאור
7290001992074 

, צ נחלת יצחק"בד, כשר למהדרין
יל 'ד הרב אליהו אברג"באישור אב

 א"שליט

י שימורי "משווק בלעדית ע ולה כתית מע, כבישה קרה, 1%רמת חמיצות 
 הדרום

שמן זית טהור ספרדי 
עץ השיקמה , סיביליה 

7290008199155 
צ הרב יצחק "בד, כשר למהדרין
כשר בהשגחת , א"כדורי שליט

 הרב נח –ד עמק לוד "המועה
 לנדסברג

משק , מושב צפריה, כרמל 07-12אחרון לשיווק . ת, 0.7רמת חמיצות 
42 , 4432975-052  

כתית , זית טהור טבעשמן 
מעולה מזית סורי 
7290008569019 

צ העדה החרדית "בהשגחת הבד
, כשר פרווה ללא  חשש טבל, ם"י

 כשר לפסח, עורלה ושביעית

 500 , 0.3%רמת חמיצות ,  איכות100%
 ק"סמ

פוד מזן . ס: שם היבואן
, טירת יהודה, מ"אורגאני בע
  ספרד O OIL LTD: שם היצרן

ית מעולה שמן זית טהור כת
7290001504970 

שמן זית כפרי  פוד אורגני. י.ג: שם היבואן  צ בית יוסף"כשר פרווה בהשגחת בד

7290006496966  

אזור תעשיה . ג.י ר"מיוצר ע  צ נחלת יצחק"כשר בד

 עלבון

 שמן זית סורי

צ העדה החרדית "בהשגחת בד
 ירושלים

קמינסקי . ג' י חב"משווק ע 
 11משה לוי ' רח', ושות

 צ"ראשל

, "אלדין"שמן זית 
7290003770151 

צ העדה החרדית "בהשגחת הבד
, כשר פרווה ללא  חשש טבל, ם"י

 כשר לפסח, עורלה ושביעית

פוד מזן . ס: שם היבואן  ליטר1 , 0.3%רמת חמיצות ,  איכות100%
, טירת יהודה, מ"אורגאני בע
  ספרד O OIL LTD: שם היצרן

 שמן זית טהור כתית מעולה 

ר זיאד קיזל "י ד"משווק ע כתית זן סורי כבישה קרה כשר בהשגחת הרבנות טבריא
. ד.ת , 4060735-050

 14930אר ' מג4022

 שמן זית ישראלי

 כשר בהשגחת הרב חיים נבון
 

בכבישה קרה ללא חשש , ק" סמ630מכיל 
 כשר לפסח, ערלה טבל ושביעית

. ד.ת. ס.שיווק שמן וזתים א
 06-6781548:'טל, 449

שמן זית מעורב ללא 
 כולסטרול

 לשכת הרבנות זכרון יעקוב
ZICHRON  JACOB  

RABBINICAL OFFICE 
כשר ,סורי בכבישה קרה , ק" סמ630מכיל 

 *כשר ללא חשש טבל והרעלה , לפסח
-06: ' כפר מרר טל-. ע.א

787017  
 שמן זית 

כשר למהדרין בהשגחת הרב משה 
א ללא חשש טבל ערלה "פרץ שליט

  ושביעית

 כשר לפסח, ק מעורב" סמ630: תכולה
 . לשמור במקום קריר ואפל : הוראות איחסון

DIRECTION FOR STORING: 
ACKEEP IN COOL & DARK 

PLACE מעורב כשר לפסח  

 כבישה –שמן זית כתית  
 קרה

 OLIVE  OIL 
 

 ע" ערב חנוכה תש– עדכון כשרות שמני זית
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 שם וקוד המוצר שם היצרן והמשווק פרטים נוספים ג המוצר"ציון הכשרות המטעה ע

הרבנות הראשית , שר למהדריןכ
 מחלקת הכשרות חיפה

 ק מעורב" סמ630: תכולה
 . לשמור במקום קריר ואפל : הוראות איחסון

DIRECTION FOR STORING: 
ACKEEP IN COOL & DARK 

PLACE  

  M - 300י קוד יצרן "מיוצר ע
 חיפה

 שמן זית
OLIVE  OIL , שמן זית כתית- 

 כבישה קרה
 

הרב חיים בהשגחת , כשר לפסח 
  מושב שזור-נבון 

 מעורב ללא כולסטרול
 ק" סמ630:מכיל

 בכבישה קרה ללא חשש ערלה טבל ושביעית

י שיווק שמן וזתים "מיוצר ע
 . ס.א

 שמן זית חדש 

ץ בני "בד: בהשגחת גוף המתקרה
 ציון 

רושרוש  כפר :י"מיוצר ע 
. א.א:י "משווק ע, מרר

 צרפתי ראשון לציון 

 שמן זית

ין בהשגחת הרב משה כשר למהדר
 טיירי

: תאריך אחרון לשיווק, ק" סמ500תכולה 
12/2004 

 שמן זית כתית זית סורי י"י תעשית מזון א"מיוצר ע
 

' י בני הולצר רח"מיוצר ע  אונגר. כשר למהדרין בהשגחת מ
  בנימינה18המייסדים 

  שמן זית-היוצר 

 ןשמן זית שיצמ  בנימינה13הכרמל ' רח  בהכשר הרב טויב
 

ץ קהילות היראים "כשר למהדרין בד
 ם"י

 ק" סמ1000מיוצר מזית סורי 
 כשר לפסח בקבוק חדש

 שמן זית הגליל  גליל תחתון7780ד .ת
 כתית טהור

 צ נחלת יצחק כשר למהדרין"בד
נבדק ונמצא כשר לפסח כשר 
ק "בהשגחת הרב חנניה אביטן רב ק

 טפחות

  ליטר1
 
 

מתן תבור יזמות וניהול 
מ ובית הבד " בעפרוייקטים

 50. ד.אלמנסורה הר חזון ת
 דברת

 שמן זית כתית -שמן התבור
 כבישה קרה

72900000000176 

, כשר בהשגחת הרב יצחק אלון
 מושב עגור

  ליטר1מכיל 
 

מדובר על סוג שמן זה בלבד : לתשומת לב
 ולא על שמנים אחרים

 מ"אגריניר בע
08-66000294 

שמן זית קיבוץ בית ניר 
 סדרת לכיש כתית מעולה

ראשון המסיק בכבישה קרה 
7290002665496 

" רבנות לכשרות ארצית"בהשגחת ה
 "צ יורה דעה"בד"ו

 8410045שמן העמק   י שמן הארץ "שיווק בלעדי ע ק" סמ630תכולה 

 כשר לפסח
 כשר בהשגחת הרבנות צפת

 שמן זית כתית טהור עילבון . ט.ס: י"ממולא ע בית הבד הספרדי
2777021 

צ חוג "למהדרין מן המהדרין בהשגחת הבד. בהשגחת הרבנות לכשרות ארציתכשר 
 חתם סופר פתח תקווה

-054י מסחר ומזון "משווק ע
4808514 

  מסחר ומזון-שמן הזית 
7290001044124 

כשר בהשגחת הרב חים נבון מושב 
 שזור 

י בית בד אלמנסורה כפר מגאר הר "מיוצר ע
 04-6780853: 'החזון טל

וזי העתיק ביצור הכפר הדר
 שמן זית 

 100%שמן זית אמיתי 
 מארץ הקודש

א והרב אלמשעלי יוסף "ג שלמה מחפוד שליט"צ יורה דעה בפיקוח הרה"בהשגחת בד
 רב המועצה האזורית מרום הגליל, 

הזית שיווק : מיוצר ומשווק
מ דפר "שמן וזיתים בע

 054-5453121מגאר 

הזית שמן מעורב מזוכך
7290006069045 

" רבנות לכשרות ארצית"שגחת הבה
 ת"ס פ"צ חוג חת"ובד

, 7532' י יצרן מס"ממולא ע 
הרי . נ.ד, 74משק בית חגי 

 חברון

שמן זית סורי כתית מעולה 
 "בית חגי"כבישה קרה 

7290011307066 
 

כשר לפסח "כשר למהדרין ו
 "צ בית יוסף"בהשגחת בד

המסיק "משווק תחת המותג  
 "של עודד

 שמן זית "המסיק של עודד"
 כתית מעולה בכבישה קרה

" רבנות לכשרות ארצית"בהשגחת ה
 ב"ס ב"צ חוג חת"ובד

מפיצי . ש.ד.ד"י "משווק ע 
 "הדרום

שמן זית סורי כתית מעולה 
 בכבישה קרה 

7290006521118 
כשר לפסח בהשגחת הרבנות מטה 

 "בית יוסף"צ "אשר ובד
י האחים "מיוצר ומשווק ע 

, כפר מגאר, סולימאן
 050– 5453122: אפוןפל

 שמן זית כתית

בהשגחת הרב יוסף אלמשעלי מרום 
 "יורה דעה"צ "הגליל ובד

י האחים "מיוצר ומשווק ע 
, כפר מגאר, סולימאן

 050– 5453122: פלאפון

 שמן זית טהור כתית
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, והן  מבחינת  כשרות  לפסחמיטה  מורכבות  גידולי  ש,  ערלהחשש  לבעיה  הן  מבחינת  כיום  שמן  זית  מזוייף  מהווה  ,  לידיעתכם

ניתן  לזהות  את  שמני  הזית  המזוייפים  על  פי  מחירם  הנמוך  הנע  בין ,    לרוב.'אמולסיפייר  לא  מאושר  וכו,  צבעי  מאכל,  מ"תרו
 . ייתכנו אף שמן שנמסק מזיתים הקדושים בקדושת שביעית, השנה . לליטר ₪ 20-10

 
 
  

 
 ר לייצרני שמן זית           תזכורת נוהל הענקת תעודות הכש

 
 

מ "ר  עם  נציגי  מועצת  הזיתים  ומשרד  הבריאות  ע"נערכה  בעבר  ישיבה  של  הרה,לאור  תלונות  בעניין  זיוף  כשרותם  של  שמני  הזית
אסור  בשום   ,  191י  "  וכן  ת1145י  "במהלך  הישיבה  נמצא  כי  על  פי  תקן  הישראלי  ת.  ללבן  סוגיה  זו  ולמצוא  דרכים  לפתרון  הבעיה

שמן  סויה  המלווה  לעיתים  בתוספת  צבעי  מאכל :  אשר  מעורב  בו  שמן  אחר  כגון,שווק  שמן  זית  ולציינו  ככזה  אופן  לייצר  ול
במהלך .  אף  היא  אסורה  על  פי  תקן  זה"  שמן  זית"  בסמיכות  לציון  "מעורב"תוספת  המילה  הוברר  עוד  כי  .  'ואמולסיפייר  וכדו

צריכה  של  שמן  מעורב  מתוך  חוסר  ידיעה  והטעיה  מהווה  נזק כך  שה,  הישיבה  הובהר  כי  ישנה  אוכלוסיה  אלרגית  לשמן  סויה
 .  בריאותי ישיר

 

כי  ציבור  רחב  מקפיד  לעשות  שימוש  דווקא  בשמן  זית  לצורך  הדלקת  נרות  שבת  וכן  הדלקת  נרות  חנוכה  או ,  כ  יש  לציין"כמו
ללא "  כשר  לפסח"שמנים  מצויין  בחלק  מה.  לצרכים  בריאותיים  ועל  כן  ההטעיה  בעניין  זה  חמורה  על  אחת  כמה  וכמה,לחלופין  
 . ובכך מוטעים הצרכנים המקפידים שלא לאכול קטניות בפסח" מכיל קטניות"תוספת 
 

 

. ל"אלא אם כן יפעלו על פי הנחיות התקן הנ, בהתאם לכך הוחלט לאסור הענקת תעודות הכשר ליצרנים העוברים על התקן
נותני הכשר המעוניינים לבדוק . il.co.zayit-shemen.www://http/יתים ניתן ללמוד עוד על שמן הזית באתר הבית של מועצת הז

 – 04-6990007 או 04-6989243: 'את טיב השמנים המקבלים הכשר על ידם יוכלו לקבל סיוע ישירות ממועצת הזיתים בטל
 .04-6989264: 'פקס

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר" היועץ המשפטי לרה-ד שמעון אולמן "עו
 

 

 
 


