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לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

עדכון כשרות שמני זית – ערב חנוכה תשע"ז
הרינו להביא לידיעת כת"ר רשימה חלקית של שמני הזית אשר כשרותם נמצאה מזויפת בשנים האחרונות  -נבקש לפרסם טבלה זו בקרב
הציבור ע"מ להסיר מכשול  .הציבור מוזמן לשלוח אלינו מידע לצורך טיפול בתחום זה.
לידיעתכם ,בשמן זית מזוייף קיים לעיתים גם חשש לערלה ,מורכבות גידולי השמיטה ,שימוש ברכיבים נוספים שאינם כשרים או ללא
כשרות לפסח ,חשש טבל ,חומרי טעם וריח ,צבעי מאכל ,אמולסיפייר לא מאושר וכו' .לרוב ,ניתן לזהות את שמני הזית המזוייפים על פי
מחירם הנמוך הנע בין  ₪ 20-10לליטר.
תזכורת נוהל הענקת תעודות הכשר לייצרני שמן זית
לאור תלונות בעניין זיוף כשרותם של שמני הזית ,נערכה בעבר ישיבה של הרה"ר עם נציגי מועצת הזיתים ומשרד הבריאות ע"מ ללבן
סוגיה זו ולמצוא דרכים לפתרון הבעיה .במהלך הישיבה נמצא כי על פי תקן הישראלי ת"י  1145וכן ת"י  , 191אסור בשום אופן לייצר
ולשווק שמן זית ולציינו ככזה ,אשר מעורב בו שמן אחר כגון  :שמן סויה המלווה לעיתים בתוספת צבעי מאכל ואמולסיפייר וכדו' .הוברר עוד
כי תוספת המילה "מעורב" בסמיכות לציון "שמן זית" אף היא אסורה על פי תקן זה .במהלך הישיבה הובהר כי ישנה אוכלוסיה אלרגית
לשמן סויה ,כך שהצריכה של שמן מעורב מתוך חוסר ידיעה והטעיה מהווה נזק בריאותי ישיר.
כמו"כ יש לציין ,כי ציבור רחב מקפיד לעשות שימוש דווקא בשמן זית לצורך הדלקת נרות שבת וכן הדלקת נרות חנוכה או לחלופין
,לצרכים בריאותיים ועל כן ההטעיה בעניין זה חמורה על אחת כמה וכמה .בחלק מהשמנים מצויין "כשר לפסח" ללא תוספת "מכיל
קטניות" ובכך מוטעים הצרכנים המקפידים שלא לאכול קטניות בפסח .נותני ההכשר מתבקשים שלא לשתף פעולה עם ייצרנים המטעים
ומכשילים את הציבור ולא להעניק הכשר אלא אם כן היצרן עומד בנוהלים דלעיל.
עם זאת  ,ראוי לציין כי עירנותו של הציבור במהלך השנים האחרונות והימנעותו מלרכוש תוצרת מזוייפת על אף מחירה הנמוך ,בד בבד
עם סרוב הרבנויות המקומיות לשתף פעולה עם תופעה זו  ,הביאה לצמצומה ועל כך יבורכו.
במסגרת בדיקות שנערכו בעבר ע"י משרד הבריאות לבקבוקי שמן הנמכרים בשווקים של חברות שונות שהוצגו כשמני זית ,נמצא כי
השמנים המופיעים בקישור הבא מעורבים עם שמנים אחרים ,חלקם אף בעלי ציון כשרות מזוייף תוך הכשלת הציבור .להלן הקישור באתר
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העתקים :
כב' מרנן הרבנים הראשיים לישראל שליט "א
הרב משה דגן שליט "א  -מנכ"ל הרה "ר לישראל
מר הראל גולדברג ,עו"ד – היועץ המשפטי לרה" ר
מר קובי אלתר – דובר הרה"ר לישראל
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טבלת שמני זית אשר כשרותם נמצאה מזוייפת בשנים האחרונות

רבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס פ"ת

רבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס פ"ת

הרב חיים נבון מושב שזור

רבנות לכשרות ארצית וחת"ס ב"ב

יורה דעה ורבנות לכשרות ארצית

רבנות משגב ובד"צ נחלת יצחק

זיוף רבנות מרום הגליל ויורה דעה

זיוף רבנות מרום הגליל ויורה דעה
זיוף הרה"ר לישראל וה  -או יו

הערה חשובה:

קיימים בשוווקים

בקבוקים המכונים "שמן למאור" הנושאים
לעיתים תמונות של עץ זית או ענפי זית
וכד' על מנת לשוות ללקוחות תחושה
שמדובר בשמן זית מקורי הואיל וקיים
ביקוש גדול להדלקת נרות חנוכה ושבת
באמצעות שמן זית .נבקש להבהיר כי
שמנים שלא מצויין עליהם במפורש שהם
שמן זית עשויים להכיל שמנים אחרים
זיוף הרבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס
ב"ב

זיוף בהשגחת הרב מרדכי נחום

מעורבים ועל כן יש לוודא לפני הרכישה את
מקור השמן.
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זיוף הרבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס

זיוף בד"ץ נחלת יצחק

זיוף הרבנות לכשרות ארצית

זיוף רבנות מרום הגליל ויורה דעה

זיוף בד"ץ נחלת יצחק

הבד"ץ י"ם

זיוף בד"ץ העדה החרדית י"ם

זיוף הרבנות גליל תחתון ובד"ץ מהדרין

זיוף רבנות מרום הגליל ויורה דעה

זיוף הרבנות נצרת עילית

זיוף הרבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס
פ"ת

זיוף בד"צ נחלת יצחק
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זיוף

זיוף בד"ץ העדה החרדית י"ם

זיוף רבנות עמק לוד ובד"ץ נחלת יצחק

זיוף בד"ץ העדה החרדית י"ם

זיוף רבנות עמק לוד ובד"ץ נחלת יצחק
זיוף בד"ץ יורה דעה

מצוין ככשר ללא השגחה

זיוף בד"ץ נחלת יצחק

זיוף בד"ץ העדה החרדית י"ם

בד"ץ בית יוסף

זיוף

זיוף הרה"ר חולון

זיוף בד"ץ המכונה "נחלת יצחק"

הרבנות לכשרות ארצית
זיוף
הרב
זרח
אליהו
מעלה
יוסף

זיוף הרב משה טיירי

זיוף הרה"ר לישראל
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זיוף רבנות זכרון עקב

זיוף הרב יצחק אלון

רבנות מרום הגליל ובד"צ יורה דעה
הפסיקו לתת כשרות לייצרן זה

זיוף בד"ץ נוה ציון

זיוף רבנות חיפה

זיוף הרב משה פרץ

זיוף ה"רבנות לכשרות ארצית"

זיוף ועד הכשרות רבנות י"ם

זיוף הרבנות לכשרות ארצית וחוג חת"ס

זיוף הרב חיים נבון

זיוף בד"צ יורה דעה הרבנות לכשרות ארצית

זיוף בד"ץ יורה דעה

זיוף הרב חיים נבון

זיוף הרב משה עמר מ.א .יואב

זיוף הרבנות מטה אשר
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הרבנות לכשרות ארצית חוג חת"ס פ"ת

הרבנות לכשרות ארצית בד"ץ יורה דעה
)שמן הגן(

המועה"ד עמק לוד ובד"צ נחלת יצחק

הרב חיים נבון

רבנות אזורית מרום הגליל ובד"ץ יורה
דעה

"הרבנות לכשרות ארצית" ובד"צ חוג חת"ס
ב"ב

רבנות צפת – "גבעת הזית"

זיוף כשרות ה O.K -ובד"צ "בית יוסף"

הרבנות לכשרות ארצית וחת"ס בני ברק"

וברחמיך הרבים תעמוד לנו בעת צרה ,תריב את
ריבנו ותדון את דיננו ,תנקום את נקמתנו ותמסור
טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד
עוסקי תורתך  -ולך עשית שם גדול וקדוש
בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן
כהיום הז ּה.
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