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

נהלי אגף הכשרות הארצי בהתייחס
להענקת כשרות לשמן זית
לאור תלונות ההולכות ומתרבות בעניין זיוף כשרותם של שמני הזית,נערכה 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.
יש לציין ,כי ציבור רחב מקפיד לעשות שימוש בשמן זית דווקא 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.
בהתאם לכך הוחלט לאסור הענקת תעודות הכשר ליצרנים העוברים על התקן ,אלא אם כן יפעלו על פי הנחיות התקן הנ"ל.
מצ"ב רשימת שמנים חלקית אשר עברו לאחרונה בדיקות מעבדה ע"י משרד הבריאות ונמצאו כי הם מכילים שמנים אחרים
למרות היותם מוצגים כשמן זית  .ניתן ללמוד עוד על שמן הזית באתר הבית של מועצת הזיתים http://www.shemen-
 . zayit.co.il/default.aspxנותני הכשר המעוניינים לבדוק את טיב השמנים המקבלים הכשר על ידם יוכלו לקבל סיוע ישירות
ממועצת הזיתים בטל' 6989243-04 :או  – 6990007-04פקס'.6989264-04 :

שמן זית כתית "ישראלי"
"טעם הארץ" בהשגחת הרב
האזורי לעמק לוד

שמן זית – " 100%טבע"
פרימיום פוד ליין
בר קוד
7290009569285
בהשגחת הרב מעטוף
ובד"ץ נחלת יצחק

שמן זית – "בית יצחק"
– משק יצחק אזרד
בהשגחת הרב מעטוף
חבל מודיעין ובד"ץ
נחלת יצחק כשר לפסח
בר קוד:
7290009569094

שמן זית "המלך"
הזית שיווק שמן וזיתים
בע"מ כפר מע'אר בר קוד
7290045312081
בהשגחת רבנות אזורית
מרום הגליל ובד"ץ יורה
דעה כשר לפסח

שמן זית "ירושלים"
בהשגחת רבנות כפר סבא
ובד"ץ בית יוסף בר קוד
7290001855119

שמן זית מעורב
"בטעם של פעם" יצרן
ת"ד  8046כפר סבא
בהשגחת רבנות כפר
סבא בר קוד
7290001855096
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