הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית
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עדכון מספר 007 :סה

בס''ד
לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות

הרינו להביא לידיעת כת"ר רשימה חלקית של שמני הזית אשר נמצאו מזוייפים בשנים האחרונות  -נא לפרסם טבלה זו בציבור ע"מ להסיר מכשול )נוסח
הכיתובים נכתב כפי שמצויין במקור ע"מ לזהות את הזיוף(.
שם וקוד המוצר

שם היצרן והמשווק

פרטים נוספים

ציון הכשרות המטעה ע"ג המוצר

שמן זית מעורב ללא
כולסטרול
שמן זית

שיווק שמן וזתים א.ס .ת.ד.
 ,449טל'06-6781548:
א.ע - .כפר מרר טל':
06-787017

מכיל  630סמ"ק ,בכבישה קרה ללא חשש
ערלה טבל ושביעית ,כשר לפסח
מכיל  630סמ"ק ,סורי בכבישה קרה ,כשר
לפסח ,כשר ללא חשש טבל והרעלה *

כשר בהשגחת הרב חיים נבון

שמן זית כתית  -כבישה
קרה

תכולה 630 :סמ"ק
הוראות איחסון :לשמור במקום קריר ואפל.

OLIVE OIL

& DIRECTION FOR STORING: ACKEEP IN COOL
DARK PLACE

OIL

שמן זית
 ,OLIVEשמן זית כתית -
כבישה קרה

מיוצר ע"י קוד יצרן - 300
חיפה

M

שמן זית חדש
שמן זית

מיוצר ע"י:רושרוש כפר
מרר ,משווק ע"י :א.א.
צרפתי ראשון לציון
מיוצר ע"י תעשית מזון א"י

היוצר  -שמן זית

ZICHRON JACOB
RABBINICAL OFFICE

כשר למהדרין בהשגחת הרב משה
פרץ שליט"א ללא חשש טבל ערלה
ושביעית
כשר למהדרין ,הרבנות הראשית
מחלקת הכשרות חיפה

DIRECTION FOR STORING:
ACKEEP IN COOL & DARK
PLACE

מיוצר ע"י שיווק שמן וזתים
א.ס.

שמן זית כתית זית סורי

מעורב  ,כשר לפסח
תכולה 630 :סמ"ק מעורב
הוראות איחסון :לשמור במקום קריר ואפל .

לשכת הרבנות זכרון יעקוב

מעורב ללא כולסטרול
מכיל 630:סמ"ק
בכבישה קרה ללא חשש ערלה טבל ושביעית

כשר לפסח  ,בהשגחת הרב חיים
נבון  -מושב שזור
בהשגחת גוף המתקרה :בד"ץ בני
ציון

תכולה  500סמ"ק ,תאריך אחרון לשיווק:

כשר למהדרין בהשגחת הרב משה

12/2004

טיירי
כשר למהדרין בהשגחת מ .אונגר

מיוצר ע"י בני הולצר רח'
המייסדים  18בנימינה

שמן זית שיצמן

רח' הכרמל  13בנימינה

שמן זית הגליל
כתית טהור
שמן התבור -שמן זית כתית
כבישה קרה
72900000000176

ת.ד  7780גליל תחתון

שמן זית קיבוץ בית ניר
כתית מעולה סדרת לכיש
ראשון המסיק בכבישה קרה
7290002665496
שמן העמק 8410045
שמן זית כתית טהור
2777021

מתן תבור יזמות וניהול
פרוייקטים בע"מ ובית הבד
אלמנסורה הר חזון ת.ד50 .
דברת
אגריניר בע"מ
08-66000294

בהכשר הרב טויב
מיוצר מזית סורי  1000סמ"ק
כשר לפסח בקבוק חדש
 1ליטר
לתשומת לב :מדובר על סוג שמן זה בלבד
ולא על שמנים אחרים
מכיל  1ליטר

שיווק בלעדי ע"י שמן הארץ

תכולה  630סמ"ק

ממולא ע"י :ס.ט .עילבון

בית הבד הספרדי

כשר למהדרין בד"ץ קהילות היראים
י"ם
בד"צ נחלת יצחק כשר למהדרין
נבדק ונמצא כשר לפסח כשר
בהשגחת הרב חנניה אביטן רב ק"ק
טפחות
כשר בהשגחת הרב יצחק אלון,
מושב עגור
בהשגחת ה"רבנות לכשרות ארצית"
ו"בד"צ יורה דעה"
כשר לפסח
כשר בהשגחת הרבנות צפת

לידיעתכם ,שמן זית מזוייף מהווה בעיה הן מבחינת ערלה והן מבחינת כשרות לפסח ,תרו"מ ,צבעי מאכל ,אמולסיפייר לא מאושר וכו'.

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 ,מיקוד  ,91360טל 02-5313187 :פקס 02-5377873
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu St., Jerusalem P.O.B. 36016 Tel. 02-5313187 Fax 02-5377873
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היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
מצ"ב מס' דוגמאות של שמנים מזוייפים אשר נתפסו ע"י פקחי היחידה הארצית )נא לתלות בלוח המודעות(

זיוף בד"ץ המכונה "קהילות היראים"

זיוף הרב משה טיירי

זיוף הרה"ר חולון

זיוף הרב משה טיירי

זיוף הרה"ר לישראל

זיוף בד"ץ המכונה "קהילות היראים"

זיוף הרב יצחק אלון

זיוף הרב אונגר

זיוף רבנות חיפה

זיוף הרב משה פרץ

זיוף רבנות זכרון עקב

זיוף בד"ץ נוה ציון

זיוף ה"רבנות לכשרות ארצית"

העתקים:
כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
עו"ד שמעון אולמן  -היועץ המשפטי לרה"ר
רבני ומפקחי הרה"ר לישראל
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