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כותרת :המשך השיחה עם משה כץ ,עורך
"כלבוטק"  -תחקיר הערב :שמן הזית לא
גיא זוהר  :אנחנו ממשיכים בענייני שמן הזית  ,נמצא איתנו גם
נעלי

עורך כלבוטק משה כץ,ד"ר עדי

מועצת הצמחים ושאלתי אותך לפני

מנכל ענף שמן הזית
החדשות ד"ר נעלי לא דעתם

על זה? לא ידעתם שמסתובבים שמנים שמסוכנים למכאן אדם?
ד"ר עדי נעלי :

לכן מה

שאנחנו קידמנו זה תו איכות לשמן

זית ישראלי .אנחו חושבים שיש פה בשנים האחרונות פשוט עברנו
מהפכה אנחנו מדברים על סדר גודל של  330אלף דונם של מטעי
זיתים ,עם

 18אלף טון של שמן זית ישראלי שלנו הוא מגיע
של

טרי ואנחנו חושבים שהדרך לבדוק שמן איכותי זה בתהליך

עקיבות המוצר לבוא ולדעת באמת מהמטע ל בית הבד למקום
האיחסון והיצור

ואז לקחת בדיקות מעבדה

אנחנו עושים את

זה בעזרת חברות חיצוניות וזה הפתרון שלנו להתמודד עם
גיא זוהר  :ואז יש את התו הזה ,תו
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בעיה.

האיכות .אז אני רוצה

לקחת ..שניה משה כץ כשיש תו איכות כזה אנחנו יכולים להיות
רגועים לגמרי

או שגם

פה יש..

משה כץ  :כשיש תו איכות כזה גם זה עוד עניין .אנחנו יכולים
להיות בטוחים שקודם כל המוצג מבחינת מה שאנחנו בדקנו עובר
את התהליך של הבדיקות שלו מהרגע הראשון ועד הרגע שהוא
נכנס לתוך הבקבוק.
גיא זוהר  :איך אנחנו יודעים מה ש..
משה כץ  :מה שלא קורה בצדי הדרכים או בכל מיני מקומות
שבהם הרבה פעמים מבטיחים לנו
אורלי וילנאי :

דברים והבטחות מאוד יפות

אנחנו קנינו בשמחה במז' ירושלים בעיר העתיקה

נכון?
גיא זוהר  :וגם המון פעמים בצדי הדרכים אנחנו

עושים את זה

 ,לא לגעת בדברים האלה?
משה כץ  :למיטב בדיקותינו אין מה לגעת בדברים שבהם אתה
לא יודע מה המקור של מה ששמים לך בבקבוק .זה נורא נחמד
זה נראה אותנטי ויפה וירוק  .דווקא הצבע הרבה פעמים
מבטיח לך איכות אלא להפך

ששמו צבעי מאכל או דברים

אחרים או חומר ,החומר עצמו חומר הגלם
מי

לא באיכות גבוהה

יודע מה.

גיא זוהר  :איך יודעים מתי זה מזויף?
ד"ר עדי נעלי  :לשמחתנו עוד לא זייפו את תו האיכות שלנו
4938529
עמוד

2

לא

מתוך

7

אנחנו במהלך
משה כץ  :יש תווים דומים
ד"ר עדי נעלי  :אנחנו במהלך השנתיים האחרונות

הסדרה של

התהליך למדנו .תראו בעולם יש בעיות מאוד מאוד גדולות של
זיופי שמן זית  .בספרד ב 1981-נקרא

טוקסיק אויל סנדרום,

כשמונה מאות איש מתו מזיוף של שמן זית
חושבים שצריך לדעת

ששם ..אנחנו אכן

מה יש ולהתמקד בשמן שלנו הישראלי

הטרי.
אורלי וילנאי :
בגלל

אגב יכול להיות שאנשים חולים ולא יודעים שזה

זה נכון? אסטמתיים שאלרגים וכל מיני דברים כאלה

משה כץ  :הנושא של האלרגיה ,אחרי הקטע הבא אנחנו נדבר
עליו כי יש

..

גיא זוהר  :עכשיו אנחנו נראה קטע שבו אתם נכנסים לרשתות
המפורסמים

ביותר בישראל ובודקים את השמן זית בואו נראה

רפי גינת  :שמן זית אנחנו אוכלים לא רק בית ,גם בחוץ .והרבה.
כל סלט ירקות במסעדות ובבתי הקפה

מתובל בשמן זית.

איזה

שמן נותנים לנו שם? כתית מעולה או כתית קומבינה .החלטנו
לבדוק ובחרנו בשלוש רשתות

פופולריות ומרובות סניפים .רשת

קפה קפה ,רשת ארומה ישראל ,ורשת גרג קפה.
תחקירני כלבוטק הלכו לאכול בשישה סניפים

שונים בשלוש

הרשתות הידועות שניים של כל רשת והזמינו סלט ירקות עם שמן
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זית.

ליטר שמן זית .לקחנו גם

בכל סניף דגמנו כחצי

שמנים ארוזים במנות של טק אוויי .אם היינו יודעים מראש את
הממצאים שתקבע המעבדה לגבי חמישה סניפים מתוך השישה לא
היינו מכניסים את השמן לפה .רק דוגמים ובורחים.
גיא זוהר  :כי מה גיליתם?
משה כץ  :קודם כל שזה לא שמן זית ואם כבר יש איזשהו שמן
זה כתוצאה מהרבה מאוד אלמנטים
עליהם

ומרכיבים שאני

לא אפרט

בשעת בוקר זו אנחנו נגיד שזה שמן באיכות מאוד

ירודה,
גיא זוהר  :לא אומר רפי
לא הייתם מכניסים

באופן

ברור שאם הייתם יודעים

את זה לפה

משה כץ  :לא היינו מכניסים לפה משום שמדובר בשמנים באיכות
ירודה ובשמנים שעירבבו

עם כל מיני סוגי שמנים ואנחנו דיברנו

על האלרגיה אז פה זה

נכנס לגורם מפתח .הרבה מאוד מקומות
להדגיש שיש להם אלרגיות מסוימות

ההנחיה לתחקירנים הייתה

לסויה לתירס וכו' וזה קריטי

לקבל דווקא שמן זית

טהור כמו

שהתחייבו בפנינו .למה זה קריטי כי כשמערבבים לכ ם שמנים
ויש לכם אלרגיה אז זה הופך להיות כבר דבר מאוד
בעייתי ומסוכן וגילינו את כל הערבובים האלה

מאוד

בפנים בתוצאות

המעבדה בניגוד לכל מה שהתחייבו בפנינו אפילו מנהלי משמרות
או אחמ"שים או כאלה

 .ולכן בעצם הבנ שמעבר לזה שלא
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את הערכים הבריאות שציפינו לקבל

קיבלנו

בסלט בריאות עם

שמן זית
אורלי וילנאי :

קיבלתם זבל של שמן בוא נשים את הדברים על

השולחן
משה כץ  :זה את אמרת אנחנו נצמדים לתוצאות המעבדדה אבל
כן שמן באיכות ירודה שמן ישן ושמן שהוא לעיתים על גבול
המקולקל ,ושוב יש פה בעיה שאין עליו שום אכיפה ופיקוח.
גיא זוהר  :בדקתם גם חומוסיות וכאלה..
משה כץ  :בדקנו מה?
גיא זוהר  :חומוסיות למיניהן?
משה כץ  :לא רצינו בכוונה

ללכת על דברים פופולריים

שמקורות השמן כביכול מגיעים באופן שהוא קולקטיבי לכל
הסניפים או לכל הזכיינים ולא..
אורלי וילנאי :

ושמה אין לכם פיקוח נכון

ד"ר עדי נעלי  :לא אין לנו פיקוח ואנחנו שומעים ממשווקים
שלנו ש ..תראו להפיק שמן זית צריכים חמישה או שישה קילו
של זיתים ,שמן זית טוב
כשמישהו קונה

בכבישה קרה זה לא יכול מוצר בשקל,

שמן בגרוש ואנחנו שומעים מהמשווקים

שלנו

שלא מוכנים לשלם על האיכויות של שמן זית ואז נותנים לעצמם
הנחה ,לא
בשמן

כל השוק המוסדי יש חלקים שמשתמשים באמת

זית ישראלי מצוין אבל חלקים מסוימים נותנים לכם הנחה
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וחבל.
משה כץ  :כן אבל השוק המוסדי שנינו יודעים בקייטרינגים
ובמסעדות ובאולמות

ובכל המקומות האלה הבלאגן

חוגג

ואין

אכיפת ופיקוח
רק לסיום אחד תן לנו

גיא זוהר  :אנחנו חייבים לסיים אז
שמן זית אחד שלא ניגע בו
משה כץ :

לא לגעת בו?

גיא זוהר  :כן
משה כץ  :יש כמה מותגים
גיא זוהר  :תן

ש..

לנו אחד,

משה כץ  :לא..
גיא זוהר  :אתה לא יכול
משה כץ  :זה ספוילר לעצמי
גיא זוהר  :אגב עדיין

בואי היום בתשע בערב,

אני מבין

שמתנהל קרב

בבית המשפט

משה כץ  :אנחנו מנהלים קרבות מלפני מספר ימים  ,האמת כבר
כבר חודש בבתי משפט
גיא זוהר  :אבל גם יום..
משה כץ  :הוא הוסר,
ערעורים אבל

אתמול בלילה הוסר והיום אולי יהיו

אנחנו כולנו תקווה ואנחנו יודעים שהתחקיר ישודר

היום בערב שעה תשע בערוץ עשר.
ד"ר עדי נעלי  :אבל קצת מילה אופטימית אנחנו
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בתהליך

מאוד מתקדם של הסדרת התקן של שמן זית ישראלי יחד עם
שירות המזון במשרד הבריאות
אורלי וילנאי :
ד"ר עדי נעלי :

הגיע הזמן
וכן רואים אופק יותר חיובי לשמן הזית

הישראלי
אורלי וילנאי :

יפה

גיא זוהר  :תודה חברים היום בתשע כאמור
אורלי וילנאי :

תודה בהצלחה לכם.
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