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כותרת :משה כץ ,עורך "כלבוטק"  -תחקיר הערב:
שמן הזית לא ראוי למאכל אדם
גיא מרוז  :עכשיו ,חברים ,לדבר שמסעיר ,אני חושב ,את כל
תעשיית שמן הזית בישראל כבר שלושה שבועות ,אני מניח ,מאז
שהתחילו הקדימונים ,הפרומואים לשידור הזה .שמן זית שאינו
ראוי למאכל אדם ,סכנה למחלה
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

כן סכנה אמיתית.

כן .סכנה אמיתית .שלום לעורך כלבוטק משה כץ.

והבאת אתך חיזוק ,נכון?
אורלי וילנאי :

הדוקטור עדי

גיא מרוז :

את נעלי .נעלי נכון? לא טעיתי.

עדי נעלי :

אכן כן.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

אתה מנהל ענף שמן הזית במועצת הצמחים.

תשמע ,משה ,אנחנו מכירים ,אנחנו עבדנו ביחד לא

מעט ,אני ראיתי הבוקר את הקטעים שתכף אנחנו נראה .ואני
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רוצה ראשית להבין האם אתם היום הולכים גם לספר על איזה
שמנים באמת מדובר שיותר לא ניגע בהם?
משה כץ :

כן .אנחנו הולכים לספר על איזה שמנים עם מותגים

ועם שמות שאתם נתקלים בהם גם בסופר ,אבל לא רק בסופר,
גם בכל מיני מקומות .אנחנו אוכלים גם בבתי קפה ובמסעדות
ואנחנו צורכים שמן זית בהרבה מאוד סיטואציות ואנחנו הולכים
בעצם להראות מה עומד מאחורי זה .כמה בעצם הרבה מאוד
כסף גורם לזה שאפשר להסתפק מבחינתנו כצרכנים ,לפעמים סתם
באיזשהי הצהרה של מלצר או מוכר או בעל הסופר או בעל
החנות מכולת שלנו ,ובסוף מאחוריה אין שום דבר ,אלא להפך,
ערבובים וזיופים ,אבל לא רק.
גיא מרוז :

בניגוד לתחקירים בעבר

אבל אתם לא מדברים על זיופים שאמרו זה לא

שמן זית אלא זה קנולה ,אלא אתם מדברים על משהו שהוא
נקרא גפת?
משה כץ :

כן .גפת זה בעצם פסולת זיתים .אפשר לייצר ממנה

המון שמן שבדרך כלל משמשת לקוסמטיקה ולסבונים ולשמפואים
וזה הגיע גם לתוך בקבוקים .ויותר מזה ,אנחנו גם נחשוף איך
הדברים האלה הם מעבר לידיעה של כלבוטק אלא גם של
גורמים ברשויות שאמונות על האכיפה .אבל בסופו של דבר במקום
להוציא את זה מהמדפים איפוא שהוא זה נפל בין הכיסאות,
ואנחנו

הגענו לכל הדברים האלה בסופר.
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אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

בסופר ובבתי קפה.

בוא נראה קודם כל את הקטע הראשון שמתעסק

באותה גפת באותה פסולת שממנה כאמור מייצרים ,לא תאמינו,
סבונים .הנה.
רפי גינת

 :ערימת הזבל הזו היא פסולת זיתים ,הגפת .תאמינו

או לא ,גם ממנה מפיקים שמן ,על ידי הוספת כימיקלים ונוזלים
בטמפרטורה גבוהה .שמן הגפת הלא מזוכך פסול למאכל אדם
ומשמש לתעשיית הסבונים והקוסמטיקה .בדגימת שמן זית לבישול
אפיה וטיגון נמצאו אלפיים שמונה מאות ארבעים מיליגרם וקסים.
פי שמונה ויותר מהמותר בתקן לשמן זית כתית .נמצאו גם עשרים
ותשעה אחוזים סטרולים רעים ,פי ששה מהמותר בתקן .השמן
הזה פסול למאכל אדם.
פרופסור שמעון לביא-מומחה בעל שם עולמי לשמן זית

 :שמן

כזה לא יכול להיות לא שמן כתית ,הוא גם לא יכול להיות שמן
זית מזוכך ,הוא חייב להיות כתוב על בקבוק כזה ,לדעתי ,שמן
גפת.
דוקטור צחי סקלסקי  -מנכ"ל מעבדות אנריאור  :הבעיה הגדולה
עם שמן גפת שהוא עשוי להכיל חומרים מאוד בעייתיים ,כמו
פטריות רעילות שמפרישות חומרים רעילים ,וכשאין פיקוח בגלל
אותה הטעיה ,אז יש חשש ,מבחינתי ,בדרך שבה אני רואה את
זה ,לבריאות הציבור.
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גיא מרוז :

טוב ,תכף אנחנו גם ,כן.

אורלי וילנאי :

את זה קונים בסופר? זה נמצא בתוך בקבוקים

רגילים?
משה כץ :

חלק מהדברים האלה היו מעורבים בתוך הבקבוקים

עצמם .ולכן בעצם כשאתם את דגימות המעבדה שמעידות על
רמות וקסים ,וקסים זה שעווה צמחית ,שזה דבר שאמור להיות
ברמה מאוד מאוד נמוכה כשהשמן זית הוא שמן זית כתית ,או
כתית מעולה שהוא למאכל אדם ושהוא ברמה גבוהה ,הוא אמור
להיות בערך עשירית מזה ,בערכים של עד מאתיים חמישים
מיליגרם לקילוגרם.
גיא מרוז :

אתם מצאתם פי שמונה.

משה כץ :

אנחנו מצאנו פי שמונה ,פי שבע ,פי עשר .שזה ועוד

פרמטרים מעבדתיים בעצם הוכיחו את הקייס שאנחנו ידענו אותו
זולה ,היא מיובאת בגלל

שמעורבת שם הגפת שהיא גם מאוד

שהיא חומר גלם לתעשייה ,היא נכנסת לארץ בדרך המכס
באמצעות זה שאני גם משלם עליה פחות בגלל שהיא מיועדת
לתעשיה ,אבל אז
גיא מרוז :

מערבבים אותה

משה כץ :

היא עוברת תהליכים כדי להיכנס לתוך הבקבוק

והערכים שאתם רואים במעבדות זה בעצם אותם ערכים שמלמדים
אותנו שבעצם יש פה עירוב

של הדבר הזה.
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גיא מרוז :

אנחנו עוד מעט ,זה יקרה כבר אחרי החדשות ,אנחנו

נראה את אותם מסעדות שכולנו מבקרים בהם ,בתי קפה ,רשתות
נורא מפורסמות שעושות את הדבר הזה .תגיד אתה ממועצת
משה כץ :

לא את הדבר הזה .אני חייב לתקן אותך .במסעדות

אנחנו נגלה איכויות שמן אחרות ,לא עם הגפת ,איכויות בעייתיות
אחרות.
גיא מרוז :

או.קי .איכויות אחרות .אגב איכויות בעייתיות

מאוד

אחרות.
משה כץ :

מאוד.

גיא מרוז :

אתה ממועצת ענף שמן הזית .לא ידעתם את זה?

עדי נעלי :

אנחנו מודעים לחלק מהבעיה .קודם כל אני רוצה

להתחיל ,שמן זית זה מוצר מצוין .הוא טוב לבריאות שלנו,
והשמן הישראלי
גיא מרוז :

אנחנו יודעים את זה ,אבל איך זה קרה?

אורלי וילנאי :

אנחנו נורא מאחרים לחדשות .כן .בוא נישאר

בשמן טוב ונחזור תכף גם לשם טוב.
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