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יום ששי ט' ניסן ערב שבת הגדול )צו(

זמן הדלקת הנרות:

ירושלים: 6:22 ת"א: 6:40 חיפה: 6:31

מוצאי שב"ק:

ירושלים: 7:37, ר"ת: 8:14 ת"א: 7:40 חיפה: 7:40

יום רביעי י"ד ניסן ערב פסח – תענית בכורים

סוף זמן אכילת חמץ:........................................................ 10:02 )לשא"י 2:57(

סוף זמן ביטול ושריפת חמץ:.......................................... 11:22 )לשא"י 4:16(

זמן הדלקת הנרות: ערב פסח

ירושלים: 6:25 ת"א: 6:44 חיפה: 6:36

שקיעת החמה: 7:05

............................. 12:40 )לשא"י 5:35( חצות הלילה לענין אכילת אפיקומן:

חג הפסח

עלות השחר: 4:43 הנץ החמה: 6:16

מוצאי יו"ט:

 ירושלים: 7:40, ר"ת: 8:17 ת"א: 7:46 חיפה: 7:45

יום שישי ט"ז ניסן ערב שבת חוה"מ

זמן הדלקת הנרות:

ירושלים: 6:26 ת"א: 6:45 חיפה: 6:36

מוצאי שב"ק:

ירושלים: 7:42, ר"ת: 8:19 תל אביב: 7:47 חיפה: 7:46

יום שלישי ערב שביעי של פסח כ"א ניסן

זמן הדלקת הנרות:

ירושלים: 6:29 ת"א: 6:49 חיפה: 6:41

מוצאי יו"ט

ירושלים: 7:45, ר"ת: 8:21 ת"א: 7:51 חיפה: 7:50 

לפי שעון קיץ

זמנים לערבי פסחים תש"פ
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שיעורי מצוה

שיעור רביעית יין:

לפי משקל 86 גרם )כמנין כו"ס(,
 ולהנוהגים כשיעור חזו"א, לפי משקל 150 גרם,

)כמנין כו"ס הגו"ן(

כזית מצה:

 כ - 30 גרם )כדי לצאת ידי חובת מצוה דאורייתא
ככל עיקרי השיטות גם לפי שיעור חזו"א(.

יש אומרים שהיות והקובע בשיעור כזית הוא לפי הנפח 
ולא המשקל, וכיון שנפח כזית הוא פחות ממשקל כזית. 
לכן חולה )או זקן חלוש( שקשה להם להרבות בשיעור 
מצה יש מקום להסתמך בשיעור כ-20 גרם לפי שיעור 

חזו"א, וכ-15 גרם לפי שיעור הגרא"ח נאה. בפרט 
כשאוכלים 2 כזיתי מצה ביחד.

כזית מרור:

שיעורו בכזית, והיות שבזמה"ז הוא מדרבנן,יש להקל 
 )למי שקשה לו( לחשב את הכזית ב- 20 גרם,

)גם לפי החזו"א(.
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ישיבות הביד"צ בירושלים
ימים א'-ה' אך ורק אחר הצהרים: בין 5.00-7.00

לפי תיאום מראש במזכירות

טל' 02-6236550 פקס: 02-6221317

מחלקת רישום נישואין:
ימים א'-ה' לפנה"צ: בין 11.15-1.30 אחה"צ: בין 5.30-7.30

טל: 02-6252808 פקס: 02-6246345
נא לשים לב לשילוט בסביבות הבנין

רישום נישואין בבית שמש
בבית הוראה רח' רבי אלעזר 47

ימים א,ד 6:30-8:00 בערב

ועד הכשרות
ימים א'-ה' לפנה"צ בין 10.00-2.00 ובין 3.00-6.00 אחה"צ

טל' רב קווי : 02-6700200 פקס: 02-6254975

ועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה
בימים א-ה: בין 12.00-4.00

טל' 02-6700260, פקס: 02-6233892

בית דין צדק שע"י העדה החרדית
בניני זופניק, רח' שטראוס 26 א' ת.ד. 5006 עיה"ק ירושלים ת"ו

בערבי חג ובחוה"מ אין קבלת קהל
בחנוכה ובתעניות אין קבלת קהל אחה"צ
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ועד השחיטה
ימים א׳ – ה׳ בין 5.00-8.00 בערב

טלפון: 02-6232335 פקס: 02-6509797 למקרים דחופים: 053-3102789
 לשאלות הלכתיות בלבד בעניני שחיטה

רבני הוועד:
הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א....................................................................... 053-3102768

הרה"ג רבי חיים יוסף בלויא שליט"א............................................................................ 053-3100130

הרה"ג רבי שמואל ברנדסדורפר שליט"א................................................................... 053-3113421

הרה"ג רבי אהרן ברנדסדורפר שליט"א....................................................................... 050-4153875

הרה"ג רבי בן ציון בייער שליט"א................................................................................... 053-3181922

ועד העירובין
לשאלות ובירורים בנוגע לעירוב שע"י הבד"ץ

בירושלים בית שמש, מירון

072-3372293            052-7636875

ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים
מענה לשאלות בימי שני ורביעי 7:30-9:30 בערב

מענה טלפוני בכל יום בין השעות 2:00-8:00 בערב

טל' 02-6700202       פקס 02-6233892

בית הוראה "נחלת בנימין" לכשרות הסת"ם
בביהמ"ד ירושלים- געציל'ס שוהל

רח' חיי אדם 36 פינת שערי משה )מאחורי בנות ירושלים(
_______________________

יום ראשון 1:15-2:00

הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"צ
_______________________

ימים ב, ג, ה, 4:15-5:15 אחה"צ

הרה"ג רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א
_______________________

ימים ב, ה, 1:15-2:00

הרה"ג רבי ישראל בלוי שליט"א

בית הוראה "זכרון אברהם"
לכשרות סת"ם בבית שמש

 בבית המדרש פרושים רח' אבא שאול 5 בית שמש
ביום שלישי 10:00-10:45 בערב

הרה"ג רבי יו"ט ליפא נייהוז שליט"א
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בית ההוראה המרכזי "מנחת יצחק"
שע"י העדה החרדית, ירושלים ת"ו

לשמו ולזכרו של רבינו מרא דארעא קדישא
מרן הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זצוקללה"ה, בעל ה"מנחת יצחק“

רח‘ ישעיהו 20, פינת רח‘ פרס, ירושלים ת"ו
הכניסה לגברים מרח‘ פרס. הכניסה לנשים מרח‘ ישעיהו )מבנין המגורים אין כניסה(

סניף עזרת תורה בביהמ"ד "ויואל משה"דסאטמאר, רח' אבן האזל 24
_____________________________________

זמני קבלת קהל:

בימים א'-ה' בין השעות: 8:45 בבוקר עד 7:30 בערב בחורף, ובקיץ )עד ר"ה( עד 8:00

בערבי חג / בערב פורים ובחוה"מ אין קבלת קהל, בחנוכה ובתעניות אין קבלת קהל אחה"צ

......................................  טל‘ 5381265 הרה"ג רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א - 8:45-9:45

הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א - 9:45-11:00..............................  טל‘ 5829735

.................... טל‘ 5376042, נייד 052-7616042 הרה"ג רבי ישראל בלוי שליט"א - 11:30-12:30

הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חבר הביד"ץ - 12:30-1:30...........................

 הרה"ג רבי אהרן )בהגרי"י זללה"ה( פישר שליט"א - 1:30-2:30........................... טל': 5381798,
נייד: 052-7611798

 הרה"ג רבי אהרן סאמעט שליט"א - 2:30-4:00.................... טל': 5381886, נייד: 052-7626071
 וכן עונה בביתו ברח‘ מהרי"ט אלגאזי 18
כל יום בין השעות 10:00-11:00 לפנה"צ, ובערב 6:15-7:15

הרה"ג רבי צבי ריבלין שליט"א - 4:00-6:00.......................... טל': 5826672, נייד: 053-3158266

 הרה"ג רבי יהושע אשר כהנא שליט"א - 7:30 - 6:00 ובקיץ עד 8:00..........................................
טל': 5370325, נייד 0533111655

במידה ואחד הרבנים לא הגיע, ניתן להתקשר לרבנים בטלפון בביתם.

שרות קבלת קהל לשעות הלילה לשאלות נחוצות בלבד:
החל מהשעה 11.00 עד 3.00 בלילה

יש להתקשר למספר: 02-6222779
בו ניתן לשמוע במענה הקולי את שם ומס‘ הטלפון של הרב העונה באותו לילה.

במקרה של תקלה ניתן להתקשר: לפל‘ 053-3100057

לתלונות במשך היום ניתן להתקשר גם לטל‘: 02-5381523
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זמנים מיוחדים לקבלת קהל בערב שבת קודש:

 הרה"ג רבי אהרן פישר שליט"א....................................... בביתו רח' בירנבוים 5 שכו' זכרון משה
02-5381798 נייד 0527611798

הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א...... 10:00-11:00, בבית ההוראה מנחת יצחק

הרה"ג רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א.................... 12:00-1:00, טל': 6289050, רח' בהר"ן 25

 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א............................ דומ"צ, ביהכ"נ אהל אברהם רשב"ם 9
בחורף: 11.00-12.00 , בקיץ: 11.30-12.30

הרה"ג רבי עקיבא וואזנער שליט"א................... בין השעות 1.30-2.30 בביתו שאול המלך 33

במידה ואחד הרבנים לא הגיע, ניתן להתקשר לרבנים בטלפון בביתם.

היכל הוראה שע"י העדה החרדית "משכן צבי"
בביהמ"ד "ויואל משה" ד'סאטמאר רח' אבן האזל 24

הרה"ג רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א........... בימים א-ה בין השעות 9:00-10:00 בבוקר

הרה"ג רבי משה זאב זורגר שליט"א............................................ בימי א,ג, בין השעות 1:30-2:30

הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א................................. בימי ב,ד,ה, בין השעות 1:30-2:30

הרה"ג רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א.............. בימי א-ה בין השעות 2:30-3:30 אחה"צ

הרה"ג רבי צבי ארי' זארגער שליט"א....................... בימים א-ה בין השעות 3:30-4:30 אחה"צ

 הרה"ג רבי עקיבא וואזנער שליט"א.........................................בימים א-ה בין השעות 4:30-5:30
אחה"צ )בקיץ בין השעות 6:30-7:30(
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הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו 

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה

הרשימה לפי סדר א"ב של השכונות בירושלים

ארזי הבירה:
הרה״ג רבי חיים יוסף בלוי שליט״א. רח׳ שמואל הנביא 54 ב׳ / 5823520 נייד 053-3100130

בית ישראל:
הגאון הגדול רבי יעקב מענדל יורוביץ שליט"א, חבר הבד"ץ........... רח' רייכמן 43 5828232

הרה"ג רבי אשר זעליג סאמעט שליט"א ......... רח' רפפורט 32 5823524 נייד 053-3182948

הרה"ג רבי אברהם צבי פפנהיים שליט"א........ רח' רפפורט 31 5810845 נייד 054-8477813

בתי הורודנא:
 הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"ץ........................ רח' דוד ילין 55 / 5381549 
........................................................... ]אחה"צ משעה 8.30-4.30 בישיבת מיר בהיכל ביהמ"ד הגדול[

בתי וורנר:
 הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א.......... רח' חסד לאברהם 12 / 6283638 נייד 053-3100047
........................................................................................................ ובבית שמש אחה"צ משעה 3:15-7:00

גאולה - יחזקאל:
הרה"ג רבי גבריאל נויפלד שליט"א.................... רח' עמוס 3 טל' 5381669 נייד 052-7636708

הרה"ג רבי ישראל בלויא שליט"א........... רח' יחזקאל 15 טל' 052-7616042 5376042 משעה 
9:00-10:00 בערב

הרה"ג רבי שלום אליעזר פיליפ שליט"א...................................... רח' עמוס 7 טל' 02-5380103

גבעת משה: )גוש 80(
הרה"ג רבי שלמה גשטטנר שליט"א................................................. רח' אהלי יוסף 20 / 5380381

הרה"ג רבי יצחק אריה ווייס שליט"א............................................................. רח' שמואל ברוכים 9

הרה"ג רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א.........................................רח' עלי הכהן 3 5370780

הרה"ג רבי צבי אריה זארגער שליט"א................................................ רח' עלי הכהן 27 5375032

 הרה"ג רבי עזריאל שלו'ם גולדשטיין שליט"א................................ רח' עלי הכהן 30 5004510
נייד 052-7149364

גבעת שאול:
 הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חבר הבד"ץ ורב דגבעת שאול...................
........................................................................................................................... רח' כתב סופר 18 6513397

הרה"ג רבי שלמה ולדנברג שליט"א......................... רח' כתב סופר 20 6512138 054-8519717

הר-נוף:
הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א, הראב"ד......................... רח' קצנלבויגן 4 6519610
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זכרון משה:
 הרה"ג רבי אהרן פישר שליט"א................................ בימים א-ו בבוקר משעה 10.00-9.00 בדיוק
 ............................................................................................................................................. נייד 052-7611798 
.................................................................. מעונו רח׳ בירנבוים 5 פינת רח׳ סולובייציק, טל' 5381798

כרם אברהם:
הרה"ג רבי אלכסנדר הלוי הברפלד שליט"א.............. רח' עובדיה 6 5382602, 053-3103509

 הרה"ג רבי שמעון יצחק שלעזינגער שליט"א................................ רח' צפניה 25 טל 5827329
............................................................................................................................................. נייד 053-3197130

מאה שערים:
הרה"ג רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א...................................................... רח' בהר"ן 15 6289050

הרה"ג רבי אהרן בראנדסדארפער שליט"א.............................................. רח' סלנט 20 6245135

הרה"ג רבי יהושע אשר כהנא שליט"א................. רח' מאה שערים 9 5370325, 053-3111655

 הרה"ג רבי יצחק רוזנבלט שליט"א................................ רח' עונג שבת 12 / נייד 053-3160060
 ............................................................................................................. משעה 2:00 – 1:00 בצהריים בביתו
.................................................................................. ומ- 6:00 – 4:00 אחה"צ בביהמ"ד ברסלב במא"ש

הרה"ג רבי רפאל סאקס שליט"א.................................................................... רח' סלנט 15 6282101

הרה"ג רבי ישכר דוב פרנקל שליט"א.............. עבודת ישראל 11 5385238 נייד 0583214055

הרה"ג רבי יואל מינצברג שליט"א................... רח' בתי ורשא 48 5375980 נייד 053-3158191

הרה"ג רבי חיים ערנטל שליט"א ............................................... רח' ישועות יעקב 2 02-5400013

מקור ברוך:
הרה"ג רבי אשר פריימן שליט"א.......................................................... רח' גשר החיים 12 5380984

הרה"ג רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א................... רח' רש"י 51 5381265 053-3181265

 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"צ............................ ביהכ"נ אהל אברהם רשב"ם 9
............................................... בימים א, ג, בין השעות 4.00 – 3.00 אחה"צ ובערש"ק 12.00 – 11.00

נווה צבי ושכונת הבוכרים:
הגאון הגדול רבי חיים אורי פריינד שליט"א, חבר הבד"ץ......................................... רח' יואל 31

הרה"ג רבי עמרם אופמן שליט"א..................... רח' רבינו גרשם 5 5821998 נייד 053-3100049

הרה"ג רבי צבי ריבלין שליט"א..............................רח' בן ציון גול 11 5826672 / 053-3158266

סנהדריה - פאג"י:
 הרה"ג רבי חיים יוסף בלוי שליט"א.............................. שיכון פאג"י, רח' אלעשה 3 3:00 - 2:00
............................................................................................................................................ יום ו' 10:00 - 9:00

 הרה"ג רבי עקיבא הלוי וואזנר שליט"א................................................. שאול המלך 33 5811498
.................................................................................................................. בימים א-ו בין השעות 1:30-2:30

עזרת תורה:
הרה"ג רבי משה זאב זארגער שליט"א............................................ רח' עזרת תורה 21 5383872

הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א...................................... רח' דובב מישרים 12 5003381
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רוחמה )דוד ילין(:
הרה"ג רבי אהרן סאמעט שליט"א............ רח' מהרי"ט אלגזי 18 5381886 נייד 052-7626071

הרה"ג רבי יחזקאל לינדר שליט"א........... רח' מהרי"ט אלגזי 26 5381542 נייד 052-7626025

רמת שלמה )רכס שועפט(:
הרה"ג רבי מתתיהו דייטש שליט"א....................................................................... ז'ולטי 9 5711240

רמות:
הרה"ג רבי חיים יהודה כהן שליט"א................................................. תפארת רמות 84/5 5865923

הרה"ג רבי מנחם מענדל פוקס שליט"א............ רח' מירסקי 37 ק. שומרי החומות/ 5870070

הרה"ג רבי חיים דוד פריימן שליט"א..................... רח' קויפמן 1 )בן זאב 3( רמות ג' 5867853 
...............................................................................................................................................נייד 0533132262

שומרי אמונים:
הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א................................ שומרי אמונים 3, 5829735

הרה"ג רבי בירך יהודה היימליך שליט"א.......................... רח' שומרי אמונים 4 / טל' 5828885

הרה"ג רבי נחמן נתן וינשטוק שליט"א............... רח' שומרי אמונים 4 כ"ב טל' 050-4139249

שמואל הנביא:
הרה״ג רבי זאב דייטש שליט״א..... רח׳ שמואל הנביא 92 / 054-8406128 נייד 052-7142751

תל ארזה- שיכון חב"ד:
הרה"ג רבי משה טייטלבוים שליט"א........................................................ רח' אלקנה 5 / 5376168
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בתי הוראה בבית שמש ת"ו
שע"י העדה החרדית

בית ההוראה בקרית רמ"א ורמת בית שמש ב' )זכרון גרשון(
רח' ר' אלעזר 47

בימים א-ה:
הרה״ג רבי חיים אהרן מונדרר שליט״א............................................................................... 9:00-9:30

הרה"ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט"א.......................................................................... 1:30-2:30

הרה״ג רבי יו״ט ליפא נייהוז שליט״א................................................................................... 2:35-3:30

בית ההוראה בשכונת נחלה ומנוחה
בביהמ"ד "קהל חסידים" רח' הרב מבריסק 2 בשטיבל החיצון

בימים א-ה:
הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א....................................................... 3:15-4:00 נייד 0533100047

בית ההוראה בשכונת קנה בשם )זכרון אברהם(
רח' אבא שאול )ליד ביהכ"נ פרושים(

בימים א-ו:
הרה"ג רבי יחזקאל אלימלך כהן שליט"א............................................................ 8:15-8:45 בבוקר

בית ההוראה בביהמ“ד קהל חסידים רח‘ ריב“ל

הרה״ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט״א.................................................... ימים א.ג.ה. 2:30-3:00

הרה״ג רבי בן ציון בייער שליט״א........................................... בקיץ 3:30-4:30 ובחורף 3:00-4:00

לבירורים בעניני זמני בתי ההוראה בבית שמש בסלולר 053-3122677
שרות קבלת קהל לשעות הלילה לשאלות נחוצות בלבד:

החל מהשעה 11:00 עד 2:00 בלילה
אפשר להתקשר למענה קולי מספר 02-5718085 בו 
ניתן לשמוע את שם ומספר טלפון של הרב העונה 

באותו לילה
 במקרה של תקלה ולתלונות

אפשר להתקשר רק בשעות היום למס. 052-7698166
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הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית בבית שמש ת"ו

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה

הרשימה לפי סדר א"ב של השכונות בבית שמש

יפה נוף:
 הרה"ג רבי חיים אהרן מונדרר שליט"א..... רח' בן קסמא 2 טל. 9917187 נייד 053-3117187
................................................. ובביהמ"ד קאסוב רח' בן עזאי 10 בימים א - ה 1:30-2:15 בצהריים

קנה בושם )גבעת ירושלים(
 הרה"ג רבי יהודה ניישלאס שליט"א....................... רח' החיד"א 8 טל': 5829675 052-7606050
.................................................................................... אחה"צ בביהמ"ד זכרון משה בחניון בן איש חי 1

הרה"ג רבי יחזקאל אלימלך כהן שליט"א רח' החיד"א 2/3 טל. 5834826 נייד 052-7656674

 הרה"ג רבי נתנאל בראנדסדורפער שליט"א............................. רח' החיד"א 1/3 טל. 9991847
............................................................................................................................................. נייד 053-3188988

הרה"ג רבי אריה לייב וויס שליט"א......... רח' בן איש חי 65 טל. 9990059 נייד 053-3148155

קריה:
 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"צ ורב נחלה ומנוחה...................................................
 ................................................................................................ בביתו רח' הרב מבריסק 22 טל': 9919927
 ....................... ובביהמ"ד היכל אברהם חזון איש 13 בצהרים מ- 1:15-1:45 ובערב מ- 8:30 7:30
.............................................................. ביום ו' בקיץ משעה 11:00 10:00 ובחורף משעה 10:30 9:30

 הרה"ג רבי מאיר שמעון אולמאן שליט"א.................................................. רח' מהרי"ל דיסקין 21
........................................................................................................................... טל: 9990450 053-3103703

 הרה"ג רבי שמואל בראנדסדורפער שליט"א...............................................רח' הרב מבריסק 24
................................................................................................................. טל'. 9918781 נייד 053-3113421

הרה"ג רבי יו"ט ליפא נייהוז שליט"א..................... רח' מנחת יצחק 12 9919744 0533119744

קרית חסידים:
הרה"ג רבי מאיר העלער שליט"א.................... רח' נהר הירדן 10 9995169 נייד 053-3182017

קרית רמ"א:
 הגאון הגדול רבי יהושע ראזענבערגער שליט"א, חבר הבד"ץ ורב דק' רמ"א..........................
.................................................................................................................. רח' נהר הירדן 40 טל': 9995499

 הרה"ג רבי ישראל חיים קאהן שליט"א...רח' רבי יהושע 3 טל. 9919597 נייד 053-3140401
...................................... אחה"צ בחדרו שבביהמ"ד תולדות אהרן רח' ר' יהושע, משעה 4:00-7:30

הרה"ג רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א......................................... רח' רשב"י 12, טל' 9999619

 הרה"ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט"א.................................. רח' רבי יהושע 6 טל' 9997867
 ......................................................................................................... צהריים 3:00-3:45 נייד 053-3197867 
......................................................................... בערש"ק 11:00-12:30 ובשב"ק כשעה לפני זמן הדל"נ

הרה"ג רבי נתן יהודה סאבאוויטש שליט"א.... רח' הלל 6, טל': 9993414 נייד 054-8426774

הרה"ג רבי דוב הכהן רבינוביץ שליט"א רח' מצפה רש"פ 7, טל' 02-9910326 053-3110326

הרה"ג רבי מאיר נויפלד שליט"א................................... רח' הלל 7 054-8598429 053-3106532
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ריב"ל:
הרה״ג רבי בן ציון בייער שליט״א............................................... רח׳ ריב"ל 30, טל' 053-3181922

הרה"ג רבי צבי ליברמנטש שליט"א .................... רח' ר' טרפון 3 9990584 נייד 052-7629289

צפת

הרה"ג רבי מאיר ירבלום שליט"א ............ רח' מאור חיים 3/3 04-6052010 נייד 0527604445

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית בביתר עילית ואחוזת ברכפלד ת"ו

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה

נדבורנה 3 בית הכנסת "אוהל נתן" 0527626025
בימים א-ה:

הרה״ג רבי יחזקאל לינדר שליט״א................................... בצהריים 1:10-2:00 , בערב 7:10-8:00

 הרה״ג רבי דוד בטלמן שליט״א...................................................................................בערב 8:00-8:45
 ................................................. ובביתו רח׳ המגיד ממעזריטש 23/2 שכונת הגפן אחה״צ 4:00-7:00
.............................................................. וביום שישי: 9:00 11:00 בבוקר 5725524 נייד 053-3128728

אחוזת ברכפלד – קרית מנחת יצחק
 הרה“ג רבי יצחק אייזק כהנא שליט“א, רב דק‘ מנחת יצחק...... בביהמ"ד מודז'יץ, רשב"י 21
........................................................................................................................ ביום ב‘, אחה"צ – 7.00 – 6.00

הגעלת כלים
מתקיימת הגעלת כלים ברחבי העיר, במקומות דלהלן:

בשבוע שלפני חג הפסח

ירושלם ת"ו

גאולה ככר השבת.............................................................. ליד מקוה אורנשטיין - גם בכל ערב שבת

עזרת תורה ............................................................................................................... ליד ביהמ"ד סאטמאר

גבעת שאול ............................................................ ליד ביהמ"ד זופניק - גם בכל ערב שבת מברכין

מאה שערים.......................................................................................................... ליד השטיבלאך והמקוה

שמואל הנביא................................................ ליד ביהמ"ד דושינסקיא - גם בכל ערב שבת מברכין

נוה צבי – שמואל הנביא......................................................................................... ליד ביהמ"ד סדיגורא

שבטי ישראל ................................................................................................... ליד ביהמ"ד תולדות אהרן

מלכי ישראל .................................................................................................... חצר ביהמ"ד הגדול באיאן

סורוצקין............................................................................................................... רחוב סורוצקין 17 בחניה



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מידע
חיוני

ימי הפסח תש"פ

14

בית שמש

נחלה ומנוחה..................................................................................................... ליד ביהמ"ד תולדות אהרן

גבעת ירושלים.......................................................................... ליד ביהמ"ד תולדות אהרן רח' החיד"א

.................................................................................................................................................. ליד כלבו מנדל

............................................................................................ ליד ביהמ"ד קול יהודה רחוב יחזקאל רמה ג'

קרית הרמ"א................................................................................................... ליד ביהמ"ד רמ"א רח' הלל

................................................................................................. ליד ביהמ"ד ויזניץ מאנסי רח' רבי יהושע

ריב"ז.......................................................................................... ליד ביהמ"ד נצח ישראל רחוב ריב"ז 16

ביתר

שכונת הגפן גבעה B................................................. ליד ביהמ"ד באיאן רחו' המגיד ממעזריטש 38

בערב שבת מברכין
בין השעות 11:00-1:00

בתי הורנשטיין:    בכל ערב שבת

שמואל הנביא 52:.......................................................................................... ברחבת המקוה ”דושינסקי“

עזרת תורה:.................................................................................................................... ביהמ“ד ”סאטמאר“

....................................................................................................... ביהמ“ד ”תולדות אהרן“ שבטי ישראל:

בין השעות 12:00-2:00
גבעת שאול:................................................................................................... ביהמ“ד נר ישראל ”זופניק“

מקוואות טהרה
הנמצאים תחת פיקוחם של הרבנים ומורי צדק
מטעם העדה החרדית בירושלים ובית שמש

ירושלים

מקוה הורנשטיין:......................................................... בתי הורנשטיין רח' ישעיהו 19, טל': 5385261

מקוה ישראל )זופניק(:........................................................................ רח' שטראוס 26 , טל': 6234791

מקוה אוהל לאה:............................................ רח' אבן האזל 19 , טל': 5388085 נייד 052-7620404

מקוה פאג"י:............................................................................................... רח' אחינועם 9, טל': 5811977

מקוה רמות 01:........................................... נרות שבת 613, שיכוני טרגר, בביהכנ"ס, טל. 5865313

בית שמש

מקוה זכותא דרמ״א:............................................................. רח׳ רשב״י 18 בית שמש, טל': 9996363

מקוה קדושת הבית:......................................................... רח׳ אור החיים 1 בית שמש, טל': 9991760

טהרת השמש:............................................................... רח' תפארת משה 1 בית שמש, טל': 9919254
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הוראות לחג הפסח
מטעם הרבנים הגאונים הבד"צ שליט"א
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קריאה קדושה
מטעם הרבנים הגאונים הבד"צ שליט"א



רשימת
המצרכים

לחג הפסח תש"פ
בהשגחת הבד"ץ

העדה החרדית ירושלים

הערות וידיעות שונות
במוצרים שאינם מזון
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כלים - טפלון, קרמי, אמאייל, מתכת, פלסטיק, סיליקון, קלקר
כלים בציפוי טפלון, קרמי, אמאייל, )מחבתות, סירים, תבניות אפיה, וכדומה(, . 1

אינם צריכים הגעלה. )המיוצרים בחו"ל טעון טבילה(

גם . 2 המשתמשים  יש  המריחה  חומרי  בין   – נירוסטה(,  )אלומיניום,  מתכת  כלי 
בתערובת שומן מן החי, ויש להגעילם. אלו שבאישור הבד"ץ )רק אלו שעליהם 
תוית "הוכשר בהגעלה כדין מטעם הבד"ץ", או חותמת הבד"ץ( עברו הגעלה או 
נבדקו ואין בהם חשש שומן אסור. )למעט סירי "סולתם" שמשתמש בזיוף עם 
תויות בהשגחת הבד"ץ, וטעונים הגעלה(. הכלים שמיוצרים בחו"ל טעונים גם 

טבילה. 

תבניות וכדומה מסיליקון, - יש שקיים בהם חשש תערובת שומן מן החי. )ויש . 3
לרכוש אלו שיש עליהם חותמת מאושר מטעם הבד"ץ( במפעלים דלהלן: פבוני 
השגחת  עליהם  אין  כי  אם  )איטליה(  מרט  סיליקו  )צרפת(  דמרל  )איטליה( 

הבד"ץ, בכל זאת בעבר הם נבדקו ולא נמצא בהם חשש.

כלי פלסטיק חד-פעמיים, )כולל צבעוני( )צלחות, סכו"ם, כוסות, קסמי שיניים, . 4
וכדומה(, - אין בהם חמץ, אמנם לפסח ראוי לקנות אריזות הסגורות אורגינלית 
וגם  הייצור  במקום  ביררו  שבהם  הבד"ץ,  מטעם  לפסח  מאושר  החותמת  עם 

הוקפד על ניקיון מקום האריזה שלא יכנס לשם חמץ. 

כוסות חד-פעמי העשויות מחומר "קלקר" )פולי סטירין(, – בייצורם משתמשים . 5
ב"סטיאראט" שיתכן בזה חשש גם לכל השנה. 

אלומיניום )רדידים ותבניות(
תבניות אלומיניום, ורדידי אלומיניום חד פעמיים, יש בהם חשש מריחת שומן . 6

מן החי, או קטניות, ויש  לרכוש רק אלו שיש בהם חותמת מאושר מטעם הבד"ץ, 
ולפסח ראוי לקנות אריזות הסגורות אורגינלי עם כיתוב מאושר לפסח וחותמת 
מאושר מטעם הבד"ץ, בהם היה פיקוח גם בעת האריזה שלא יכנס לשם חמץ או 

קטניות. )אלו המיוצרים בחו"ל, רשום מעל החותמת: מיובא מחו"ל(.

בכמה מפעלים קיים ייצור מיוחד בהשגחה גם על המכסים מקרטון עם חותמת על כל 
מכסה מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

באלו שאין חותמת הנ"ל אין השגחה לפסח על המכסים מקרטון )ציפוי למינט(. ואין 
להשתמש בהם בפסח גם כשרשום "כשר לפסח" על האריזה החיצונית, )בשאר ימות 

השנה אפשר להשתמש בהם(.

מוצרי קרטון, ניילון, נייר, כפפות, מגבונים לחים, פוליגל, וכדומה
כוסות וצלחות חד-פעמי ותבניות לאפייה מנייר קרטון, עם ציפוי פנימי – יש . 7

שהם בציפוי ניילון דק בלבד ואין בהם חשש לשאר ימות השנה, ויש העשויים 

הערות וידיעות שונות
במוצרים שאינם מזון לגבי פסח ולכל השנה:
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בציפוי שומן בחשש, וקשה להבחין ביניהם. ניתן להשיג באישור הבד"ץ לימות 
וניתן  חמץ,  עמילני  מחשש  הנייר  על  מיוחדת  השגחה  נדרשת  לפסח  השנה. 

להשיג כוסות מנייר בהשגחה מיוחדת בחותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

ניתן להשיג לפסח באישור . 8 בנייר עמילן בחשש לפסח,  יש  לעיתים  נייר,  דבק 
הבד"ץ עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

עמילן . 9 קיים חשש   – וכדומה(,  ארונות,  נייר  מגבת,  נייר  )מפיונים,  נייר  מוצרי 
בחשש לפסח, ולפסח ניתן להשיג אריזות סגורות אורגינלית שיש להן חותמת 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

גם לכל השנה מחמת החומר השומני המרוח . 10 – בחשש  ומנג'טים,  נייר אפיה, 
עליו. ניתן להשיג באישור הבד"ץ לימות השנה. לפסח נוסף גם עמילן בחשש 

לפסח. ויש לרכוש רק אלו עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

רחוקות . 11 לעיתים   – וכדומה(,  שולחן,  מפות  אוכל,  שקיות  )כגון  ניילון  מוצרי 
מוסיפים עמילנים שונים שיש בהם חששות לפסח. מלבד בעיית הנקיון בעת 
האריזה, שקיות ניילון )מסוג רשרש( באריזות ניילון, ומפות שולחן חד פעמי, 
המאושרים לפסח הם רק אלו שיש על כל אריזה הולוגרמה עם חותמת הבד"צ. 
סוגי ניילון אחרים, וכדומה צריך להיות חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"צ, 

לימות השנה ניתן להשיג באישור הבד"ץ.

ניילון נצמד, – בחשש גם לכל השנה בגלל החומר השומני, לימות השנה ניתן . 12
להשיג באישור מטעם הבד"ץ, ולפסח ראוי לקנות אריזות סגורות עם החותמת 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

דבק ניילון )סלוטייפ(, דבק חם, דבקים נוזליים, אפוקסי, רובם סינטטי ולא ידוע . 13
על חששות לגבי חמץ. ניתן להשיג דבק ניילון - סלוטייפ בהשגחה עם חותמת 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

כפפות ניילון, לטקס, – רובם עם עמילן, ויש לחשוש על עמילן שאינו כשר לפסח. . 14
אם רואים בבירור שאין בהם עמילן – לא נראה בהם חשש לפסח. ניתן להשיג 

המיוצר בהשגחה עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

כפפות רב פעמיות ללא ציפוי פנימי )ללא אלוורה וכדומה(, ניתן לשטוף את הצד . 15
הפנימי ולהשתמש ללא חשש.

ויש להיזהר לא . 16 טווין(,  )אמולסיפיירים,  יש בהם מרכיבי חמץ  לחים,  מגבונים 
להשיג  ניתן  אוכל,  כלי  או  מזון  במגע  הבאים  בדברים  בפסח  בזה  להשתמש 

לפסח באישור הבד"ץ עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

פוליגל PVC,  לא ידוע על חששות לגבי חמץ. ניתן להשיג בהשגחה מיוחדת . 17
לפסח.

קיסמי שיניים
במשך . 18 גם  מפוקפקים  חומרים  מריחת  בהם  להיות  עלול  מעץ,  שיניים  קסמי 

באישור הבד"ץ לימות השנה,  וניתן להשיג   – השנה )בפרט באלו שמבריקים( 
שנארזו בפיקוח  הבד"ץ  לפסח מטעם  מאושר  ניתן להשיג עם חותמת  ולפסח 

שלא יכנס לשם חמץ. )קסמי שיניים מפלסטיק ראה סעי' 3(
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ידוע חשש . 19 ולא  בו  להשתמש  אפשר  ציפוי  וללא  וטעם  ריח  ללא  דנטלי,  חוט 
לפסח, באלו שיש בהם ריח וטעם הם בחשש גם לימות השנה.

משחות, מי פה, קרמים, אבקות
משחות שיניים, ומי פה, – יש בהן חששות תערובת חמץ )מלבד שאר חששות . 20

מאושר  חותמת  שעליהם  פה  ומי  במשחות  להשתמש  יש  השנה(.  ימות  לכל 
מטעם הבד"ץ, ולפסח יש להשתמש באריזות עם חותמת מאושר לפסח מטעם 

הבד"ץ.

קרם ידים ושפתונים, יש בהם מרכיבים עם חששות לפסח, מלבד חששות בשאר . 21
ימות השנה ויש להיזהר לא לבלוע או לנגוע במזון כשיש ממשות של החומר על 
הידים, ניתן להשיג באישור הבד"ץ לימות השנה, ולפסח ניתן להשיג עם חותמת 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ. 

חותמת . 22 עם  להשיג  ניתן  לפסח.  חשש  אין  ריח  וללא  תוספות  ללא  נקי  טלק, 
מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

חומרי ניקוי, חיטוי, כביסה, סבונים, וכדומה
סבון כלים ומשחת כלים, - קיימים בהם חששות בתמציות וחומרים, גם לשאר . 23

ניתן  ולפסח  השנה  לימות  הבד"ץ  אישור  בחותמת  להשיג  וניתן  השנה.  ימות 
להשיג סבון עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

סבונים, שמפו, וכדומה, קיים חשש בתמציות וחומרים בשמפו גם לימות השנה, . 24
ניתן להשיג  בחותמת מאושר מטעם הבד"ץ, לגבי פסח יש בהם מרכיבי חמץ 
שאינם בטלים, להמקפידים בזה בפסח מטעם סיכה כשתיה, קיים ייצור מיוחד 

על סבונים ושמפו נוזליים בהשגחה עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

אלכוהול לשימוש חיצוני, חיטוי רפואי אין בו חשש חמץ.. 25

חומר "אציטון", נקי, ואציטון 90%, אין בהם חשש לפסח.. 26

למרות . 27 איסור חמץ,  בו  אין  הדין  מעיקר   – וכדומה(,  )אקונומיקה  למיניו  כלור 
שאלו שיש להם ריח יתכן שהחומרים בחשש. ניתן להשיג מאושר לפסח מטעם 

הבד"ץ.

תינוקות. . 28 בגדי  בפרט  ולהתיר,  להקל  יש  בפסח  בגדים  לכיבוס  כביסה,  חומרי 
ולפני ואחרי פסח יש להקל גם למפות שולחן, מגבות, וכדומה. 

מפות
והבדים . 29 המפות  גם  הפסח  לפני  לכבס  נוהגים  המהדרין   - סינון,  ובדי  מפות 

החדשים.
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מאושר לפסח

במוצרים לפסח שבאישור והשגחת הבד"ץ

 חייב להופיע הכיתוב כשר לפסח מעל
לחותמת במוצרי מזון, בצורה כזו:    «

ובמוצרי ניקוי, נייר וכדו',
המאושרים ע"י הבד"ץ כך:    «

לא בצד או במקום אחר בתווית, ובשום אופן לא מדבקה. היו עובדות בשנים 
שעברו שהסוחר או החנות הוסיפו מדבקה "כשר לפסח" ויש להזהר.

אין מוצר בהשגחת הבד"ץ לימות השנה שהתרנו להוסיף עליו מדבקה "כשר 
לפסח", ובמקרים שאושרו על ידינו להוסיף עליו מדבקה עם חותמת הבד"ץ 
על גבי מוצר כלשהו – חייב שעל המדבקה עצמה )ולא רק על התוית או 
האריזה( יהיה כתוב שם המוצר ושם היצרן. וכן שם המפעל יופיע פעמים 

רבות ברקע ובאותיות קטנות, כדי למנוע אפשרות של זיוף.
מים  בשר,  מוצרי  מצוננים,  ירקות  קקאו,  אבקת  טורקי,  קפה  למעט 
בצד  או  בגב  מופיע  לפסח"  "כשר  שהכיתוב  חלב,  ומוצרי  מינרליים 

האריזה בזריקת דיו ליד קוד הייצור.

אין הכשר מהבד"צ לפסח על...!!

תמציות, חומרי טעם, דגים כבושים וממתקים.
גם לא על אלו שהם בהכשר הבד"צ לכל ימות השנה.

לידיעת אחינו הספרדים – בענין קטניות ושמן בפסח

בתי אריזה רבים האורזים קטניות, כמו אורז, כמון וכדו' – אורזים גם 
מוצרי קמח וסולת העלולים לעבור למוצרי הקטניות, גם כאשר אינם 
נארזים באותן המכונות ממש. וכבר התפרסם, שמצאנו במפעלי השמנים 
גם  בהם  שמעורבבים  מחו"ל  המיובאים  הקטניות  בגרעיני  בארץ,  כאן 
גרעיני חיטה, )כנראה עקב היותם מאוחסנים במתקני איחסון סמוכים 
בוררים  לא  אם  קטניות  האוכלים  מהספרדים  אותם  גם  ולכן  וכדו'(, 

בקפדנות את פולי הסויה, לפתית וכדו' קיים חשש של תערובת חמץ.
בעבר מצאו משגיחי הכשרות גרעיני חיטה בין גרגרי האפונה, ונתעוררה 
שאלה גם על הכלים וקווי הייצור, למרות שעברו מיון קפדני טרם הייצור 

ע"י עובדי המפעל.

להסיר מכשול!

נגיעות  עקב  וכדומה,  לימון,  תפוזים,  מיץ  בעצמם  הסוחטים  לאלו  הערה! 
"כנימות" בפרי הדר, יש לשטוף היטב את הפרי, ובנוסף הראוי לסנן את המיץ.

הודעות ואזהרות שונות
בענין מוצרים כשרים לפסח
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רשימת החנויות
ראה במדריך לימות השנה

רשימת התרופות ותוספי 
תזונה המאושרים לפסח

ראה בחוברת נפרדת

כשרות הבית לפסח הוראות 
ותזכורת לערבי פסחים
ראה במדריך הלכות והערות
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אבקה להכנת קניידלך ולעוגיות לפסח מיוצרים מקמח תפו"א, ברכתם שהכל.. 1
"אנטי . 2 חומר  מוסיפים  כיצד  ראו  בארה"ב  במפעל  שביקרו  הכשרות  ועד  משגיחי 

אוקסידנט" המכיל שמן קטניות לאגוזים הקלופים, ויש להיזהר.
גם השנה סודרה השגחה, שהדיו המוחתם על הביצים יהיה ללא חשש תערובת חמץ, . 3

מיה  ■
פינאטס  ■

קדמה  ■

ראוי לבדוק מחרקים לפני 
השימוש

אוכל מוכן לחג הפסח

בית הארחה בבניני בית החלמה, טלז-  ■
 סטון 

03-5706750/7028 050-4114714 
 בימי הפסח וערב החג: 02-5331010

רק האוכל הנלקח במקום.

הדר הפודים - דלי שף  ■ 
רח' אלכסנדר ינאי 33 פתח תקוה 

03-6286000 
רק האוכל הנלקח במקום

אטליז

ראה ברשימת החנויות "איטליזים". ◄

אלומיניום

ראה 'רדידי ותבניות אלומיניום' ◄

אלכוהול

ראה משקאות חריפים ◄

ב
ביצים3

ראה הערת שוליים ◄

א
אבקת אפיה

ראה סוכר וניל ◄

אבקת סוכר

דרומה  ■
בר מן  ■

הנמל למהדרין  ■

מיה  ■
סוגת  ■

קדמה  ■

 אבקות לקניידלך/פנקו
ותוסף להכנת עוגיות1

אפיקומן  ■
געשמאק  ■

ויזל  ■
טעמן  ■
י. כהן  ■

משובח  ■
מצות ירושלים  ■

מצות כרמל  ■
פרנקלס  ■

אבקת שוקו

ראה קקאו. ◄

 אגוזים ושקדים עם קליפה
/קלופים/טחונים2

א. מזרחי  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

בר טיב  ■

דרומה  ■
הטיב  ■
טעמן  ■

יש  ■

רשימת המצרכים לחג הפסח

�
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ועל כל ביצה )או על האריזה( ישנה חותמת מיוחדת כזאת כ. פסח לסימון כי הדיו 
ללא חשש.

• בתבניות הביצים ישנו חשש לפירורי חמץ וצריך לזורקם, ונהגו המדקדקים לנגב את 
הביצים מער"פ מחשש שנדבק בהם פירורי חמץ.

נמצאים בהשגחה צמודה מטעם בד"ץ העדה החרדית לחג הפסח הבעל"ט, ובכלים . 4
מיוחדים לפסח.

ד
דבק נייר, ניילון

מעולה סולו מרקט■   ■

דבש דבורים טהור

בטר אנד   ■
דיפרנט

בית חלקיה  ■
ברקו  ■

דבש גולן  ■
דרומה  ■
הטיב  ■
טעמן  ■

יש  ■
מכוורת דבורים   ■

שחר

מכוורת יורם   ■
ברק

מכוורת יניב  ■

מכוורת קנדל  ■
מכוורת נופת   ■

צופים

מכוורת ניר גלים  ■
מן הטבע  ■

מכוורת שלום נוי  ■
משק גולדנברג  ■

משק מילמן  ■
נאמן לאורך זמן  ■

נופת צופים  ■
עין חרוד  ■

פויכטוונגר  ■
קדמה  ■
שדות  ■

דגים טחונים ומוכנים לאכילה

אושן גורמה  ■
בר טיב  ■

גלאט עוף  ■
דג טעים  ■
דג עדן  ■

דג דלישס  ■
דגי מלכות  ■

דלי דג מהדרין  ■
הדג המיוחד  ■

הדגים המיוחדים  ■
היימיש פיש  ■

יש  ■
מיטל  ■

סופר פיש  ■

ביצים מצוננות/מפוסטרות וקשות

ביצי הכפר  ■
ביצי מהדרין  ■

צ'אם  ■

על כל אריזה הולוגרמה וכשר 
לפסח

בצל שבבים/אבקה
בר מן  ■
דרומה  ■
מוגה  ■

מיה  ■
תבליני גרשון  ■

בשר בקר ועוף

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". ◄

בתי הארחה/מלון לימי הפסח4

בית הארחה ועריכת שמחות  ■ 
 בבית החלמה טלז-סטון

03-5706750/7028 050-4114714 
בימי הפסח וערב החג: 02-5331010

מלון כינורות 04-9509000  ■
מלון ציפורי בכפר, חפץ חיים -08  ■

8593899

מלון ציפורי בכנרת 04-6141111  ■

הודעה

אין שום הכשר מטעם הבד"ץ
 על בתי מלון / בתי הארחה 

מסעדות וכדומה

מלבד בתי הארחה כדלהלן:
"בית החלמה טלז-סטון"	 
מלון כינורות טבריה.	 
"מלון ציפורי בכפר"-חפץ חיים	 
מלון "ציפורי בכנרת"	 

�
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על כל אריזה רשום: קטניות, מיוחד לתינוקות, כשר לפסח תש"פ וחותמת הבד"ץ.. 5
חומץ שבשוק בחששות שונים.. 6

ו
ווזלין

ראה קרם ידים. ◄

ח
חד פעמי

ראה "כלים חד פעמים" ◄

חומץ טבעי וסינטטי6

אסם  ■
אריזות ירושלים  ■

בני דרום  ■
גורן  ■
הלל  ■

טעמן  ■

מיה  ■
מיטב  ■

מעולה  ■
עסיס  ■

פרידמן  ■
שווה מהדרין  ■

צי'ק פיש  ■
קלאסידג  ■

רוזנר'ס פיש  ■
שניארסון דגים  ■

דגים קפואים

ראה במסגרת מיוחדת בעמוד זה. ◄

רשימת המפעלים של דגים  ◄
קפואים ראה במדריך לימות השנה 

"דגים ויבוא קפואים".

דגים-חנויות

ראה להלן ברשימת החנויות. ◄

 דייסות5 אינסטנט מיוחד לתינוקות,
קטניות )אורז, כוסמת, קורנפלור(

בטר אנד   ■
דיפרנט

מטרנה  ■
פרינוק  ■

יש להשתמש בכלים מיוחדים
וראה עוד ב"מזון תינוקות". ◄

הודעה בענין דגים לפסח

בסייעתא דשמיא ולאחר מאמצים מרובים, הצלחנו לפקח על ייצור מיוחד כשר 
לפסח של פילה דגים קפואים, בלי שום חשש, כמו"כ ייצרו בהשגחתנו דגי סול, 

בקלה, נסיכת הנילוס, פילה סלמון, סטייק טונה ופילה מושט ללא חשש.

 יש לוודא  שעל כל אריזת פילה ללא עור
ישנה הולוגרמה עם חותמת הבד"ץ כזה 

ציבור המהדרין מקפיד ומשתמש בפסח רק בדגים טריים )עם קשקשים(, 
והמדקדקים קונים כל תצרוכת הדגים )חיים, בריכות, ובדוקים( לפני החג.

פילה נסיכת הנילוס, סלומון ומושט ללא השגחה, יש שמעובדים בתוספת מים 
וחומרים שונים, אשר לדברי המומחים עלולים להכיל חומרים שבחששות.
יש לוודא שעל כל אריזה רשום "כשר לפסח" וחותמת הבד"ץ
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מיוצר בהשגחה מיוחדת לפסח.. 7
נשארו  לא  אם  שוב  לבדוק  יש  השימוש,  להוראות  בחומר-בהתאם  טיפול  לאחר   •

תולעים בחסה וכו'.
לידיעתכם, כל בקבוקי הפלסטיק חדשים.. 8
גם השנה סודרה השגחה מיוחדת על ליקוט וחיתוך החזרת בשדות, בסכינים מיוחדים . 9

וכשרים לפסח.
קציר החטים למצות שמורה הגדלים בארץ ישראל נעשה תמיד בנוכחות משגיחים . 10

מהחטים  תרו"מ  הפרשת  גם  מצוה,  מצות  לשם  לשימור  ההידורים  הבד"ץ  מטעם 
נעשית ע"י רבני ועד הכשרות.

מרטיבות  המוגנים  במקומות  ואוחסן  מקומי  מיבול  מחטים  הם  למצות  הקמחים   •
ושלא יתליעו. כמו"כ עברו החטים ברירה במזרה.

• ברירת החטים מפסולת וקטניות וכו' נעשית ע"י מכונת ניקוי בפקוח תמידי מטעם 
הבד"צ. וכל שק ושק נחתם בחותמת הבד"ץ.

• טחינת החטים נעשית בטחנות מיוחדות העומדות תחת פקוח הבד"צ.

חזרת9

אייזנבנד איקה חקלאות  ■ 
טל' 050-6217457

ביכורי שדה דרום  ■
יונאי, טל' 050-7556894  ■

אשרוביץ טל. 04-8726770  ■

חזרת מוכנה בצנצנות

אלדג  ■
ג'ניס למהדרין  ■

המובחר  ■
טעמן  ■

מיטל  ■
רובינס  ■

שפע מן  ■

חטים וקמח למצות שמורה10

טחנות יד:

גליקסון  ■
הורביץ  ■

טוב טעם המצות  ■
קליין-מהודר  ■

ש.ב.  ■
ת.ו.א  ■

טחנות מכונה:

בר לפסח-  ■
אייזנבך

הורביץ  ■
הלפרין  ■
וינברג  ■

ירושלמי  ■

חומר לחיטוי ירקות7

סטרילי שיאון■   ■

חומרי ניקוי ומלבינים8

איזי קלין  ■
אלמוג דיל  ■

אקוליד  ■
גרין וויפס  ■

דורית  ■
חווה חקלאית  ■

טנסיד  ■
סאסאטק  ■

סוד  ■
סופר קליין  ■

סטרילי  ■

סילבר פוליש  ■
סנו  ■

קומפלקס-  ■
 כימיקלים
)סנט מוריץ(

קלין  ■
קרט כימיקלים  ■

קשת בענן  ■
ר. שמאי  ■

שחר כימיקלים  ■
שיאון  ■

ראה עוד "שמפו" ◄

חומרי ניקוי לכלי כסף

א.ר.ד.  ■
סילבר פוליש  ■

סנו  ■
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לקראת חג הפסח הבעל"ט נעשים מאמצים להסדיר בעז"ה ענייני הכשרות של חלב . 11
ותוצרת חלב בהשגחה מיוחדת. וכן נעשה מאמץ מיוחד לאפשר ייצור לפני הפסח את 

התצרוכת עבור כל חג הפסח עבור הצרכנים המדקדקים.
מוצרי תנובה בהכשר הבד"ץ מסומנים בחותמת הבד"ץ ובפס זהב על כל אריזה.

מוצרי טרה בהכשר הבד"ץ מסומנים בחותמת הבד"ץ בחזית על כל אריזה.
אנו מקוים להסדיר בעז"ה את מוצרי החלב דלהלן:

חלב, חלב אחיד, גבינה רכה/ שמנה/ גבינת שמנת/ גבינת קוטג'/ גבינה לאפייה/ חמאה/ 
גבינה צהובה/   / )ללא תמציות(  יופלה לבן/ שוקו בקבוק/שקית  גיל/ שמנית/  אשל/ 
גבינת חרמון/ חלב עמיד/ מעדן קרלו וניל ושוקולדה באדי שוקו וניל/ יוגורט טבעי/ 
שמנת מתוקה, יוגורט לבישול ושתיה, טוב טעם, מולר נטורל לבן, מעדני מו, אמנטל, 

קשקבל, מוצרלה פרוסות.
מוצרי החלב לפסח בהשגחת הבד"ץ, הם אלו שבנוסף לחותמת הבד"ץ וכשר לפסח גם . 12

מופיע המילים: ערב פסח, או ע. פסח או ע.פ.
• מוצרי החלב שאין עליהם ציון 'ערב פסח', מיוצרים גם בפיקוח מיוחד לפסח, אך מכיון שנחלב 
וסונן ומיוצר בפסח עצמו לא צוין עליהם 'ערב פסח' כדי להבדילם מאלה שמיוצרים לפני פסח 

)שנכון להדר על כך מחשש תערובת משהו בפסח(.
• מהראוי שכל אחד יכין חלב ותוצרת לפני החג.

• כפי הוראת רבותינו הבד"צ מקדמת דנא - מקורות החלב שבהשגחתינו הם ממשקים 
שומרי שבת בלבד, או בהשגחה מיוחדת ע"י משגיחי הבד"צ.

גם פיקוח על חשש פרות מנותחות,ועל כל מהלך הייצור, המילוי  ההשגחה כוללת 
והאריזה.

חלב ומוצרי חלב לפסח הם בהשגחת צמודה על כל תהליך הייצור, כשכל הייצור )עם 
הכיתוב ערב פסח( מיוצר לפני פסח.

השגחתינו הוא גם על ה"רנט" ו"מחמצת" בחו"ל, בכל תהליך הייצור, נעשו שינויים 
בייצור וכל חומרי הגלם ללא חששות כשרות או חשש חמץ.
• ע"ד פתיחתם בשב"ק ויו"ט ראה במדור חלב לימי השנה.

אין עליהם הכשר הבד"ץ  לימי השנה,  גם אלו שבהכשר הבד"ץ  'יופלה' בטעמים   •
לפסח.

ישיר ממשק חרדי בהשגחה מיוחדת לפסח, מקווים לסדר גם השנה שיווק של חלב . 13
למהדרין בקנקנים חדשים של 2 ליטר.

חלב טרי בלתי מפוסטר13

ראה הערה למטה ◄

חלב עיזים

מחלבת טל  ■

חסה

ראה ירקות חתוכים / ירקות עלים/  ◄
ירקות מצוננים.

חרוסת

דרומה  ■
חצקל'ס  ■

קדמה  ■

חלב ותוצרת חלב11 12

ארגמן  ■
טרה  ■

כפר תבור  ■
תנובה  ■

 על כל אריזה רשום:
כשר לפסח ערב פסח, או ע"פ
מוצרי החלב שאין עליהם ציון 

'ערב פסח', מיוצרים גם בפיקוח 
מיוחד לפסח, אך מכיון שנחלב 

וסונן ומיוצר בפסח עצמו לא צוין 
עליהם 'ערב פסח' כדי להבדילם 

מאלה שמיוצרים לפני פסח )שנכון 
להדר על כך מחשש תערובת 

משהו בפסח(.
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מן . 14 יוצא  ללא  הבד"ץ,  שבהשגחת  היקבים  מכל  ענבים  המיץ  ומיני  היינות  סוגי  כל 
יכולים  ענבים  מיץ   100% על  המקפידים  הגפן-לכתחילה.  פרי  בורא  הכלל–ברכתם 

להשתמש במיץ ענבים שמודפס על התוית 100%.
כל בקבוקי היין בהכשר הבד"ץ הם חדשים גם אם לא רשום על הבקבוק ב.ח.

בענין בדיקת ירקות עלים: הירקות המצוננים והחתוכים שעל האריזה חותמת הבד"ץ, . 15
נקיים  בחזקת  והם  מומחים  משגיחים  של  צמוד  בפיקוח  יסודית  שטיפה  עוברים 

מתולעים, ואין עליהם חובת בדיקה.
בירקות מצוננים מופיע הכיתוב "כשר לפסח" בזריקת דיו מעל תאריך הייצור.

 ירקות עלים מגידול מיוחד המאושר ומפוקח על ידינו, הם. 16
אך ורק על אריזות שמודפס עליהם חותמת מיוחדת כזו <<<          
ובאותם מותגים שאין עליהם את הכיתוב  אריזות מאותן חברות 

יקב כץ  ■
יקב מצודה  ■
יקב נגבה  ■

יקב נטופה  ■
יקב פסגות  ■

יקבי ברקן )רק   ■
עם חותמת הבד"ץ(

יקבי הארץ   ■
הטובה

יקבי ירושלים  ■
יקבי ציון  ■

יקב 1848  ■
כנרת  ■

כרמי אלול   ■
אורגני

לייבלה  ■
סופרים  ■

ענבי ירושלים  ■
קייטי  ■

של סגל  ■
שריג הגפן  ■

ירקות ופירות
ראה להלן ברשימת החנויות ◄

ירקות חתוכים מצוננים15 )כרוב, חסה 
ועוד(

המצוננים של עלי גלאט  ■
סלט כפרי )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף"(  ■

"שטופים כהלכה" )מיוצר ע"י "י.ש. ירקות   ■
עלים"(

חסה איסברג יש חוששים שאין 
זה חסה המקובלת לקיום מצוות 

מרור

ירקות עלים מגידול מיוחד16

ראה הערת שוליים ◄

ירוק למהדרין  ■
סלט כפרי )מיוצר   ■

ע"י "חסלט עלי קטיף" 
עם פס בצבע חום(

עלי גלאט  ■
קטיף כהלכה   ■
)מיוצר ע"י י.ש. 

ירקות עלים(

ט
טונה במים / שמן זית

אריזות ירושלים  ■
וגשל  ■
טעמן  ■

מעולה  ■
סטארקיסט שפע  ■

פיל טונה  ■
שדות  ■

שווה מהדרין  ■
תפארת וילי פוד  ■

טיגונית-פירורי צי'פס

כרמל רקיקים  ■

י
יינות ומיץ ענבים14

אור הגנוז  ■
אפרת. טפרברג  ■

ארזה  ■
בלויא  ■

ברכות הארץ  ■
גאולה - קדם  ■

וואלעס  ■
ויסנשטרן  ■

זמורות  ■
זמרת הארץ  ■

חירותא  ■

טעמן  ■
יינות יונתן  ■

י.כהן  ■
יקב גלעד  ■
יקב גרוס  ■

יקב דלתא  ■
יקב דעת זקנים  ■
יקב הרי גלעד  ■

יקב חבל יהודה  ■
יקב חירות  ■
יקב חמרא  ■

�



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מצרכים
לפסח

ימי הפסח תש"פ

29

הנ"ל אינם מפוקחים ואינם מאושרים על ידינו, ועל הציבור להיזהר!
• ירקות עלים מגידול רגיל, הרי הם מוחזקים בריבוי תולעים, ויש עליהם חובת בדיקה 

מעולה, וראוי לכל יר"ש שלא לאוכלם כלל.
מפעל . 17 סירי  למעט  הבד"ץ".  מטעם  כדין  בהגעלה  "הוכשר  תוית:  שעליהם  כלים  רק 

סולתם שמשתמש בזיוף בתויות בהשגחתינו, וטעונים הגעלה כלים המיוצרים בחו"ל 
טעונים טבילה.

חשש  מפאת  השימוש  לפני  להגעילם  יש  וכדו'  חדשים  ונירוסטה  אלומיניום  כלי 
יתכן  חדשים  כסף  כלי  ושאר  כסף  כוסות  גם  ייצורם.  בגמר  איסור  בשומן  שנמרחו 

ונמרחים בשומן לא כשר בגמר ייצורם, ויש להגעילם.

כלים חד פעמיים מפלסטיק

אופל  ■
או.ר.י. פלסט  ■

א.ל. כסיף  ■
.B.&.D  ■

BPL  ■
ביכורי ניסים  ■
בנדע פלסט  ■

ב.ס.ד.  ■
בר טיב  ■
בראבו  ■

הנמל למהדרין  ■
WP ווינפאק  ■

חי מוצרי נייר  ■
טעמן  ■

יונילייף  ■
יש  ■

לפיד  ■
מפות איכות  ■

מאורות  ■
מעולה  ■
נקי 10  ■

סולו מרקט  ■
סנו  ■

פאלאס  ■
פולידור  ■

קופולוביץ שיווק  ■
קייטי  ■
קליר  ■

ברוקולי/כרובית )קפואים(

בודק ישראל בטעם■   ■

ירקות קלויים וקלופים )פלפלים 
חצילים(

ביכורים  ■

ירקות קלופים )עם הולוגרמה מיוחדת 
עם הכיתוב כשר לפסח על כל אריזה(

ביכורי שדה  ■
פאר לי  ■

קילופי איכות  ■

כ
כיסוי ומסננות לברזים

SW  ■

 כלים, סירים וכדו'17
)שהוכשרו בפיקוח(

מתאלום – כלי אלומיניום )אינם טעונים   ■
טבילה(

ניסן צוקרמן שיווק שמאי■   ■
ראה עוד 'רדידי ותבניות  ◄

אלומיניום'

כלי איחסון

ראה קופסאות איחסון ◄

הודעה חשובה

הגעלת כלים במשך השנה 
מתקיימת בכל ערב שבת–
מברכים על-יד המקואות:

בין השעות: 11-1
בתי הורנשטיין )בכל ערב שבת(. 	 
מקוה סאטמאר, עזרת תורה.	 
דושינסקיא, שמואל הנביא 52	 
תולדות אהרן, רח' שבטי ישראל.	 

ובין השעות 12-2:
 ביהמ"ד נר ישראל זופניק	 

-גבעת שאול

�

�
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כלים הטעונים הגעלה וגם טבילה, חייב קודם להגעילם ואח"כ להטבילם.
לפי דעת מרן המנחת יצחק זיע"א והגאון בעל שבט הלוי זצוק"ל שאינו מועיל טבילת 
כלים ברשות המוכר, יש להזהר כשהמוכר מטביל את הכלי בחנותו, על הקונה לזכות 

תחילה בכלי ואח"כ להטביל. 
כלי דורלקס ופיירקס הם מחו"ל וחייבים בטבילה.

וכבר פעלנו  יש לציין שהמפעל המייצר בקבוקים היחידי בארץ פעיל בשבת רח"ל, 
רבות שיפסיקו את חילול השבת אבל למגינת לב הם עומדים במרדם, ולכן אנו עושים 
ומשתדלים שישתמשו  ישתמשו בתוצרתם,  מאמצים שהמפעלים שבהשגחתינו לא 

בבקבוקים ממפעלים בחו"ל עד כמה שאפשר.
רוצים להשתמש בהם בשימוש חוזר לצורך אוכל או  והצנצנות, אם  כל הבקבוקים 

משקה, יש להטבילם.
לפני הטבילה יש להסיר את כל המדבקות והתויות.

מקומיים,  מפעלים  ע"ש  כאן  ומופצים  בחו"ל  המיוצרים  וסכו"ם  כלים  בשוק  מצוי 
ולכן טעונים הגעלה וטבילה, ויש לבדוק היטב. ראה עוד בענין הגעלה וטבילה במדור 

"כשרות הבית".
מצוי בשוק כפפות עם עמילן בחשש חמץ.. 18

כריות לניקוי

הנמל למהדרין  ■
נספוג  ■

סדובסקי  ■

סנו  ■
פלסטו פוליש  ■

D1000  ■

ל
לבבות דקל

אריזות ירושלים  ■

ליקרים

ראה "משקאות חריפים" ◄

 לפתן אננס, אפרסק, משמש,
וקוקטייל פירות )בשימורים(

אריזות ירושלים  ■
הדס  ■

טעמן  ■
יש  ■

WOK מהדרין  ■

מעולה  ■
רזיט  ■

שדות  ■
שווה מהדרין  ■

תפארת  ■

ר. שמאי  ■
שווה מהדרין  ■
שיווק נקי 10  ■

שלהבת אשוש   ■
חצב

שקד  ■

ראה עוד "כוסות" "כפפות" ◄

כוסות חד פעמיים )מקרטון(

הנמל מהדרין  ■
טעמן  ■
לפיד  ■

מאורות  ■
מעולה - קשת   ■

גיבורים

סולו מרקט  ■

סנו  ■
ר. שמאי  ■

שלהבת אשוש   ■
חצב

שניב  ■
.W.P  ■

כפפות לטקס )סוגים שונים(18

ב.ס.ד.  ■
בראבו  ■

גל יסמין  ■
הנמל למהדרין  ■

WP ווינפאק  ■
ח, כהן  ■
מעולה  ■

נקי לי  ■
פאלאס  ■
ר. שמאי  ■

שווה מהדרין  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

שקד  ■
תבניכל  ■
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מקמח תפו"א, שקדים, אגוזים, קוקוס, שוקולד, קקאו, וסוכר )וברכתם שהכל(.. 19
רשימת בתי חולים שניתן לקבל אצלם מנות ארוזות בהכשר הבד"ץ, ראה ברשימת . 20

החנויות "ארוחות מוכנות".
כל אריזה חייבת להיות סגורה הרמטית חותם בתוך חותם עם חותמת הבד"ץ וכלי . 21

בתוך כלי. וחובה להסתכל על הכיתוב והצבע המופיע על המדבקה, אם הוא בשרי, 
חותמת  אריזה  כל  שעל  אלו  רק  בכתב.  המצורפות  ההוראות  וכפי  פרווה,  או  חלבי 
הבד"ץ וכשר לפסח ומצורף דף הוראות מטעם הבד"צ. וראה עוד בארוחות מוכנות 

למטוסים.
עקב החששות הרציניים לחשש חמץ בשאר מוצרי המזון לתינוקות, עמלנו להסדיר . 22

ייצור של מוצר זה בהשגחה  ונעשה גם השנה  ייצור מיוחד להחיות עם רב בעזה"י 
הוא  המוצר  שצויין,  כפי  המרכיבים.  כל  של  קפדנית  בדיקה  לאחר  לפסח,  מיוחדת 

קטניות ומיוחד לתינוקות.
• יש לשים לב שעל כל קופסה רשום: 

קטניות מיוחד לתינוקות, כשר לפסח תש"פ וחותמת הבד"ץ.
מיוצר במפעל בחו"ל בהשגחתינו המלאה, מפירות טבעיים.. 23

מזון למטוסים ובתי חולים20 21

המשביע דלי שף■   ■

מזון תינוקות22 קטניות )תחליף חלב 
אם(

מטרנה מהדרין   ■
)חלבי( בשלבים 

שונים

מטרנה צמחית   ■
)פרווה( בשלבים 

שונים

סימלאק   ■
למהדרין )חלבי( 
בשלבים שוים

יש להשתמש בכלים מיוחדים.
ראה גם "דייסות" "מחיות פרי" ◄

ראה עוד בענין 'מזון מיוחד  ◄
לתינוקות רגישים' בחוברת "רשימת 

התרופות לפסח"

מחיות פרי23 )ללא קטניות(

בייבי-טעמן  ■
ליבר'ס  ■

פרינוק  ■

מיונז

מיטב  ■

מ
מגדנים19 עוגות, עוגיות, מטעמי 

בוקר, אבקות, ושקדי מרק

אפיקומן  ■
הדר  ■
ויזל  ■

חיים טובים  ■
טעמן  ■
י. כהן  ■

ירושלמי  ■

יש  ■
כרמל רקיקים  ■

לנדאו'ס  ■
משובח  ■

נטורל קייקס  ■
פסח בא  ■
פרנקל'ס  ■

ראה עוד "קרקר תפו"א" ◄

מגבונים לחים

בר טיב  ■
בשמת  ■

גרין וויפס  ■
דגיל  ■

דינמיק  ■
חי מוצרי נייר  ■

טעמן  ■
יש  ■

ליטופים  ■

לפיד  ■
מעולה  ■
סילק  ■

סנו  ■
פאלאס  ■

קייטי  ■
שאגם  ■
תינוקי  ■
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נעשה ייצור מיוחד בארץ ובחו"ל ובהשגחה מיוחדת לפסח על כל שלבי המילוי. אלו . 24
שיש להם מתקן מיוחד למים מינרליים, ראוי להזמין לפסח מהחברה כדים חדשים.

בהשגחה מיוחדת לפסח.. 25
לידיעתכם: אין שום הכשר מהבד"צ לפסח על שום סוגי משקאות קלים, להוציא מי-
סודה ומיץ טבעי- תפוזים, אשכוליות, תפו"ע, ולימון טבעי, ללא תוספת תמציות וכו'.
• בשוק מצויים כיום משקאות עם חומר ממתיק בשם "אספרטיים" שייתכן כי מקורו 

בדגנים והוא חמץ גמור.
נעשה ייצור מיוחד בהשגחה מיוחדת לפסח על כל שלבי המילוי.. 26
המיץ הוא טבעי ממש בלי שום תוספת.. 27

בהשגחה לפסח מתחילת סחיטת הפרי הטרי ועד אחרי המילוי.
נעשה ייצור מיוחד לפסח בהשגחתנו.. 28
בכלי שלישי . 29 אין להשתמש בהם אלא  לכן  בישול,  עוברים  רכיבים שאינם  יש בהם 

)ראה במדור מיוחד בענין זהירות מחשש בישול בשב"ק(
ייצור מיוחד בהשגחת הבד"ץ שכל הרכיבים עוברים תהליך בישול  • הסדרנו בע"ה 
מלא. בייצור המיוחד הזה מופיע על האריזה ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב "עבר בישול 

מלא" ומותר להשתמש בהם בשבת.
מצוי בשוק טבליות ממתיקים סכרין מחוץ לארץ, שרשום על האריזה "כשר פארווע" 

אך למעשה הן מכילות לקטוזה )חלבי(.

מיץ לימון

אינדורה  ■
טעמן  ■
מיה  ■

מיטב  ■
מעולה  ■

מיץ ענבים

ראה יינות ◄

מלח28 )לבישול, למליחת בשר ושולחני(

גיוון מלח הארץ■   ■

מלח לימון
בר מן  ■
דרומה  ■
מוגה  ■

מיה  ■
קדמה  ■

ממרח שוקולד

ראה "שוקולד למריחה" ◄

ממתיקים מלאכותיים29

אלזן  ■
ביסקול  ■

י. כהן )מתוק לייט(  ■

מים מינרליים24

מי עדן  ■
נביעות  ■
נירוונה  ■

סאן בנדטו  ■ 
)משווק ע"י "טמפו"(

ריבר - על"מ  ■

מי סודה25

בר טיב  ■
זול ובגדול  ■

טמפו  ■

מי פה26

אורביטול  ■
אורדנטל  ■

הרבל קוסמיטקס  ■
קוסמופארם  ■

 מיץ טבעי27 תפוזים, תפוחי עץ
אגסים, גזר, אשכוליות, ורימונים

דרומה  ■
טעמן  ■
מיה  ■

סחוט 100  ■

פרי העץ  ■
פרי מור   ■
למהדרין

קשת  ■
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מטעם הבד"צ שליט"א סודר פקוח והשגחה על מאפיות המצות שברשימה.. 30
נוכחים בעת הטחינה והאפיה.  • המהדרין משתדלים לברר החטים בעצמם ולהיות 
ואופים רק מקמח שמורה משעת  וגם על טחינת הקמח,  ההשגחה היא על האפיה 
קצירה, ובהשגחה מיוחדת מטעם הבד"צ על הקצירה, על האיחסון, על הטחינה, על 

הובלת החטים והקמח, ועל הפרשת תרומות ומעשרות.
ההכשר הוא אך ורק על אריזות מצות שעליהן חותמת הבד"צ.. 31

קציר  על  היא  מהבד"צ  ההשגחה  אלו,  מכונה  מאפיות  של  שמורה"  "המצות  על   •
החטים, על טחינת הקמח ועל כל מהלך האפיה עד האריזה, והופרש מהן תרומות 

ומעשרות וחלה.
ועל המצות בלתי שמורה שלהם-ההשגחה היא משעת טחינת הקמח, ועל כל מהלך 

האפיה עד האריזה והופרש מהן תרומות, מעשרות וחלה.

מלונות

ראה לעיל 'בתי הארחה'. ◄

משחת שיניים

אורביטול  ■
אורדנטל  ■

דגיל  ■

כצט  ■
מקרו דנט  ■

קוסמופארם  ■

משחות

ראה "קרם" ◄

 משקאות חריפים / אלכוהול
נקי 95%

אליס בראנפן  ■
וואלעס  ■

יקבי אפרת  ■

יקבי ארזה  ■
יקבי ציון  ■

ישראליקר  ■

מצות מלאכת יד30

אירנשטיין  ■
בית ישראל  ■

בר-לפסח  ■
היימישע מצות  ■
המצות -באיאן  ■

ווקסלשטין  ■
ויזניצ'ע מצות  ■

חירות - שמורעס   ■
- ליובאוויטש-

מהודרות

מהודר בידרמן  ■
מלכות ויזניץ  ■
מצה שמורה  ■
מצות פאר  ■

קרלין - המאפיה   ■
המהודרת

שיטת קוממיות   ■
לשמה

תולדות אהרן  ■

 אם לא צויין "הופרש חלה"
יש להפריש חלה.

מלאכת מכונה31 )מצות מכונה(

אם החיטה  ■
אסם  ■

גאולה  ■
ירושלמי )לודמיר(  ■

כהן-הלפרין  ■
מאה שערים  ■

מצות מיוחדות  ■
פאר  ■

לתשומת לב!
ההכשר למאפיות המצות, גם של יד, הוא רק על המצות הנלקחות 

במאפיות, אולם אלו שקונים מחוץ למאפייה או הנשלחות לחו"ל אין 
לנו שום אחריות אלא אם הן מוחתמות כפי ההסדר שסודר על ידינו, 
דהיינו: כל קופסת מצות צריכה להיות סגורה ומודבקת בתוית מיוחדת 

שעליה חותמת הבד"ץ, כשר לפסח תש"פ וֵשם מאפיית המצות.
תוית זאת מעידה כי המצות נאפו ונארזו בהשגחה מטעם הבד"צ 

שליט"א במאפיה הרשומה על התויות.
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34

קיים בשוק ניילון נצמד עם מרכיב משמן שבחשש.. 32
הנייר שבהשגחתינו הוא ייצור מיוחד ומקורו בחו"ל, עם משגיח צמוד בכל זמן הייצור . 33

והאריזה.
קיים בשוק בחשש שנמרח בשומן אסור.. 34
נייר ארונות תוצרת הארץ, מקורו ממפעל שבחלקו מחלל שבת רח"ל, ולפי הוראות . 35

הבד"ץ איננו מפקחים במקומות שחלק מקוי הייצור מחללים שבת.

נייר33 )מפיונים ונייר מגבת(

הנמל מהדרין  ■
חי מוצרי נייר  ■

ט. אדם פלאסט  ■
משי טישיו  ■

מולטי  ■

סנו  ■
מעולה  ■

פאלאס  ■
ר. שמאי  ■

שניב  ■

נייר ותבניות אפיה ומנג'טים34

אור שני  ■
אופל  ■

הנמל למהדרין  ■
טאצ'  ■

טופ-פלסט  ■
יש  ■

לפיד  ■
מעולה  ■

ניקול  ■
סנו  ■

פאלאס  ■
ר. שמאי  ■

ש. שסטוביץ  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

שניב  ■
שפע  ■

נייר ארונות35

בר טיב  ■
טעמן  ■

ר. שמאי  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

נייר כסף

ראה "רדידים" ◄

נייר קרפט למצות

חיש שיווק טעמן■   ■

נ
נוזל לכלים

ראה "חומרי ניקוי" ◄

ניילון )מפות ושקיות(

איכותית  ■
אשפלסט  ■
בר טיב  ■

דיספובד  ■
הודיה פלסט  ■

הנמל למהדרין  ■
חי מוצרי נייר  ■

טוב-פלסט  ■
טיב השקית  ■

מיטב  ■
משי טישיו  ■

מולטי  ■

מעולה  ■
מפות איכות  ■
מפות קראוס  ■

סנו  ■
פאר הניילון  ■

צח ליין  ■
ר. שמאי  ■

רווח תעשיות   ■
פלסטיק

ש. שסטוביץ  ■
שווה מהדרין  ■
שילת פלסט  ■

שניב  ■

ניילון נצמד32

אופל  ■
ג'י טי סי  ■
טופלסט  ■

מיטב  ■
מעולה  ■
ניקול  ■

סנו  ■

פאלאס  ■
ר. שמאי  ■

ש. שסטוביץ  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

שניב  ■
שקד  ■
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מיה  ■
מיימונס  ■
מעולה  ■

סוגת  ■
קדמה  ■

סילאן

בטר אנד   ■
דיפרנט

הטיב  ■
טעמי הגליל   ■

והגולן

מיה  ■
מן הטבע  ■
עין חרוד  ■

שקד תבור  ■

סירי אלומיניום )חד פעמי(

ראה "רדידים" ◄

סכרין, טבליות, ונוזלי אבקה

ראה "ממתיקים" ◄

ספוגיות לניקוי

הנמל למהדרין  ■
נספוג  ■
סילק  ■

סדובסקי  ■

סנו-סאן  ■
פלסטו פוליש  ■

ר. שמאי  ■
שניב  ■

סקוצ' ברייט וצמר פלדה

הנמל למהדרין  ■
סנו  ■

סדובסקי  ■

ר. שמאי  ■
פלסטו פוליש  ■

ע
עוגיות לפסח

ראה "מגדנים" ◄

עופות

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". ◄

נרות

יש  ■
לפיד  ■

מעולה  ■
ר. שמאי  ■

שווה מהדרין  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

שקד  ■

ס
סבון לכלים ולידיים

ראה "חומרי ניקוי" ו"שמפו" ◄

סבון נוזלי

ראה "שמפו" ◄

סודה לשתייה )אבקה(

דרומה  ■
הנמל למהדרין  ■

מיה  ■
קדמה  ■

סודה ראה "מי סודה" ◄

סוכר

אריז  ■
בר מן  ■

גיוון  ■
סוגת  ■

קבוצת טחנות   ■

מפרץ

רמי לוי  ■
שדות  ■

שופרסל  ■
שטודן  ■

סוכר חום / דמררה

מיה קדמה■   ■

 סוכר וניל ואבקת אפיה/פודינג
)תערובת אפיה ביתית לפסח(

בר מן  ■
דרומה  ■

הנמל למהדרין  ■
י. כהן  ■
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36

יוצר בחו"ל בהשגחה מיוחדת לפסח החל מעת פיצוח אגוזי הקוקוס.. 36
יבוא חו"ל, בהשגחה מיוחדת לחג הפסח.. 37
בקפה טורקי מופיע הכיתוב "כשר לפסח" בגב האריזה בהזרקת דיו ליד קוד הייצור . 38

)ולא מעל החותמת כבשאר מוצרים(.

קטשופ

אסם  ■
מיה  ■

מיטב  ■

קמח מצות מכונה

אם החיטה  ■
ירושלמי  ■

משוטוב  ■
פאר  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים

קמח קוקוס

חב' ירושלים  ■
מיה  ■

ניחוח  ■
פוליבה  ■

קמח תפו"א37

בר מן  ■
דרומה  ■
ווגשל  ■
טעמן  ■

ליבר'ס  ■
מיה  ■

פוליבה  ■
קדמה  ■

קסמי שיניים ושיפודים )מעץ(

הנמל למהדרין  ■

קפה )טורקי(38

בר טיב  ■
יש  ■

כתר )רג'ואן(  ■

לנדוור  ■
עלית  ■

עתיר ריט )לא   ■
כולל קפסולות(

קפה נמס

אסם-רדמאג  ■
ליקפה  ■

עלית-מגדים  ■
רג'ואן  ■

עמילן טפיוקה

בטר אנד  דיפרנט■ 

ערמונים - )קלופים וקלויים(

טעמן  ■

צ
צ'אפס חטיף

משובח  ■

צ'יפס

ראה תפוחי אדמה. ◄

ק
קופסאות איחסון

בנדע פלסט  ■
הנמל למהדרין  ■

לפיד  ■
מעולה  ■

מרקט  ■
פאלאס  ■

קופולוביץ  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

קוקוס טחון36

דרומה  ■
טעמן  ■
מזרחי  ■

מיה  ■
פינאטס  ■

קדמה  ■
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37
אין השגחה על המכסים מקרטון )ציפוי למינט( של תבניות אלומיניום, אפילו כשעל . 39

האריזה החיצונית רשום "כשר לפסח". רק כשיש חותמת גם על המכסה.

ר
רדידים, סירים, ותבניות 
 אלומיניום39 חד פעמיים
)ללא השגחה על המכסים(

ראה למטה בהערה ובקטע הבא( ◄

אופל  ■
ב.ס.ד.  ■

בורסה פאזארי  ■
בר טיב  ■
בראבו  ■
ג.ג.ר.ג.  ■

גי' טי ס'י  ■
גורי  ■

הנמל מהדרין  ■
טופ-פלסט  ■

טעמן  ■
יש  ■

לגין  ■
לפיד  ■

מעולה  ■
ניקוי הגליל  ■

ניקול  ■
סולו מרקט  ■

סנו  ■
פאלאס )משרים(  ■

קופילוביץ  ■
קייטי  ■
קלין  ■
קליר  ■

ר. שמאי  ■
.W.P  ■

ש. שסטוביץ  ■
שווה מהדרין  ■

שלהבת אשוש   ■
חצב

שניב  ■
תבניכל  ■

ראה עוד בערך הבא ◄

תבניות אלומיניום ייצור מיוחד 
 בהשגחה גם על המכסים לפסח

)עם חותמת על כל מכסה(

אופל  ■
טעמן  ■

מעולה  ■
שלהבת אשוש   ■

חצב

ריבת חלב )טבעי(

מיה  ■

קפה )נטול קפאין(

האג  ■

קצפת צמחית )פרווה(

תנובה  ■

קקאו ושוקו

בטר אנד   ■
דיפרנט

בר טיב  ■
בר מן  ■
דרומה  ■
השחר  ■
טעמן  ■

י.כהן  ■
מיה  ■

מעולה  ■
עלית  ■

פוליבה  ■
קדמה  ■

קרם ידים/שפתיים/ווזלין

B&B  ■
אוליטה  ■

ד"ר פישר  ■
הרבל קוסמטיקס  ■

חווה חקלאית  ■
עדנה  ■

קשת בענן  ■
ר. שמאי  ■

קרמל

הטוב שבטבע  ■

קרקר תפוח אדמה/קמח מצה 
תפו"א

אם החטה  ■
דגש  ■

כרמל רקיקים  ■
לב'ס  ■

ליבר'ס  ■
משו טוב  ■
פסח בא  ■

שהכל  ■
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כרמית )שוקולד   ■
צ'יפס(

מיה  ■
סופרים שוקולד  ■

פשקס  ■
שניידערס  ■

תופינית  ■

שוקולד למריחה/בישול )פרווה/חלבי(

אינטרגאטה  ■
העולה  ■
השחר  ■
טופז  ■

טעמן  ■
מיה  ■

מיטב  ■

על החלבי רשום "חלבי"

שמן אגוזים41 )מאגוזי לוז/מלך/פיסטוק(

אינדירה  ■
אריזות ירושלים  ■

בינגו  ■
דרומה  ■
טעמן  ■

יש  ■

ליבר'ס  ■
מיה  ■

סופרים  ■
פוליבה  ■
קייטי  ■

תפארת וילי פוד  ■

שמן דקלים42

השלושה  ■
יש  ■

טעמן  ■

מיה  ■
פוליבה  ■

שמן זית זך וכתית43

אחים כהן  ■
איתנים  ■

אריזות ירושלים  ■
ארץ זית שמן  ■

גם השנה נעשה ייצור מיוחד של שוקולד ללא תוספות של לציטין ותמציות למיניהם, . 40
יש גם בתוספת אגוזים, בהשגחה  וסוכר בלבד פרווה וחלבי,  ונילין  על בסיס קקאו 

צמודה לייצור כל חומר גלם בפני עצמו כולל האריזה.
והשגחה . 41 בפיקוח  בחו"ל,  לפסח  הכשרות  בהידורי  בחו"ל  מיוחדת  בהשגחה  נעשה 

מעולה על תהליך הכבישה והסינון ועד לאחר המילוי בבקבוקים חדשים.
• משווק בבקבוקים חדשים חד פעמיים.

נעשה בעז"ה גם השנה בהשגחה מיוחדת במפעל המייצר אך ורק שמני דקלים בלבד . 42
ועד  מהכבישה  החל  הרחוק,  במזרח  מלזיא  אינדונזיה,  במדינות  תוספות,  כל  ללא 

לאחר האריזה.
• אין הכשר מהבד"ץ לפסח על שמן כותנה.

הבד"צ . 43 ב"כ  ע"י  רב,  בהידור  מיוחדת  בהשגחה  הפסח,  חג  לצורך  בעזהי"ת  נעשה 

רסק עגבניות/רוטב

אריזות ירושלים  ■
ויטה  ■

מעולה  ■

פרי מבורך  ■
פרי ניר  ■

רסק תפוחי עץ

דרומה  ■
טעמן  ■

פרי מבורך  ■

רשתות וחוטים לבשר/רולדה

עירט  ■

ש
שבבי תפו"א

מיה מוגה■   ■

שוקו

ראה קקאו. ◄

שוקולד ללא תוספות40

אופנהיימר  ■
גרוס  ■

דרומה  ■
טעמן  ■

�

�
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שליט"א, החל מכבישת הזיתים בבית הבד ועד להכשרת מתקני הזיקוק והמילוי – 
הכלולים בכל מערכת הייצור.
• משווק בבקבוקים חדשים.

"אנטי . 44 חומר  מוסיפים  כיצד  ראו  בארה"ב  במפעל  שביקרו  הכשרות  ועד  ראשי 
אוקסידנט" המכיל שמן קטניות לאגוזים הקלופים, ויש להיזהר.

רבות מצאנו . 45 ופעמים  ע"י המשגיח המיוחד שלנו.  ובדיקה  בירור  עוברים  התבלינים 
מעורב בהם גרגירים של חטה וקטניות ויש להיזהר ביותר. הכשר הבד"ץ לפסח ניתן 
אך ורק לסוגי התבלינים: קנמון, צ'ילי גרוס, כורכום, אבקת בצל, גריל עוף, זנגביל, 
פלפל שחור ולבן, פפריקה מתוקה, חריפה, פפריקה מרוקאית, גבישי פרוסות ואבקת 

שום.

 שקדים ואגוזים עם קליפה
/קלופים/טחונים44

בטר אנד   ■
דיפרנט

בר טיב  ■
דרומה  ■
הטוב  ■
טעמן  ■

יש  ■
מג'והל פלוס  ■

מיה  ■
מזרחי  ■
קדמה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

שקדי מרק לפסח

ראה "מגדנים" ◄

ת
תבלינים45

בר מן  ■
גיוון  ■

דרומה  ■
התבלין  ■

מיה  ■
קדמה  ■

תבליני יונה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

תבניות אלומיניום חד פעמי

ראה לעיל "רדידי אלומיניום" ◄

דרומה  ■
זיתא  ■
טעמן  ■

יש  ■
מיה  ■

מעולה  ■

קבוצת יבנה  ■
שדות  ■

שמן דרום  ■
שמן שאן  ■

תפארת וילי פוד  ■

שמן פרפין למאור

שלהבת אשוש  חצב■ 

שמן קוקוס

חב' ירושלים  ■

שמן שקדים

BRD  ■
ליבר'ס  ■

מיה  ■

 שמפו, מרכך לשיער
וסבון רחצה נוזלי

אורדנטל  ■
אלמוג דיל  ■

ביסקול  ■
הופס  ■
BRD  ■

הרבל פרש  ■

חווה חקלאית  ■
נאמן  ■

סנט מוריץ  ■
ר שמאי  ■

שיאון  ■
שמפו זך  ■

שקדיה )שקדים טחונים(

חב' ירושלים  ■
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בארה"ק, . 46 פה  אריזתם  אחרי  עד  קניא  במדינת  התה  עלי  גידולי  ממקום  בהשגחה 
משווק ע"י החברות הנ"ל.

מטעם רבותינו הבד"צ אושר לשווק לפסח תמרים שאינם עוברים שום תהליך ייבוש, . 47
ואין בהם שום חשש פירות יבשים. התמרים משווקים אך ורק ע"י החברות הנ"ל.

היות ובבתי אריזה של התמרים אורזים תמרים גם מאיזור חו"ל, ע"כ מספק יש לברך 
בברכה האחרונה ועל הפירות )ולא על פירותיה(.

צ'יפס, . 48 וכן  לטיגון  ומוכנים  קלופים  אדמה  תפוחי  של  מיוחד  ייצור  נעשה  השנה 
בהשגחה צמודה על הייצור והעיבוד של תפו"א שמן דקלים ומלח.

פרי הדקל קדמה■   ■

יש לבדקם מחשש תולעים.

תערובת אבקת אפיה

אפיקומן  ■
דרומה  ■

מיה  ■
קדמה  ■

תפוחי אדמה48 )טבעי/צ'יפס/מטוגן(

חיים טובים  ■
מיה  ■

עלית )רק עם   ■
סטריפ בצבע ירוק(

תפוגן  ■

תפוחי אדמה )צ'יפס קפוא(

בלדי למהדרין  ■
גלאט פרוסט  ■

ויטה  ■

טוגנים מהדרין  ■
תפוגן  ■

תה46

דרומה  ■
מעולה  ■

קדמה  ■
קסטל  ■

תחליף חלב אם

ראה "מזון תינוקות" ◄

תמרים47 )בלתי מיובשים(

א. מזרחי  ■
בקעות  ■
בר טיב  ■

גלגל  ■
דרומה  ■

טוב המושב  ■

טעמן  ■
יפית  ■

יש  ■
מג'והל פלוס  ■

מיה  ■
ערדום  ■



ידיעון על
מוצרי חמץ 
וחשש חמץ
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אבקות למיניהן אבקת 
מרק פלאפל וכדו'

עלולות להכיל מיני דגן, או עמילנים ודקסטרוזה וכדומה שיש 
להתייחס אליהם בחשש חמץ.

אלו שבהשגחת הבד"ץ אינו מכילה חמץאבקות אפיה

קטניות או חשש קטניות, מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני אבקת פודינג
דגן כמו קמח/ לתת וכדו' וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ, 
אבקת פודינג שבהשגחת הבד״ץ בדרך כלל אינם מכילים חמץ.

במפעלי הפיצוח בחו"ל מוסיפים לפעמים חומר אנטי אוקסידנט אגוזים קלופים
)נגד חימצון( המדולל בשמני קטניות.

חמץ גמוראובלטים

אחינו הספרדים המשתמשים בזה בפסח מאז ומתמיד. עליהם אורז
להקפיד ביותר שיהיה בהשגחה קפדנית לפסח, כי הם מאוחסנים 

ונארזים בארץ על פי רוב בטחנות ובתי אריזה של קמחים וסולת, 
ולעיתים קרובות באים במגע עם הקמח וכדו׳, גם כשאינם נארזים 

באותן מכונות ממש, לאחרונה הגיע מידע שבמדינות שונות יש 
שמוסיפים ויטמינים שהם בחשש חמץ, ויש להזהר בזה.

חמץ גמוראטריות

חלבון ביצים. מיוצר בתוספת חומצת לימון, וכן בעזרת שמרים ו/או אלבומין
אנזימים. עלול להכיל חמץ או קטניות.

אלכוהול משקה המשווק בארץ בהשגחת הבד"ץ הוא רובו ככולו אלכוהול
ממולאסה, ואינו בחשש חמץ, אך מחו"ל יש גם שמיוצר מיינות או 

מדגני חמץ.

קטניות או חשש קטניות. מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני אמולסיפייר
דגן כמו קמח/ לתת וכדו' או קטניות, וכן חומרי עזר נוספים בחשש 

חמץ

ידיעון על מוצרי חמץ וחשש חמץ

לתועלת הרבים!!
השואלים לקראת הפסח על מוצרים וחומרים שונים, אנו מציגים כאן 
טבלה, המכילה רשימת מוצרים וחומרי גלם שהם חמץ ו\או בחשש חמץ.

כדאי שתדע!!
בחלק מהחומרים דלהלן ישנם חששות גדולים ושונים, גם בכל ימות 
השנה, אך הרשימה הזו, מתייחסת רק לגבי חששות חמץ וחמץ בפסח. 

ועוסקת רק במוצרים שאין עליהם הכשר לפסח.
כיון שכל  אין לסמוך על רשימת המרכיבים המופיעים על האריזות, 
המרכיבים הנמצאים באחוזים קטנים, אינם נכללים עפ"י רוב ברשימת 
הרכיבים, וכמובן שאינה משקפת את בעיית הכלים והקיטור. ועלולות 

להיות בעיות גם בעת האריזה והאחסנה.
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מיוצר ו/או מדולל עם שמני קטניות.אנטי אוקסידנט

ממתיק מלאכותי שהשימוש בו נפוץ באחרונה, בעיקר במשקאות אספרטיים
ומזון דיאטטי. מיוצר גם מחומרים המופקים מחמץ, וגם בעזרת 

אנזימים.

אסקורביק אסיד 
C  ויטמין

משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, בדרך כלל מיוצר 
מדגנים

חמץ גמורבורגול

בוטנים מצופים 
אמריקאים )"קבוקים"(

חמץ גמור

מיוצר מקמח והוי חמץ גמורביסלי

חמץ גמורבירה

קטניות. יש מפעלים שעל קו חטיף זה מכניסים קמח.במבה וחטיפי תירס

לפעמים מכיל גם קמח חיטה וגלוטן או תערובת שמנים שטיגנו בשר צמחי לסוגיו
בהם פירורי לחם.

חמץ גמורגביעי ועלי גלידה

חמץ גמורגלוטן

יש שמיוצר מקטניות ויש גם שמיוצר מחיטה. משמש כמרכיב חשוב גלוקוזה
בהרבה מוצרי מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב זה יש להיזהר מחשש 

חמץ.

מלבד התמציות שיש ביניהן גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ גלידות
בתהליך הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה וכדו'.

לפעמים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם געפילטע פיש
פירורי לחם.

מפעלי הדגים שבהשגחתנו לכל השנה אינם משתמשים עם חמץ.

מיני דגן )עלולים להיות במגע עם מים(, גריסים בהכשר הבד"ץ גריסים/גריסי פנינה
אינם עוברים רחיצה במים.

חמץ גמורגרנולה

לפעמים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם דגים מטוגנים
פירורי לחם.

מעובד עם חומרים שונים, יתכן שיש חשש לפסחדגים מעושנים

חמץ או קטניותדגני בוקר

חמץדגנים מעורבים-דייסה

קטניותדוחן

מיוצר בארץ בדר"כ מקטניות, אך בחו"ל מיוצר כיום גם מחיטה. דקסטרוזה
משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב 

זה יש להיזהר מחשש חמץ.

חמץד'ריש )בורגל דק(

בחשש חמץ, אלו שבהשגחתנו אינו מכיל חמץ. )המיוצרים בחו"ל וודקה
רובם חמץ(

חמץ גמורוופלים

משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, בדרך כלל מיוצר ויטמין  C )סי(
מדגנים. 

E  יש שמופק משמן נבט חיטה או שמני קטניות. ויטמין
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עלולים להכיל מיני דגן, או עמילנים ודקסטרוזה וכדומה, שיש   ויטמינים למיניהם
להתייחס אליהם בחשש חמץ.

חמץ גמור.ויסקי

מוסיפים בהם שומשום אפוי עם חמץזעתר

יש גם טבעי וסינטטי ללא חששות, אך מיוצר גם בתהליך  תסיסה חומץ
עם חומרים שבחשש חמץ, ו/או ע"י שימוש בסוכרים כמו גלוקוזה 

וכדו'. החומץ בהכשר הבד"ץ הוא ללא חשש חמץ.

ראה אסקורביק אסיד.חומצה אסקורבית

חלקם הגדול גדל בתהליך תסיסה על מצע מזון המכיל בדר"כ חומצות אמינו למיניהן
עמילנים וסוכרים בחשש חמץ.

מיוצר על בסיס תסיסה של סוכרים שעלול להיות מקטניות או חומצת לימון
חמץ.

בחששות חמץ או קטניות.חטיפים למיניהם

חמץ גמור.חיטה תפוחה

אלו שבהכשר הבד"ץ אינם עוברים רחיצה במיםחיטה

מעובד עם חומרים שונים, יתכן חשש לפסח )ניתן להשיג חלב סויה   חלב סויה בטעמים
ללא חומרים(.

אלו שבהשגחת הבד"ץ לימות השנה בדרך כלל אינו חמץ רק חלבה
קטניות, חלבה ללא סוכר היא בתוספת סורביטול חשש חמץ.

חמץ גמורחלבון חיטה

החלבונים הכשרים הם בד"כ מקטניות, אך יש מוצרי חלבונים רבים חלבונים ומוצריהם
המכילים בד"כ גם קמחים, גלוטן וכדו' שבחשש חמץ.

בדרך כלל מוסיפים אחוז קטן של אמולסיפייר ומוצר עמילן חמאת בוטנים
שבחשש חמץ, אלו שבהשגחת הבד"ץ בד"כ אינו חמץ.

דינו כקטניות, ומכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו חרדל )ממרח(
קמח/לתת וכדומה, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ.

המפעלים בהשגחתנו בדרך כלל אינם מכניסים קמח.

בדרך כלל אין בהם חשש חמץ טונה בשמן הם בדר"כ קטניותטונה

מיוצר מתפו"א ואינם חמץטפיוקה - עמילן

בתהליך הייבוש יתכן שימוש בסוכרים המופקים מעמילן, ולעיתים ירקות מיובשים
גם בשמנים.

ראה אלכוהולכוהל

הכוסמת המוכרת הם קטניות, ואין זה ה"כוסמין" מחמשת מיני כוסמת
הדגן.

קטניותכמון

יש לדר שמעורב בהם קמח והם חמץלדר

מכיל בדרך כלל גם תמצית, וראה עוד תמציות.ליקר

חמץ גמורלתת

חמץ גמורמאלט

בחשש חמץ, גם אלו שבהשגחתינו לימות השנה יתכן בהם חששות מזון תינוקות
וראוי למוכרם לנכרי, )וראה במדור מזון תינוקות(.

המפעלים שבהשגחתנו בדר"כ אינם מכניסים קמח חיטה, אבל הם מיונז
מכילים קטניות.
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מעובד עם חומרים שונים, ובמקרים רבים הם חמץ גמור.מלבין קפה

ראה חומצת לימוןמלח לימון

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, מלטו דקסטרין
וכל מוצר שיש בו מרכיב זה יש להיזהר.

אלו שבהשגחת הבד"ץ בד"כ אינו חמץממרח תמרים

מלבד בעיית התמציות שהן בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ בתהליך ממרחים למיניהם
הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה וכדומה.

מלבד התמציות שיש ביניהם גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ ממתקים שונים
בתהליך הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה גלוקוזה, וכדומה, יש 

לבדוק ברכיבים אם לא מופיע קמח.

ממתק חמוץ מתוק, 
מקלות חמוצים, 

וכדומה

מכילים קמח חיטה ודינם כחמץ.

מעורבים תמיד עם דקסטרוזה או מלטו דקסטרין, ובנוזלי לעיתים ממתיקים עם סוכרזית
עם סורביטול, שהם עלולים להיות קטניות או חמץ גמור.

קטניות או חשש חמץמרגרינה

יש בהם תרכובות שונות ורובם בחששות חמץמשפרי אפי'ה

מכיל בד"כ גם תמצית, וראה עוד תמציותמשקאות חריפים

אלו שאינם מייצור מיוחד לפסח, )במיוחד אלו שיש בהם סוכר(, יש משקאות קלים
בהם חששות בליעות חמץ, או תערובות חמץ או תערובות קטניות.

קטניות או חשש קטניותמתחלבים

חשש חמץנבט חטה

נקניקים לסוגיהן, 
פרווה / בשרי

הפרווה מכיל גם קמח חיטה וגלוטן או תערובת שמנים שטיגנו בהם 
פירורי לחם. בנקניק בשרי שבהשגחת הבד"ץ אין חשש חמץ רק 

קטניות.

מיני דגן, עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים.סובין

אין בהם חשש חמץסודה לשתיה

בדרך כלל ללא חשש חמץ.סוכר

עלולים להיות בחששות.סוכר וניל

סוכר ענבים 
דקסטרוזה

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, 
וכל מוצר שיש בו מרכיב זה הריהו בחשש חמץ.

סוכריות למיניהן 
סוכריות קישוט

מלבד התמציות ומלח לימון שיש בהם גם בחשש חמץ, מוסיפים 
בדר"כ בתהליך הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה, גלוקוזה, וכדומה.

מיני דגן )עלולים להיות חמץ(.סולת

חשש חמץ גמור משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, סורביטול
באירופה ובמזרח הרחוק רובם מיוצרים מדגנים.

חלקם חמץ גמור.סיבים תזונתיים

ראה אלכוהולספירט

קטניות או חשש קטניות.סרדינים בשמן

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, עמילן
וכל מוצר שיש בו מרכיב זה יש בו חשש חמץ.

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששותפטסיום סורבט
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רובם חמץ גמור עקב הקמח המעורב בד"כ במלח בעת הקלייה. פיצוחים קלויים
בפיצוחים שתחת השגחתנו משתמשים כל השנה רק בקמח תפו"א 
ואין בהם חשש חמץ, ]למעט קבוקים )בטנים אמריקאים( מנצ'אס, 

שהם עם קמח חיטה[.

ישנם המיוצרים בתוספת חומרי עזר כמו שמני קטניות, תמציות, פירות יבשים
ולעיתים מקבלים ציפוי של סורביטול - חשש חמץ.

מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו קמח/לתת פצפוצי אורז
וכדומה, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ.

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששות.פקטין

קטניות. עלול גם להיות בחשש חמץ.פריכיות אורז

פרחים מיובשים מחיטה או שעורה יש למוכרם לפסח לגוי.פרחים מיובשים

קטניותפשתן

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששות.צבע מאכל

בחשש חמץצ'יקו

חמץקוואקר

קורן סירופ )סירופ 
תירס(

יש שמיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי 
מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב זה הריהו בחשש חמץ.

קטניות.קורנפלור

בחששות חמץ או קטניות.קורנפלקס

קטניותקטשופ

קטניותקינואה

מיני דגן )עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים(.קמח

מעובד עם חומרים שונים, חשש לפסח.קצפת צמחית

עלולים להיות בחששרוטבים למיניהם

מלבד התמציות שיש ביניהן גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ ריבות
בתהליך הייצור גם גלוקוזה, דקסטרוזה וכדומה.

אלו שבהכשר הבד"צ הם ללא  חשש חמץרי'צ

שיבולת שועל /
קוואקר

חמץ

שומן צמחי מוקשה משמש מרכיב חשוב במוצרי מזון רבים. יתכן שומן צמחי
מקטניות, וגם בעת הייצור מוסיפים גם חומצת לימון

קטניות או חשש קטניות. משווק כיום גם בתוספת דגנים או עוגיות שוקולד
חמץ

יש בהם מלטיטול ועלולים להיות חמץשוקולד ללא סוכר

מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו קמח/לתת וכדו' שוקולד למריחה
או קטניות, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ

מין דגן )עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים(שיפון

ראה חיטה תפוחהשלוה

השמרים הלחים-טריים, אין בהם חשש חמץ, השמרים היבשים שמרים
מחו"ל קיים חשש תערובות משהו חמץ השמרים בהכשר הבד"ץ הם 

ללא חשש חמץ.

חמץ גמורשמרי בירה
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חששותמוצרים

בחששות לפסח, היות ואורזים ומאחסנים אותם ביחד עם קמחים תבלינים שונים
וסולת, ובתבלין זעתר מערבים גם קמח, וראוי למוכרו.

מעובד עם חומרים שונים )תמציות(, חשש לפסחתה בטעמים וגרגירים

חשש חמץ גמורתחליף קפה

לעתים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי תחליפי בשר
לחם

קיים בהם בעיות מרובות וסבוכות, וכן על חשש ייצורם עם תמציות למיניהם
אלכוהול חמץ

תרכיזים למיניהם 
)סירופ ממותק(

בתמציות קיימות בעיות חמץ ויש למוכרם לגוי.



 מכירת
חמץ
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הערות בענין מכירת חמץ!
רצוי שהמרשים יעשו קנין סודר על ההרשאה. א( 

אם המרשה עוזב את הבית או העסק לחג הפסח יש לרשום  ב( 
המקום שהמפתח נמצא שם.

אם מוכרים רכב יש לרשום מס' הרישוי של הרכב. ג( 
המסדרים הרשאות ע"י הביד"צ למכירת חמץ הנמצא בחו"ל,  ד( 
המזרח,  בארצות  הנמצא  החמץ  למכור  אין  השנים,  ברוב 

שבשעת המכירה בירושלים כבר נאסר החמץ הנאה.
בענין קניית החמץ מהגוי במוצאי החג לבני חו"ל, אין שום  ה( 
חשש כאשר ביאר מרן המנח"י זצ"ל בשו"ת מנחת יצחק חלק 
ו' סי' מה, "דלמאן דלא ניחא ליה בודאי לא יוכל לקנות להם 

בע"כ דידהו ולא קנו החמץ בקניה דידיה".

כל החנוונים וסוכני המזון המוכרים חמצם ע"י הביד"צ 
מקבלים תעודות על כך.

ומכאן אזהרה ליחידים ולחנוונים שלא לקנות אחר הפסח 
שום דבר של חמץ וחשש חמץ ממי שאין בידו תעודה 

מהביד"צ שמכר חמצו כדת תוה"ק, למען לא יכשל באיסור 
חמץ שעבר עליו הפסח.

בעלי החנויות מוזהרים לא לקבל ולהעביר שום חמץ בערב 
פסח, אפילו סחורה שנמכרה במכירת חמץ. 

כל מי שיש לו מניות בחברה שיש ברכושה חשש חמץ, 
מחוייב למכור חלקו במניות.

לבקשת הרבנים!
הציבור מתבקש לסדר את מכירת החמץ מבעוד מועד

עד י"ג ניסן בצהרים
ולא לחכות לרגע האחרון

ליום י"ד ערב פסח.
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 בירושלים, ביתר, בית שמש, קרית ספר
מנחת יצחק, ברכפלד, אלעד, צפת ועוד.

השתא שנת תש"פ ישבו בעזה"י הרבנים הגאונים על דבר מכירת חמץ
בלשכת הבית-דין-צדק רח' שטראוס 26 א' בניני זופניק, בשעות 4:30-6:30 אחה"צ.

ואצל הרב יצחק שלמה בלוי שליט"א סד"ד בביתו רחוב אליהו ראם 3

ירושלים

אונסדורף

הרה"ג ר' בנימין רימר שליט"א בין מנחה למעריב בביהכנ"ס באר שמואל אונסדורף  «
ולאחר מעריב עד השעה 10 בביתו רח' סרוצקין 14/3

הרה"ג רבי פנחס הורביץ שליט"א אחרי תפילת שחרית בביהכנ"ס באר שמואל  «
ובביתו רח' מנחם משיב 3

ארזי הבירה

הרב הגאון רבי חיים יוסף בלוי שליט"א, מו"צ רח' שמואל הנביא 54/ב' «

הרה"צ רבי נתנאל סאפרין שליט"א, אדמו"ר מקומרנא בבית מדרשו עטרת שלום  «
ארזי הבירה 48.

בוכרים

הגאון הגדול רבי חיים אורי פריינד שליט"א, חבר הביד"ץ, רח' יואל 31. «

הרב הגאון רבי עמרם אופמן שליט"א, מו"צ. רח' מוסיוף 5. «

הרב הגאון רבי צבי ריבלין שליט"א, מו"צ, רח' בן ציון גול 11. «

הרה"ג רבי דוד צבי שנעבאלג שליט"א, רח' יחזקאל 29. «

בית ישראל

הגאון הגדול רבי יעקב מנדל יורוביץ שליט"א, חבר הבד"ץ, רח' רייכמן 43. «

הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"ץ, בישיבת מיר בבית המדרש  «
המרכזי אחה"צ בין השעות 8-5.

הרב הגאון רבי אברהם צבי פפנהיים מו"צ רח' רפפורט 31 «

מכירת חמץ
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הרב הגאון רבי אשר זעליג סאמעט שליט"א מו"צ רח' רפפורט 32. «

הרב הורביץ הי"ו, בביהמ"ד ר' לייבאלע סוכוטשעווסקי ז"ל ובשטיבלאך. «

הרב דוד בידרמן שליט"א, בעזר"נ בביהכ"נ פינסק קרלין, רח' חסידי קרלין 1 בין  «
השעות 5-7 אחה"צ.

בתי הורודנא

הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א, חבר הבד"ץ, רח' דוד ילין 55. «

בתי וורנר

הרב הגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א, מו"צ, רח' חסד לאברהם 12. «

גאולה יחזקאל

בבית הרב הגאון רבי אברהם יורוביץ זצ"ל, רח' חגי 19. «

הרב הגאון רבי גבריאל ח"צ נויפלד שליט"א, מו"צ, רח' עמוס 3. «

הרב הגאון רבי ישראל בלויא שליט"א, מו"צ, רח' יחזקאל 15. «

הרב הגאון רבי שלום אליעזר פיליפ שליט"א, מו"צ, רח' עמוס 7. «

הרב חיים יעקב ספרין שליט"א, בביהמ"ד "היכל הברכה" קומרנא, רח' מלכי ישראל  «
6 בשעות אחה"צ ובזמני מנחה ומעריב.

הרה"ג רבי דוב גולדרינג שליט"א, רב ביהמ"ד "היכל אהרן", רח' ראשית חכמה. «

הרב ר' אהרן פוקס שליט"א בביהמ"ד פאפא רח' חגי לפנה"צ «

הרב ר' אליעזר פרנס הי"ו בביהמ"ד באבוב רח' חגי בשעות הערב, ולפנה"צ בביהמ"ד  «
באבוב רח' זית רענן

גבעת משה )גוש 80(

הרב הגאון רבי שלמה גשטטנר שליט"א, מו"צ, אהלי יוסף 20. «

הרב הגאון רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א, מו"צ, רח' עלי הכהן 3. «

הרב הגאון רבי צבי ארי'ה זורגר שליט"א, מו"צ, רח' עלי הכהן 27. «

הרב הגאון רבי עזריאל שלו'ם גולדשטיין שליט"א מו"צ רח' עלי הכהן 30. «

הרה"ג רבי ישראל אליעזר הגר שליט"א, רב ביהמ"ד מקו"ב סרט ויז'ניץ, גבעת משה  «
.7

הרה"ג רבי דוד בהר"ז טברסקי שליט"א בביהמ"ד רחמסטריווקא גבעת משה, ובביתו  «
אליעזרוב 11.

הרה"ג רבי יקותיאל ליכטנשטיין שליט"א בביהמ"ד בעלזא מחנובקה רח' ברוכים 10  «
אחרי תפילת שחרית

הרה"ג רבי ישראל שוורץ שליט"א רב ק"ק צאנז ביתר רח' הרב גרוסברג 7 כ"ב ובבית  «
המתיבתא רח' כי טוב 10 בין מנחה למעריב
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גבעת שאול

בבית הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א, חבר הבד"ץ, ורב דביהכנ"ס  «
"נר ישראל – זופניק" וקרית שומרי החומות רח' כתב סופר 18 גבעת שאול.

הרב הגאון רבי שלמה ולדנברג שליט"א מו"צ רח' כתב סופר 20. «

הרה"ג רבי זלמן דוד צוקרמן שליט"א, בביהכ"נ פרושים גבעת שאול. «

הר נוף

בבית הראב"ד הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א רח' קצינלבויגן 4,  «
ובביהמ"ד הגר"א רח' קצינלבויגן 14 ע"י בנו הרב אשר בן ציון שטרנבוך שליט"א.

הרה"ג רבי מרדכי שלמה שטינמץ שליט"א, רב ביהמ"ד ויז'ניץ, קצנלבויגן 80. «

הרה"ג רבי דב רוזנקרנס שליט"א, רח' חי טייב 12. «

זכרון משה

הרב הגאון רבי אהרן פישר שליט"א, מו"צ ורב דזכר"מ, בבית הראב"ד זצוק"ל רח'  «
פרי חדש 4 ובביתו רח' בירנבוים 5 פינת סולוביצ'יק.

הרב הגאון רבי אהרן סאמעט שליט"א, מו"צ, רח' יו"ט אלגזי 18. «

הרב הגאון רבי יחזקאל לינדר שליט"א, מו"צ, רח' יו"ט אלגזי 26. «

כרם אברהם

הגה"צ רבי נפתלי הלברשטאם שליט"א, האדמו"ר מטשאקאווע, רח' עמוס 17, רק  «
בימי א'-ג' בין השעות 8.00-9.00 בערב.

הרב הגאון רבי אלכסנדר הברפלד שליט"א, מו"צ, רח' עובדיה 6. «

הרב הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א, מו"צ, רח' צפניה 25. «

הרה"ג רבי זאב ארנסטר שליט"א, רב דשטיבל "אמרי חיים" ויז'ניץ, רח' נחמיה. «

הרה"ג רבי אפרים בוגרד שליט"א, רב ביהכ"נ הר צבי, רח' צפני' 21 בין מנחה  «
למעריב.

מאה שערים והסביבה

הרב הגאון רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א, מו"צ, רח' בהר"ן 15. «

הרב הגאון רבי אהרן בראנדסדארפער שליט"א, מו"צ, רח' סלנט 20. «

הרב הגאון רבי יהושע אשר כהנא שליט"א, מו"צ, רח' מאה שערים 9. «

הרב הגאון רבי יצחק רוזנבלט שליט"א, מו"צ, בביתו, עונג שבת 12. «

הרב הגאון רבי רפאל סאקס שליט"א, מו"צ, רח' סלנט 15. «

הרב הגאון רבי ישכר דוב פרנקל שליט"א מו"צ רח' עבודת ישראל 11 «

הרב הגאון רבי יואל מינצברג שליט"א מו"צ רח' בתי וורשא 48. «
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הרב הגאון רבי חיים עהרנטל שליט"א מו"צ רח' ישועות יעקב 2. «

הרה"ג רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א, בביהמ"ד ברסלב רח' סלנט בזמני התפילות. «

הרה"ג ר' זאב דייטש שליט"א, בהר"ר יחזקאל דייטש ז"ל, בשטיבלאך מא"ש לפנה"צ  «
8-11 ואחה"צ 4-9, ובביתו אגרות משה 11 בין השעות 1-4 בצהריים.

הרב פנחס קצינלבויגן שליט"א לפנה"צ בביהמ"ד תורה ויראה רח' בעל התניא  «
ואחה"צ ובערב בביתו רח' צפני' 52/3

מחנה יהודה

בבית הכנסת "הכנסת אורחים" זהרי חמה. «

מישור אדומים

הרה"ג ר' יוחנן שור שליט"א ביקב "יקבי ציון" במשך היום «

ממילא

הרה"ג רבי יהודה לייב הלשטוק שליט"א, רב דביהמ"ד אוסטראווצע. «

מנחת יצחק/תנובה

הרב הגאון רבי חיים בלייער שליט"א, בביתו רח' מנחת יצחק 20 ובחדר הוראה בין  «
5-8 רח' מנחת יצחק 20

מעלה אדומים

הרה"ג רבי אברהם דויטש שליט"א, רו"כ תלמידי הכתב סופר הגיתית 2. «

מעלות דפנה

הרה"ג רבי יוסף סופר שליט"א, רב דביהמ"ד מספר הסופר טעמעשוואר, רח' מעלות  «
דפנה 128 בזמני התפילות, ובביתו מעלות דפנה 129/39.

מקור ברוך

הרב הגאון רבי אשר פריימן שליט"א, מו"צ, רח' גשר החיים 12. «

הרב הגאון רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א, מו"צ, רח' רש"י 51. «

הרה"ג רבי אהרן גאלדמינצר שליט"א דומ"צ דק"ק סקווירא י-ם בביהמ"ד סקווירא  «
רח' בר גיורא אחרי התפילות

הרה"צ רבי יעקב שלמה כהנא שליט"א אדמו"ר מזידיטשוב, בבית מדרשו עטרת צבי  «
זידיטשוב, תחכמוני 13
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מרכז העיר

הרה"ג רבי אהרן רוז שליט"א, בביתו רח' נחום 3. «

נוה יעקב

הרה"ג רבי משה לינדר שליט"א רב ביהמ"ד שערי תורה רח' הרב זוין 59 «

הרה"ג רבי אהרן דוד ניישטאט שליט"א בביהמ"ד קהל חסידים רח' הרב זוין 32 בין  «
מנחה למעריב ובביתו רח' הרב זוין 35

סורוצקין

הר"ר חיים שמעון נוימן שליט"א רחוב סורוצקין 17 «

עזרת תורה - שיכון חב"ד

הרב הגאון רבי משה זאב זורגר שליט"א, מו"צ, רח' עזרת תורה 21. «

הרב הגאון רבי שלמה יהודא הירש שליט"א, מו"צ, דובב מישרים 12. «

הרב הגאון רבי משה טייטלבוים שליט"א, מו"צ ורב ביהמ"ד ברך משה דסאטמאר  «
בביתו רח' אלקנה 5, ובין מנחה למעריב בביהמ"ד ברך משה רח' יונה 20.

הרה"ג רבי משה מרדכי ווידער שליט"א רח' אלקנה 11 ובבית חותנו הגאון הגדול רבי  «
נפתלי ה. פרנקל זצ"ל חבר הבד"צ רח' עלי הכהן 26

הרה"ג רבי טוביה זילברשטרום שליט"א, רב ביהכ"נ היכל לוי יצחק, רח' חנה 21 בין  «
מנחה למעריב.

הרה"ג רבי מרדכי שלמה רויטנבארג שליט"א, רח' חנה 5 כ"א «

הרה"ג רבי מנחם מנדל העניג שליט"א בביהמ"ד יד סופר ערלוי רח' עזרת תורה 47  «
בערב בין 8-10

הרה"ג רבי יוסף הירשלר שליט"א בביתו רח' אבן האזל 26 בשעות הערב «

פאג"י סנהדריה

הרב הגאון רבי חיים יוסף בלוי שליט"א מו"צ, רח' אלעשה 3 בין השעות 2-3 יום ו'  «
9-10 בין מנחה למעריב בביהכ"נ פאג"י

הרב הגאון רבי עקיבא וואזנר שליט"א, מו"צ, רח' שאול המלך 33. «

קטמון

הר"ר נפתלי רובין שליט"א, בן הרה"ג רבי אהרן רובין ז"ל, בביהכנ"ס המרכזי. «
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קרית צאנז

הרב ברוך י. שיינברגר הי"ו, רח' דברי חיים 22. «

הרה"ג רבי נפתלי צבי היילפרין שליט"א רב ביהמ"ד טשערנאביל, ברח' דברי חיים  «
10, ובביהמ"ד טשערנאביל רח' עזרת תורה 27 ב' בין מנחה למעריב.

הרה"ג רבי מנחם מענדל ראנד שליט"א, רח' דברי חיים 18. «

רמת שלמה )רכס שועפט(

הרב הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א, מו"צ, רח' זולטי 9. «

הרה"ג רבי זונדל שטרן שליט"א, רב ביהכ"נ בית מאור )פרושים( בין מנחה למעריב,  «
ובביתו רח' כהנמן 4 בית השעות 8-11 בערב.

הרה"ג רבי מתתיהו פישר שליט"א, רח' חזון איש 22, או בביהכ"נ פרושים חזו"א 29. «

הרה"ג רבי זאב דייטש שליט"א בן הר"ר יחזקאל ז"ל, בביתו אגרות משה 11, בין  «
השעות 1-4 בצהריים.

הרה"ג רבי אברהם דוד ליווי שליט"א בביהכנ"ס שומרי החומות רח' אגרות משה 1 «

רמות

הרב הגאון רבי חיים יהודה כהן שליט"א, מו"צ, רמות פולין 84/5. «

הרב הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א, מו"צ, קרית שומרי החומות, מירסקי 37. «

הרב הגאון רבי חיים דוד פריימן שליט"א מו"צ רח' קויפמן 1 רמות ג' «

הרב מרדכי בלאנק הי"ו בביהכ"נ שערי תבונה, ובביתו צפרירים 14/29 רמות א'. «

הרה"ג רבי זושא הורביץ שליט"א, רב ביהמ"ד איגוד אברכים חסידים, רמות ג' בין  «
מנחה למעריב בביהמ"ד.

שומרי אמונים

הרב הגאון רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א, מו"צ, רח' שומרי אמונים 3. «

הרב הגאון רבי בירך יהודה היימליך שליט"א, מו"צ, רח' שומרי אמונים 4. «

הרב הגאון רבי נחמן נתן וויינשטוק שליט"א, מו"צ, רח' שומרי אמונים 4 כניסה ב'. «

שמואל הנביא

הרב הגאון רבי זאב דייטש שליט"א, מו"צ, רח' שמואל הנביא 92. «

הרה"ג רבי צבי טייטלבוים שליט"א, רב ביהמ"ד אהל יעקב, פולנסקי 11. «

הרה"צ רבי שמאי הירש שליט"א, אדמו"ר מבאדישל, רח' פתחיה 2. «

הרה"ג רבי אהרן שוחט שלט"א רב חסידי לוצק ים בביהמ"ד לוצק בין מנחה למעריב «
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שערי פינה ורח' יואל

הרה"ג רבי שמעון שמואל האלברשטאם שליט"א, רב ור"מ "דברי משה" בחדר הוראה  «
דברי משה, רח' הושע 3, ובביתו ישא ברכה 2.

הרה"ג רבי אהרן למברגר שליט"א, בביהמ"ד סאטמאר, רח' יואל 10. «

אופקים

הרה"ג רבי אברהם סבג שליט"א, בביתו רח' אלנקווה 44/4. «

אלעד

הרה"ג רבי זושא הורוביץ שליט"א בלשכה רח' רשב"י 34 מ9:30 בערב «

הרה"ג רבי אברהם פייערווערגער שליט"א, בביהמ"ד רבינו בחיי ובביתו רבינו בחיי  «
.13

ביתר

גבעה א'

הרב הגאון רבי יחזקאל לינדר שליט"א, מו"צ, ביהכ"נ אהל נתן רח' נדבורנא 2, בין  «
השעות 11-2 לפנה"צ.

הרב הגאון רבי יעקב טופיק שליט"א, רח' אור החיים 45. «

הרב הגאון רבי אשר לעמל הכהן שליט"א, רח' אלעזר המודעי 4/3. «

הרה"ג רבי יעקב ישעיה גרוס שליט"א, בביהמ"ד באר אברהם, אם הבנים 6. «

הרה"ג רבי יהודה לייב הלשטוק שליט"א, רח' נדבורנא 6/20 «

הרה"ג רבי מרדכי הלפרין שליט"א, רח' פחד יצחק 6, או בבהכ"נ קהל חסידים פחד  «
יצחק 10 בשכונת הגפן.

הרה"ג רבי ראובן שלמה שפירא שליט"א, בביתו רח' הרבי מנדבורנא 17/2 משעה  «
8:15-10:15 בערב בביהמ"ד חסידי נדבורנא

הרה"ג רבי דוד קארו שליט"א, בביהמ"ד עטרת צבי, ובביתו רח' כף החיים 17/5 «

הרה"ג רבי ישראל שוורץ שליט"א רב ק"ק צאנז בביתו רח' דברי חיים 11 בשעות  «
הערב

הרב משה הולצמן שליט"א רח' דרכי איש 26/6 «
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גבעה ב'

הרב הגאון רבי דוד בטלמן שליט"א, מו"צ, שכונת הגפן, המגיד ממעזריטש 23/2. «

הגאון רבי חיים מאיר קאהן שליט"א רב ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק בביתו רח'  «
החוזה מלובלין 48/3 ובין מנחה למעריב בביהמ"ד

הרה"צ רבי מאיר לייפער שליט"א, אדמו"ר מדינוב רח' פחד יצחק 4/3. «

הרב הגאון רבי אביגדור גראס שליט"א, ראש כולל קאליב ישיבת בית הזמנים. המגיד  «
ממעזריטש 39, בין השעות 1:30-9:30, ובשאר השעות בביתו רח' המגיד ממעזריטש 31.

בית שאן

הרה"ג רבי ברק נקי שליט"א, בבית המדרש המאיר לישראל רח' אביר יעקב 12 «

בית שמש

קנה בושם )גבעת ירושלים(

הרב הגאון רבי יהודה ניישלאס שליט"א, מו"צ, רח' החידא 8 «

הרב הגאון רבי יחזקאל כהן שליט"א, מו"צ, רח' החיד"א 2/3 «

הרב הגאון רבי נתנאל בראנסדורפער שליט"א, מו"צ, רח' החיד"א 1/3 «

הרב הגאון רבי אריה לייב ווייס שליט"א, מו"צ, רח' בן איש חי 65 «

הרה"ג רבי יהודה צבי כהנא בביהמ"ד זכרון יהודה וויזניץ אחרי התפילה ובערב בביתו  «
רח' בן איש חי 75

הקרי'ה החרדית

הגאון הגדול רבי יהושע רוזנברגר שליט"א, חבר הבד"צ, ורב דקרית רמ"א, נהר  «
הירדן 40.

הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"ץ ורב דשכונת נחלה ומנוחה, רח' הרב  «
מבריסק 20.

הרב הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר שליט"א, מו"צ, רח' הרב מבריסק 22 «

הרב הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א, מו"צ, רב דביהמ"ד תולדות אהרן רח'  «
רשב"י 12, ובביהמ"ד מהרי"ץ נחלה ומנוחה רח' מעשי חייא 11

הרב הגאון רבי יו"ט ליפא נייהויז שליט"א, מו"צ, רח' מנחת יצחק 12/1. «

הרב הגאון רבי מאיר הלר שליט"א, מו"צ, רח' נהר הירדן 10/22. «

הרב הגאון רבי מאיר שמעון אולמן שליט"א, מו"צ, מהרי"ל דיסקין 21. «

הרב הגאון רבי דוב הכהן רבינוביץ שליט"א, מו"צ, רח' מצפה רש"פ 7 «
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הרה"ג רבי מאיר כהנא שליט"א, רב ביהמ"ד קהל חסידים אנשי ירושלם רח' אהלי  «
יהושע 12

הרה"ג ר' אהרן מרדכי גרין שליט"א רב ביהמ"ד לעלוב בביתו רח' חזון איש 32  «
ובביהמ"ד לעלוב רח' מנחת יצחק 16 בין מנחה למעריב

הר"ר רבי יעקב ראטה שליט"א, רח' שפת אמת. «

רמה א'

הרה"ג רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט"א, רב רמת בית שמש א' «

הרה"ג רבי יצחק חיים שערבני שליט"א, רח' נחל שורק 19 רמת בי"ש א', או בביהכ"נ  «
משכן רפאל.

הרה"ג רבי יהושע הלברשטאם שליט"א, רח' נחל לכיש 30/2. «

הרב רבי אברהם חיים גרוס שליט"א, בביהמ"ד עטרת ישעיה רח' נחל לכיש 24,  «
בשעות 7-9 בערב.

רמה ב'

הרב הגאן רבי ישראל חיים קאהן שליט"א, מו"צ, רח' מצפה רש"פ ובביהמ"ד תו"א. «

הרב הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א, מו"צ, רב דביהמ"ד תולדות אהרן רח'  «
רשב"י 12.

הרב הגאון רבי בן ציון בייער שליט"א, מו"צ, רח' ריב"ל 30. «

הרב הגאון רבי קלמן ווייס שליט"א, מו"צ, רח' ר' יהושע 6. ובביהמ"ד ויז'ניץ בין  «
מנחה למעריב.

הרב הגאון רבי נתן יהודה לייב סאבאוויטש שליט"א, מו"צ, רח' הלל 6. «

הרב הגאון רבי מאיר נויפלד שליט"א מו"צ רח' הלל 7 «

הרב הגאון רבי צבי ליברמנטש שליט"א מו"צ רח' רבי טרפון 3 «

הרה"ג רבי מנדל סאבאוויטש שליט"א, רב ביהכ"נ קהל חרדים בית יחזקאל, ריב"ל  «
.46

רמה ג'

האדמו"ר משאץ דרוביט'ש שליט"א רח' אחיה השילוני 18 דירה 3 «

יפה נוף

הרב הגאון רבי חיים אהרן מונדרר שליט"א, מו"צ, רח' בן קסמא 19. «
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טבריה

הרה"ג רבי יוסף קדיש ברנדסדורפר שליט"א רח' שז"ר 27/1 ובין מנחה למעריב  «
בביהמ"ד חסידים רח' שז"ר 8.

הרה"ח מאיר יהודה האפמאן שליט"א רח' אלישיב 1 «

מודיעין עילית

קרית ספר

הרה"ג רבי ניסן משה גראס שליט"א, רב דקהילת החסידים, בביתו רח' מסילת יוסף  «
18/7 בערב. ובביהמ"ד אנשי ירושלים רח' אור החיים 2, בין מנחה למעריב.

הרה"צ רבי שלמה רוקח שליט"א, אדמו"ר מיערוסלב, בביהמ"ד היכל יהושע ובביתו  «
רח' רשב"י 15.

ברכפלד

הרב רבי אליעזר הלטובסקי שליט"א, ביהכנ"ס אורחות חיים )בין מנחה למעריב(  «
ובביתו רח' ר' עקיבא 20.

הרה"ג רבי אליעזר טורק שליט"א, רח' ר' עקיבא 22/6, בערב או בתאום טלפוני. «

הרה"ג רבי יעקב פרקוביץ שליט"א רב ביהמ"ד ביאלא, בביתו רח' ר' יהודה הנשיא  «
18/5

מירון

הרב בנימין יארבלום שליט"א כולל חצות במירון בשטיבל האמצעי «

נוף הגליל - הר יונה

הגאון רבי שמעון דוב בראנדסדארפער שליט"א בביהמ"ד תולדות אברהם יצחק «

הר"ר אברהם ישעי' לובצקי שליט"א רח' פנחס מילר 5 «

חריש

הרה"ג רבי יוסף שמואל וואלעס שליט"א רח' ברקת 33 «
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צפת

הרב הגאון רבי מאיר ירבלום שליט"א מו"צ רח' מאור חיים 3/3. «

הרה"ג ר' חיים ישראל הורביץ שליט"א שיכון עירוני ג' «

הרב אלעד אליעזר יוחנן שליט"א רח' קרן היסוד 1 «

ראש העין

הרה"ג רבי אבישלום מונייצר שליט"א, בבית הוראה דישיבת אמת ושלום רח' חפץ  «
חיים 6

תל ציון

הרב יחזקאל שרפר שליט"א, ברח' אהבת ישראל 2/14, ובבית המדרש החסידי  «
המרכזי בין מנחה למעריב



רשימת 
המצרכים
לימות השנה תש"פ

בהשגחת הבד"ץ
העדה החרדית ירושלים

לפי סדר א"ב
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ברשימה דלהלן

מפורטים כל המצרכים שבהכשר הרבנים הגאונים, בית דין צדק 
שביעית,  ערלה,  מחששות:  הנקיים  שליט"א,  החרדית  העדה  של 
חלב  ישראל,  בישול  על  הקפדה  איסור,  חשש  ומכל  טבל  חדש, 

ישראל, וכו' וכשרים למהדרין.
שבהם  שונים  מזון  מוצרי  אודות  מהגבד"צ  והוראות  ידיעות  וכן 

חששות איסור.
ההכשר על המצרכים שברשימה דלהלן הוא לימות השנה בלבד, 

ואינו כולל את חג הפסח.

לפני קנייתך מוצר כלשהו בדוק היטב, אם אכן האריזה נושאת 
את חותמת הבד"ץ, ותמנע מכשול ועגמת נפש מעצמך.

הודעה ואזהרה!
היות וקיימים מוצרים שאינם בהכשר בד"צ העדה החרדית – הזהים 
למוצרים שבהשגחת הבד"צ – והרבה טועים ונכשלים בזה, על כן 
חובה להקפיד ולבדוק כל אריזה אם יש עליה חותמת הבד"צ. גם 
אם שם המפעל מוכר לך שיש לו הכשר הבד"צ, - כל הנ"ל עלולים 
להטעות, ולכן חובה לבדוק אם יש חותמת כשרות על כל אריזה 

ואריזה.
נתקבלו תלונות מצרכנים שטעו וקנו מוצרים ללא השגחת הבד"צ 
– בגלל שאריזת המוצר היתה זהה בצורת האריזה או בשם המוצר 
או בשם היצרן – )מצוי מאד במוצרי אסם, עלית, תנובה, תלמה, 

סטארקיסט, מותגי רשתות וכדו'(.
כשהאחד  זה,  לצד  זה  החנויות  במדפי  מונחים  הזהים  המוצרים 
בהכשר והשני לא. לצערנו, היו צרכנים שטעו מחוסר תשומת לב 

מספיקה ונכשלו.
לכן אנו חוזרים ומזהירים תמיד, לפני שהנך קונה מוצר כלשהוא 
– בדוק היטב אם האריזה אכן נושאת את חותמת הבד"צ  
המעידה על כשרות המוצר וכי הוא נקי מחשש איסור טבל, שביעית 

וכו'.
ובזה תמנע ממכשול ועגמת נפש.

 חותמת הבד"ץ היא
אך ורק סמל זה:

בירקות עלים מגידול או בדוגמתה החדשה:
מיוחד באישור הבד"צ 

אישור כזה:

מוצרים שאינם בגדר 
מזון ומוצרים טבעיים, 

מוחתמים

בשמן המיועד למאור 
בלבד ולא לאכילה 

אישור כזה:
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אבקות המרק מכילות גם רכיבים שאינם מבושלים, ומשום כך יש בהם משום בישול . 1

בשבת.

מעדני טיב   ■
השדה

מתבל  ■
קנור ישראל  ■

פוליבה  ■

תבליני מיימון  ■
תבליני שרף  ■

תבליני בר  ■
תלמה שפע  ■
תבליני יונה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת מרק נטול גלוטן

נטרול קייקס דגש למהדרין■   ■

אבקת סוכר

אופנהיימר  ■
אחים כהן  ■

אפיכל  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

בר-מן  ■
גלעם  ■

דרומה  ■

מיה  ■
מיימונס  ■

ממתקי זהב  ■
סוגת  ■

עוז עסקים  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■
תלמה  ■

אבקת סירופ

ראה: "סירופ" )אבקה נמסה(. ◄

אבקת פודינג/ג'לי

אסם  ■
אפיכל  ■
אשבל  ■
דרומה  ■
הדרום  ■

ווסטרן  ■
י. כהן  ■

מיה  ■
מיימונס  ■
מתבל  ■

א
אבקת אפיה

אפיכל  ■
בר-מן  ■
דרומה  ■
הדרום  ■

השלושה  ■
י. כהן  ■

מיה  ■
מיימונס  ■

סוגת  ■
פוליבה  ■
פינאטס  ■

קדמה  ■
קנור ישראל  ■

קשת  ■
שאבא וופל בלגי  ■

תלמה  ■

אביזרי אפיה

ראה "חומרי עזר לאפיה" ◄

אבקת חומוס )אינסטנט(

אסם צ'אם■   ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת כביסה

ראה "חומרי ניקוי". ◄

אבקת מרק1 )סוגים שונים(

אסם  ■
בר-מן  ■
וגשל  ■
ויטה  ■

טעמן  ■
מ.א.מ. השלושה  ■

מיה  ■
מיטב  ■

�

רשימת המצרכים לימות השנה



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מצרכים
לימות השנה

ימות השנה תש"פ

66

בה . 2 להשתמש  אסור  כך  ומשום  מבושלים,  שאינם  רכיבים  גם  מכילה  שוקו  אבקת 
בשבת בחמין שהיד סולדת בהם.

כל אריזה חייבת להיות סגורה הרמטית, חותם בתוך חותם, עם חותמת הבד"ץ וכלי . 3
בתוך כלי.

פרווה  או  חלבי,  בשרי,  הוא  אם  המדבקה  על  המופיע  הכיתוב  את  לקרוא  חובה   •

מיה  ■
עלית  ■

פוליבה  ■
המותג  ■
טופז  ■

טעמן  ■
י. כהן  ■
קדמה  ■

קלית סטבון  ■
רג'ואן  ■

אבקות שתיה

י. כהן רג'ואן■   ■

אגוזים

ראה "פיצוחים" ◄

אגוזים מסוכרים

מדגן  ■
מיה  ■

פינאטס  ■
שקרצי  ■

אוכל למטוסים3

דלי שף המשביע■   ■
ראה עוד ברשימת החנויות  ◄

"ארוחות מוכנות למטוסים".

אובלטים

אסם  ■
אם החיטה  ■

ברט  ■

אוכל מוכן בשרי ופרווה

ראה ברשימת החנויות. ◄

עלית  ■
קדמה  ■

שאבא וופל בלגי  ■

שביט  ■
תלמה  ■

אבקת פלאפל

אסם  ■
דרומה  ■
י. כהן  ■
מתבל  ■

פלאפוד  ■
קדמה  ■

תבליני בר  ■
תבליני שרף  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת קצפת פרווה )מוס(

י. כהן  ■
קשת  ■

שביט שטרן  ■

אבקות קפה למכונות )פרווה וחלבי(

י. כהן כתר-רוני רג'ואן■   ■

אבקת שום )מיובש(

בר טיב  ■
בר-מן  ■

גד  ■
דרומה  ■
מוגה  ■
מיה  ■

נופת דגן  ■

נפטון  ■
פרוטרום  ■

קדמה  ■
תבליני בר  ■

תבליני יונה  ■
תבליני מיימון  ■

תיבולים  ■

אבקת שוקו ממותק2

אסם  ■
בר טיב  ■

בר מן  ■
דרומה  ■

�
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מוכנות  "ארוחות  עוד  וראה  בכתב.  המצורפות  ההוראות  וכפי  שונים,  בצבעים 
למטוסים" ברשימת החנויות.

בדיקה . 4 צריכים  אינם  מחרקים"  נקי  "בחזקת  כיתוב  עם  וואקום  באריזת  האורז 
כשאין הכיתוב הנ"ל גם אלו שבאריזת וואקום יש  מתולעים, והמהדר יבדוק קלות. 

לבדוק מתולעים.
גם אם המותג או צבע האריזה דומה, בדוק האם מופיעה החותמת על האריזה.. 5
רק עם החותמת מאושר ע"י הבד"ץ וכו'.. 6
ללא חשש מריחה בשומן מן החי.. 7

• אלו המיוצרים בחו"ל, רשום מעל החותמת "מיובא מחו"ל".

אטריות5 )פסטה מקרונים(

אסם  ■
אריזות ירושלים  ■

הדס  ■
ויטה  ■
טעמן  ■
מיה  ■

מנה  ■
משובח  ■

קנור ישראל  ■
שבולים  ■
תלמה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אטריות נטול גלוטן

חיים טובים משובח■   ■

 איזי דרינק / איזי סופ6
)העשרה תזונתית לקשישים וחולים(

איזי ליין  ■

אינסטנט פודינג וג'לי

ראה "אבקת פודינג" ◄

אלבומין )אבקה(

זוגלובק צ'אם )ייצור מיוחד(■   ■
וראה להלן: ביצים קפואות. ◄

אלומיניום7 )רדידים ותבניות(

אופל  ■
בורסה פאזארי  ■

בר טיב  ■
בראבו  ■

אורז4

אריז  ■
אריזות ירושלים  ■

גורן  ■
דרומה  ■

הדס  ■
הנמל למהדרין  ■
ויליפוד מהדרין  ■

זה ברור  ■
כי-טוב  ■
טעמן  ■

מיה  ■
מהודר  ■
מרלד  ■

נופת דגן  ■
סוגת  ■

ע.נ.א.א.  ■
קדמה  ■

שוקחה  ■
שרביט  ■
תהלה  ■

יש לבדוק מחשש תולעים
ראה עוד "קטניות" ◄

 אורז נמס )אינסטנט(
עם ויטמינים ומינרלים

בטר אנד   ■
דיפרנט

טעמי  ■

מטרנה  ■
פרינוק  ■

אולמי שמחות שבהשגחתנו

ראה ברשימת החנויות "אולמות  ◄
שמחה" וכן "קייטרינג".

אטליזים

ראה ברשימת החנויות. ◄

�
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אמולסיפייר אמולגאטור )חומר מחליב מקשה( הוא בחשש שומן מן החי, בשימוש . 8
בייצור: מרגרינה, מוצרי מאפה, מגדנים, גלידה וממתקים.

אמולגאטור(,  )אמולסיפייר  מחליב  חומר  מייצרים  הבד"ץ  שבהשגחת  מפעלים   •
מונו סטיארט ועוד עבור תעשיות המרגרינה, למאפיות ומיני מאפה, בהשגחה מלאה 

מתחילה ועד סוף, ונקיים מכל חשש.
• אלו שאינם בהשגחה, הם בחשש שומן מן החי, בשימוש בייצור: מרגרינה, מוצרי 

מאפה, מגדנים, גלידה וממתקים.
יבול חו"ל.. 9

יש  ■
פרי מבורך  ■

קפוא זן מהדרין  ■

וראוי לבדוק מחשש תולעים.
ראה עוד ב"שימורים" ◄

אפונה יבשה )ירוקה וצהובה(

מוגה פוליבה■   ■

יבול חו"ל
ויש לבדוק מחשש תולעים.

ראה עוד ברשימת החנויות  ◄
"פיצוחים וקטניות".

אפרסק )לפתן(

אריזות ירושלים  ■
בר טיב  ■
דרומה  ■
הגרעין  ■

חמדת הארץ  ■

טעמן  ■
מיה  ■

ענבי ציון   ■
)תעשייתי(

קדמה  ■

יבול חו"ל
וראוי לבדוק מחשש תולעים

ארוחות מוכנות - מזון מוכן

ראה ברשימות החנויות "אוכל מוכן  ◄
בשרי ופרווה".

ארוחות מוכנות בבתי חולים 
ולמטוסים

ראה ברשימת החנויות "ארוחות  ◄
מוכנות בבתי חולים".

דיימונט )גורי(  ■
הנמל למהדרין  ■

חיש שיווק  ■
טופלאסט  ■

יש  ■
לפיד  ■

מיכלי זהב  ■
מישרים  ■

ניקול  ■

סנו  ■
פאלאס  ■
פוליבה  ■

קלין  ■
קליר  ■

ר. שמאי  ■
ש. שסטוביץ  ■

.W.P  ■

אלכוהול

ראה "משקאות חריפים" ◄

אמולסיפייר – אמולגאטור8

מוגה  ■
פרוטרום  ■

שרון פראטוס  ■

אננס9 )לפתן(

אריזות ירושלים  ■
בני דרום  ■
בר טיב  ■
דרומה  ■
הגרעין  ■

חמדת הארץ  ■
טעמן  ■
מיה  ■

ענבי ציון   ■
)תעשייתי(

תפארת וילי פוד  ■

אפונה, אפונה וגזר )קפואים ושימורים(

גלאט פרוסט ויטה■   ■
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בוטנים מצופים )אמריקאים-קבוקים( ברכתם מורא מיני מזונות, כדין תערובת דגן. . 10
אך לגבי ברכה אחרונה, אין הבוטן מצרף לשיעור כזית, וצריך שיהיה בציפוי בעצמו 
כזית בכדי אכילת פרס כדי לברך על המחיה. ואם אין שיעור זה רק בצירוף הבוטן, 

מברך בורא נפשות.

 בוטנים טחונים/קלופים
)באריזות סגורות(

דרומה  ■
טעמן  ■

ירושלים  ■
מיה  ■

פינאטס  ■
קדמה  ■

שיקרצי  ■

יש לבדוק מחשש תולעים

בורגל

ראה "קטניות" ◄

בורקס גבינה ללא גלוטן

נטורל קייקס  ■

בורקס קפוא

ראה בצקים קפואים ◄

בייבי פוד )תחליף חלב אם(

ראה "מזון תינוקות". ◄

בייגלאך )קיסמין(

אם החיטה  ■
אסם  ■

בייגל את בייגל  ■
הדר  ■

מאיר את בייגל  ■
מלך הבייגל  ■

פינוקים  ■

בייגלאך בציפוי שוקולד

כרמית שיבולים■   ■

בייגלאך נטול גלוטן

אסם  ■

ארוחות צמחיות מוכנות לאכילה 
)מסויה(

ראה "מנות מוכנות" ◄

אתרוגים לחג הסוכות

ראה במדור "ועד פיקוח ההלכתי" ◄

אתרוג כבוש

בטר אנד   ■
דיפרנט

מיה  ■

ב
בונבוניירות

אופנהיימר חמדה  ■
בר טיב  ■

ורד  ■
טעמן  ■

מגדים  ■
עלה  ■

פמיליה ממתקים  ■
תות ממתקי   ■

איכות

 בוטנים וגרעינים10
)מסוכרים/מצופים/מטוגנים( )באריזות(

טופ  ■
מדגן  ■
מיה  ■

ממתקי אטיאס  ■
ממתקי נעמה  ■

עדן  ■
עלית  ■

פינאטס  ■
שקרצי  ■
תלמה  ■

ראה גם ברשימת חנויות קטניות  ◄
ופיצוחים.
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ברכתו "שהכל".. 11
ייצור מיוחד. בודקים בקפדנות את הביצים מחשש דם. ואין בהן חשש לינת לילה.. 12

ביצי רביה: יש בשוק ביצים שיש עליהן חשש איסור של דם ביצים, ויש לבודקן היטב. 
מצוי יותר באלו שהן בצבע חום.

סודר פיקוח מטעם הבד"ץ על המטבח המספק את הארוחות מטעם המקום.. 13

בית החלמה ליולדות13

בית החלמה-טלז   ■
סטון

בית מלון בוטיק   ■
ליולדות

פנינת הלב  ■
ראה עוד במדור "חנויות מזון" -  ◄

בתי מלון והבראה

במבה וחטיפי תירס

אסם  ■
אשבול  ■
בר-פוד  ■

ברוס 10  ■
גלומה  ■

זה טוב  ■
חטיפי העמק  ■

טעמן  ■
מיה  ■
מנה  ■

משובח  ■
עלית  ■
פריקי  ■

תלמה שפע  ■

בצל אבקה שבבים

מוגה  ■

בצל מטוגן - קפוא

ביכורים  ■
לב'ס  ■

פשקס  ■

בצל קלוף

ראה "ירקות קלופים" ◄

בצק סוכר

גילרו  ■
מנדלברג  ■

סוגת  ■
תבליני מימון  ■

ביסלי וחטיפים בטעמים שונים 
)מקמח חיטה(

אסם  ■
ברוס 10  ■
זה טוב  ■

חטיפי העמק  ■

חטיפים מן   ■
הטבע

טעמן  ■
מנה  ■

תלמה  ■

ביסלי תירס11

אסם  ■

ביסקויטים

אסם  ■
אפיפית  ■
בר-מן  ■
המותג  ■

הדר  ■
יהודה )לודמיר(  ■

כיבודים  ■
מטעמית  ■

עלית מגדים  ■
פפושדו  ■

תברך  ■

ביצים מצוננות, ואבקה12

בדור  ■
ביצי הכפר  ■

ביצי מהדרין -   ■

)יד אורן(

סיליס ביצים  ■
צ'אם  ■

ביצים קשות מקולפות

ביצי הכפר  ■
מוסטר אג  ■

צ'אם  ■

 בירה לבנה, מאלט,
מכבי, גולדסטאר, לייט

אביר נשר■   ■
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בשר בקר, עוף, ומוצריהם

הידורים  ■
וואלדאן  ■
טופ שף  ■

מ.ב. גלאט  ■
קפוא זן מהדרין  ■

רק אלו שעל כל אריזה ישנה 
הולוגרמה בחותמת הבד"ץ

ראה עוד ברשימת החנויות  ◄
"אטליזים".

וראה עוד "שניצל" ◄

בשר צמחי - פרווה )סוגים שונים(

זוגלובק טבע  ■
טופ שף  ■
מאמעס  ■

מטעמי הגליל  ■

מעולה  ■
קפוא זן מהדרין  ■

תפוגן  ■

בתי מלון

ראה ב"רשימת החנויות" ◄

 בצקים קפואים ממולאים
)פרווה/ חלבי( על החלבי רשום "חלבי"

אדר בצקים  ■
אנג'ל  ■

אריאל  ■
בונזר  ■

בורקס הכפר  ■
בייקר'ס מ.ת.  ■

בית הפיצה  ■
בצקים  ■
דלישס  ■

הטוב למהדרין  ■
ווינרפוד  ■
וול-דאן  ■

זוגלובק מהדרין  ■
חטיפי אלקיים  ■

חטיף כפור  ■
חיימיקו  ■
טעימות  ■
טעמתי  ■
יאמאני  ■

ינון  ■
לוריה  ■

מאפיית אריאל  ■
מטעמי תהילה  ■

מעדנות  ■
מעולה  ■
נוימן  ■
סיגרו  ■
עדרן  ■
עתרן  ■

פטיפור  ■
פרה מזון  ■

ציפור השרון  ■
קונצ'רטו -   ■

)תעשייתי(

קוריאט  ■
קצבורג  ■
רוחלה  ■

שיבולת מהדרין  ■

ראה עוד "מזון קפוא" ◄

ראה עוד "פשטידות" ו"פיצה  ◄
קפוא"

בצק עלים נטול גלוטן

מאפה פסח נטרול קייקס■   ■

בצק קפוא פילו מרודד

אריאל  ■

בקלאווה

ממתקי מזאוי  ■
מתוקית  ■

סולטן  ■
קינוחי קסם   ■

המזרח

ברוקלי

ראה ירקות קפואים ◄

ג
 גאלע )בשרי( / כבד קצוץ )בשרי(

קישקע / ארבעס

ד.ג. )בי"ש(  ■
היימישע גאלע -   ■

מעדני השף

המיוחד  ■
טעם של פעם  ■
יצי'ס פיימוס   ■

ליביר

לאניני הטעם  ■

מ.א. לנדא  ■
מאמי'ס  ■

מטעמי השבת  ■
מעדני מירון  ■
סלטי פריינד  ■

סעודתא  ■
פרידמנ'ס  ■
שבתדי'ג  ■

כל אריזה חייבת להיות סגורה חותם 
בתוך חותם )מדבקה לשונית(

על הבשרי רשום "בשרי"

גבינה מותכת

טעם טוב  ■
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גבינה - תחליף פרווה16

ויגרדן-משו  ■

גביעי גלידה17

אסם  ■
גילרו-עלמה  ■

הגביע  ■

כיבודים  ■
מנעמים  ■

ריאו  ■

גומי לעיסה )מסטיק(

יש גם בחששות איסור.

גזר )שימורים וקפואים(

גלאט פרוסט  ■
ויטה  ■

סנפרוסט מהדרין  ■

פרוסטי  ■
פרי מבורך  ■

קפוא זן מהדרין  ■
ראה עוד "שימורים" ◄

ג'לטין18

גורן  ■
טופגאם  ■

מיה  ■
מיימונס  ■

סוגת  ■
פוליבה  ■

קשת  ■

ג'לי אינסטנט

ראה "אבקת פודינג וג'לי" ◄

גבינת סויה פרווה

תנובה  ■

גבינה צהובה )קשה(14 15

טרה  ■
יד מרדכי  ■
כפר תבור  ■

שיבולת מהדרין  ■
תנובה - ייצור   ■

מיוחד

"ראה גם: "חלב ותוצרת חלב" ◄

גבינה צהובה )תחליף(15

גבינות הכפר  ■
יבנה מהדרין  ■

כפר תבור  ■

גבינה - ממרח פרווה

לימון  ■

גבינות למיניהם

ראה אות ח' "חלב". ◄

גבינת עיזים מחלב עיזים

גבעות עולם מחלבת טל■   ■

גבינות שמנת

בר בכפר  ■
טרה  ■

DMD  ■

בגושים או בחבילות פרוסות.. 14
• הגבינות בחבילות גדולות הנמכרות לפי משקל אצל החנוונים, יש להיזהר על הסכין 

של החנווני שתהא מיוחדת רק לזה ושתהא מוכשרת וטבולה כדין.
6 שעות לאכילת בשרי, . 15 גבינה צהובה רגילה צריך להמתין  בדרך כלל אחרי אכילת 

אלא אם לא מופיע המילה "גבינה" על האריזה.
את . 16 השולחן  על  להניח  צריכים  בשרי  עם  במאכל  זו  פרווה  בגבינות  המשתמשים 

האריזה שכתוב עליה שהיא פרווה )לשם היכר(.
גביעי גלידה, או גביעי גלידה חמה, שמטרתם רק להחזיק הגלידה, מברך שהכל על . 17

הגלידה ופוטר גם הגביע.
• אבל גלידות קסטה או הביסקוויטים שבשולי קרמבו, שהם מזונות בפני עצמם, אין 
מיני  בורא  בנפרד  עליהם  לברך  תחילה  וצריך  שהכל,  בברכת  נפטרים  הביסקויטים 

מזונות.
דגים . 18 מקשקשי  מהדרין  ג'לטין  של  מיוחד  ייצור  בס"ד  נעשה  רבים  מאמצים  לאחר 

�
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גמבה בחומץ

בני דרום שימורי יבנה■   ■

 געפילטע פיש20
)קציצות דג, ממולאים ודגים מעובדים(

אושן גורמה  ■
אקסטרא פוד  ■

בר טיב  ■
דג דלישס  ■
דג המיוחד  ■

דג טעים  ■
דג עדן )אקסטרא   ■

פוד(

דגי מלכות  ■
הדגים המיוחדים  ■

היימיש פיש  ■
טעמן  ■

יד טובה  ■

יהודה  ■
יש  ■

מיטל  ■
סופר פיש  ■

פרינ'ס   ■
פיש)קרויס(

צ'יקפיש  ■
קדם  ■

קלאסידג  ■
קלאספוד  ■

רוזנר'ס פיש  ■
שניארסון דגים  ■

תומר  ■
ראה גם להלן: "דגים" וברשימת  ◄

החנויות

גריסי פנינה21 )פעריל גרויפן(

דרומה  ■
זה ברור  ■

כיטוב  ■
מגרסות דגן  ■

מיה  ■

סוגת  ■
קדמה  ■

שוקחה )תעשייתי(  ■
שרביט  ■
תהלה  ■

ויש לבדקם מחשש תולעים

ג'לי מעדן גביעים )פרווה(

תנובה  ■

גלידה/שלגונים )פרווה וחלבי(

אלסקה  ■
בון גלאס  ■
בש אליהו  ■

הטיב למהדרין  ■
חרמון  ■

נסטלה  ■
ריאו  ■

שטראוס  ■
שלגוגו-פרווה   ■

בלבד

החלבי מצויין ע"ג האריזה "חלבי"

גלידה חמה )פרווה(19

גילרו )עלמה(  ■
ימבו  ■

שלגוגו  ■

גלילי ופלים )חלבי ופרווה( )ממולאים(

אסם  ■
גילרו  ■

גלילית  ■
דגש למהדרין  ■

הגביע  ■
זה טוב  ■

יש  ■

כיבודים  ■
מיימונס  ■
מנעמים  ■
מעולה  ■

ממתקי הלב  ■
עלמה  ■
פשקס  ■

גליליות למילוי

בש אליהו  ■

במפעל של דגים טהורים בלבד.
• הג'לטין הוא חומר מקריש ומייצב, ושכיח מאד בהרבה ממתקים ובמצרכים שונים.

• מצוי בשוק ג'לטין המיוצר מעצמות ועורות של נבלות וטרפות.
לענין ברכתו, עיין לעיל "גביעי גלידה".. 19
הדגים במפעלים שבהשגחתינו עוברים ביקורת מיוחדת ע"י משגיחנו שלא יהא בהם . 20

חשש תולעים, וכן בכל דג ודג נבדקים סימני הטהרה.
• ישנה השגחה מעולה גם על הביצים מחשש דם, וכמו כן ישנה השגחה על הביצים 

והבצלים שלא יעבור עליהם לינת לילה.
ללא חשש "חדש". אלו שארוזים באריזת וואקום עם הכיתוב נקי מחשש חרקים אין . 21

צורך בבדיקה.
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דבש בית חלקיה  ■
דרומה  ■
הטיב  ■

טופ מותגים  ■
טעמן  ■

יונליוור  ■
יורם ברק  ■

יש  ■
מכוורת דבורים   ■

שחר

מכוורת דבש   ■
בתפוח

מכוורת יניב  ■
מכוורת נופת   ■

צופים

מכוורת ניר גלים  ■

מכוורת סוסיא  ■
מכוורת קנדל  ■

מכוורת שלום נוי  ■
מכוורת שמורות   ■

צוף

מן הטבע  ■
משואות  ■

משק גולדנברג  ■
משק מילמן  ■

נאמן לאורך זמן  ■
נופת צופים  ■

עין חרוד  ■
פויכטוונגר  ■

קדמה  ■
שדות  ■

תבליני חנניה  ■

דבש מלאכותי – מתק

ארז  ■
טופז  ■

מיטב  ■

דבש תמרים )סילאן(

חצר כינרת  ■
טעמי הגליל  ■

מיה  ■
משק צור עין   ■

יהב

סילאן מהדרין  ■
עין חרוד  ■

שקרצי  ■

גריסיני

מאיר את בייגל  ■

גרנולה22

בטר אנד   ■
דיפרנד

חטיפים מן   ■
הטבע

טופ חטיפי   ■
בריאות

טופז  ■
טעמן  ■

ליבוביץ  ■

מגרסת דגן  ■
מפעלי דגן  ■

עינת-מעדני בר  ■
פינאטס  ■

פריומיום  ■
רפאל'ס  ■
תירפז  ■
תלמה  ■

ראוי לבודקם שוב מתולעים

גרעינים באריזות

ראה לעיל "בוטנים". ◄

וראה עוד ברשימת החנויות  ◄
"פיצוחים וקטניות"

ד
דבש דבורים טהור23

בטר אנד   ■
דיפרנט

ברקו  ■
גולן  ■

שוב . 22 לבודקם  ראוי  אולם  תולעים.  מחשש  היצור,  לפני  המרכיבים  את  בודקים  אנו 
ולוודא שלא חדרו חרקים באחסון, ובפרט בימות הקיץ.

• כדאי לכתחילה להפריד משהו מכל מין ולברך את הברכה הראויה.
ומעיקר הדין, הגרנולה, שהיא תערובת של שיבולת שועל, צימוקים ופירות מיובשים, 
ולכן על אף שיש בה גם  כי אם קליה,  והתערובת עצמה, אינה עוברת שום בישול, 
תערובת מחמשת מיני דגן, אין ברכתה מזונות אלא הולכים בתר הרוב שהוא שיבולת 

שועל קלוי, וברכתה בורא פרי האדמה.
מפעלים  ישנם  קלויה.  שהיא  כיון  בפה"א  מברך  עצמה  שועל  השיבולת  על  ואף 

שמייצרים בתהליך שהגרנולה עוברת בישול, ואז ברכתה מזונות.
דבש, אינו עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. ומשום כך יש בהם משום בישול . 23

בשבת.
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 דגים מלוחים, מעושנים
וסלטי דגים25

אלדג  ■
בלדי למהדרין  ■

לנדאו'ס  ■
מעדני מורדיז  ■

משהל'ס  ■
סלטי מ.מ  ■
פ.ל. דגים  ■

קידוש קלאב  ■

דגים - סרדינים

טעמן שדות■   ■

דגים שניצל

ראה "שניצל דגים" ◄

דגני בוקר26

אם החיטה  ■
אפיפית  ■
אשבול  ■

בטר אנד   ■
דיפרנט

בר טיב  ■
גלומה  ■

דגני הטבע  ■
חטיפי העמק  ■

טעמן  ■

יש  ■
כוכב הבית )ייצור   ■

מיוחד(

מנה  ■
מעולה  ■

מפעלי דגן  ■
משפחה  ■

עוז עסקים  ■
פרח  ■

תלמה  ■
ראה עוד קורנפלקס ◄

דגים געפילטע פיש

ראה "געפילטע פיש" ◄

דגים-חנויות

ראה ברשימת החנויות. ◄

דגים מצוננים

דגי הדן  ■
דגת הארץ  ■
הדייג שלי  ■

לב ים מרקט  ■

מאסטר פוד  ■
נטו  ■

רוזנער'ס פיש  ■

דגים קפואים24

אלדג בלדי למהדרין■   ■
ג. עופר במותג "ווינר פוד"  ■

גול סחר במותג "מהדרין פיש"  ■
דגת הארץ  ■

דלי דג, במותג "טוב טעם"  ■
הדייג שלי  ■

הטוב  ■
מאסטר פוד  ■

נ.ת.נ.ג.ב.  ■
עת-רן  ■

פלדמן דגים  ■
פסקוביץ מהדרין  ■
צרינה למהדרים   ■

בכשרות

רוזנער'ס פיש  ■

ראה גם "דגי טונה" - ו"טונה". ◄

לתשומת לב! בדגים קפואים המיובאים עם עור, יש לבדוק שעל כל אריזה מופיעה . 24
חותמת הבד"ץ. בדגים קפואים המיובאים ללא עור יש לבדוק שעל כל אריזה מופיעה 

הולוגרמה עם חותמת הבד"ץ. ראה עוד בענין דגים במדור חנויות "דגים".
נתברר כי יש שכובשים ומושחים סוגי דגים שונים, כמו: דגי מאטיאס ועוד עם יין, או . 25

עם טרטר אסיד )המיוצר מיין(, או שומנים אחרים, ויש להזהר.
)שגם  פיטלינג,   – מעושנים  דגים  מיני  באחרונה  המשווקות  מכולת  חנויות  ישנן   •
מעשנים שם בשר(. במיוחד נפוץ לאחרונה שמייבאים כל מיני דגים טמאים רח"ל, 

ועל הקהל להזהר.
• כמו כן נפוץ הבאת דגים טחונים מחו"ל בשם "געפילטע פיש", והם גם בשימוש 

במפעלים ובמלונות, ויש מהם שבחשש איסור דאורייתא.
בדגני בוקר יש שני תהליכי ייצור שונים, תהליך א: אלו שנעשים מקמח תירס, או קמח . 26

אורז או שאר קטניות ומיוצרים ע"י אקסטרודר. וברכתם שהכל.
תהליך ב: אלו שנעשים מגרגרי חיטה, או גרגרי אורז או תירס בעודם שלמים, עוברים 
תהליך ריכוך בקיטור, ואינם ראויים עדיין לאכילה עד אחרי שעוברים תהליך רידוד 

ושיטוח בוואלסים וייבוש בתנור וציפוי בסוכר. ברכתם בפה"א.
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גרינפילד  ■
ד"ר גרין  ■
ד"ר דייני  ■

ד"ר פישר  ■
ד"ר רמז  ■

הדסה ביימל  ■
הוס טבע  ■

הרבה ויט )הרבה   ■
סנטר(

הרבהפלור  ■
הרבמד  ■

התה של שרה  ■
וונוקומפורטה  ■

וידה  ■
חזרה לטבע   ■

מהדרין

חתם טבע  ■
טבע לי  ■

טבע מהדרין  ■
טבע קום  ■

טיפות הרב   ■
ירושלים

י.ג.נ. טבעי  ■
ילו-גרין  ■

כתר הטבע  ■
לייפמקס  ■

ליפוגן  ■
מוגה  ■

מורינגה ערבה  ■
מיה  ■

מכבי קר  ■
מנטה קליניק  ■

מעבדת צמחי   ■
מרפא

מקסי העלט  ■
מקרולנד  ■

NCH-נוברטיס  ■
נוטריקר  ■
ניו אייג'  ■

סודות המזרח  ■
סופהרב  ■

עדנה  ■
על-עלים מהדרין  ■

ערוץ טבע  ■
פייבר קל  ■
פלורהיל  ■
פלוריש  ■

פרוטרום  ■
צוף גלובוס  ■
רינה פארם  ■

שום-לי  ■
תמר שיווק  ■

ופלים

אסם  ■
גילרו )עלמה(  ■

גלילית  ■
דגש  ■
הדר  ■

זה טוב  ■
יש  ■

מגדים-עלית  ■
מטעמים  ■
מנעמים  ■

עדין  ■
פרימיום  ■
קפולסקי  ■

ראה עוד "גלילי ופלים" ◄

דובדבנים חמוצים

טעמן  ■

דובדבנים מסוכרים27

בטר אנד   ■
דיפרנט

דרומה  ■
מיה  ■

מיימונס  ■

ערבה )הדרום(  ■
ענבי ציון )פרי   ■

ענב(

פוליבה  ■
קדמה  ■

דייסות

ראה אות מ' - "מזון תינוקות". ◄

ו
 ויטמינים/תוספי תזונה צמחי מרפא

הייצרנים  המפעלים,  רשימת  להלן 
ישנם  כי  לזכור  יש  אולם  והמשווקים, 
שלהם  התוצרת  כל  שלא  מפעלים 
מאושרת אלא אותם שיש עליהם חותמת 

מאושר מטעם הבד"ץ.

למרות  אלה  שבמוצרים  לציין  יש  אגב, 
תזונה,  תוספי  בתור  משווקים  שהם 
בהם  החששות  וכדומה,  טבעיים  מוצרים 
ההכשר  מבחינת  גדולה  וזהירות  מרובים 

נדרשת למי שזקוק לקחת אותם.

mega health  ■
Professionals  ■
אוצרות הטבע  ■

איזיליין  ■
אלטמן  ■

ביו ויט  ■
ג. בוטניקה  ■

גינוסר  ■
גפן שיווק  ■

גרינטק  ■

בדובדבן המיובא ממדינות שונות בחו"ל מצויים לעיתים תולעים, אנו מאשרים רק . 27
שבהשגחתינו,  מסוכרים  בדובדבנים  מחסור  יתכן  זו  ומסיבה  נקי,  שנמצא  ממקור 

מחמת פסילה של ייבוא נגוע.
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דרומה  ■
הנמל למהדרין  ■

כיטוב  ■
מיה  ■

סוגת  ■

קדמה  ■
שרביט  ■
תהילה  ■

תנובת שדה  ■

ויש לבדקם מחשש תולעים

חומוס מבושל )שימורים(

ויטה  ■
יש  ■

פרי מבורך  ■

 וראוי לבודקם מחשש תולעים
לפני השימוש

ראה עוד "שימורים" ◄

חומוס מבושל - ארבעס

המיוחד  ■
סלטי פריינד  ■

חמוצי כהן  ■

מוטי'ס מעדנים  ■
פרידמנ'ס  ■

וראה עוד "גאלע" ◄

חומוס קלוי )קאדאמעס(29

ראה ברשימת החנויות "פיצוחים,  ◄
קטניות ופירות יבשים".

חומץ טבעי/סינטטי

אייל אכנר  ■
אסם  ■

אר ג'י אם  ■
אריזות ירושלים  ■

בר טיב  ■
הלל  ■
ויטה  ■

פרידמן  ■

ופלים )נטול גלוטון(

דגש למהדרין עלמה■   ■

ז
זיתים כבושים28

אריזות ירושלים  ■
בית השיטה  ■

הגרעין  ■
ויטה-פרי הגליל  ■

כד-בני דרום  ■
פרי וירק  ■
פרי ניר  ■

שימורי יבנה  ■

וראוי לבודקם מחשש תולעים

הזיתים עם חותמת הבד"צ נקיים גם מחשש ערלה.. 28
• זיתים כבושים המשווקים בשוק ללא השגחה הם בחששות איסור שונים באופני 

הכבישה. רבים מהזיתים הכבושים, מקורם בבתי חרושת ערביים.
• בשנים האחרונות, אחוז גבוה ממשלוחי הזיתים נמצא נגוע בתולעים )רימות זבוב 

הזית(.
ע"י  בקפידה  מדגמית  יבדקו  הזיתים  משלוחי  שכל  סידרנו  שבהשגחתנו  במפעלים 
המשגיחים שקיבלו הדרכה מיוחדת לכך. ואכן בעונת קבלת הזיתים נפסל אחוז גדול 

לשיווק.
בישול . 29 שם  שעברו  אחרי  מחו"ל  מיובאים  )קאדאמעס(  הקלויים  החומוס  פולי  רוב 

וקלי'ה, ויש הנזהרים מלאוכלם.

ח
חד פעמי

ראה "כלים חד פעמי" ◄

חומוס )ממרח עם טחינה(

סלטי ברגמן  ■
סלטי שמיר  ■

פיקניק  ■

חומוס )שלם, יבש(
�
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חומרי עזר לאפייה ומגדניות31

אחים כהן  ■
בועז טופ  ■
בש אליהו  ■

גילרו  ■
דגן טכנלוגית  ■

דלישס  ■
הדרום  ■
י. כהן  ■

יוניפאן  ■
לאבל  ■

מ.א.מ. השלושה  ■
מהדרין אלמנודס  ■

מיימונס  ■
ממתקי נעמה  ■

mמנדלברג  ■

נבט  ■
נקי למהדרין  ■

סוויט פייפרס  ■
פוליבה  ■

פרוטרום  ■
פרינט שף  ■

צוקי  ■
קפולסקי  ■

קשת  ■
שאבא ופל בלגי  ■

שביט  ■
שטיבל  ■

שרון-פוראטוס  ■
תבליני בר  ■

חומרי עזר לאפייה )נטול גלוטן(

נטרול קייקס  ■
ראה עוד "קמח ותערובות נטול  ◄

גלוטן"

חזרת בצנצנת

אלדג  ■
ברגמן  ■

פיקניק  ■

רובינ'ס  ■
שמיר  ■

שפע מן  ■

חטיפים )למיניהם(

אסם  ■
אפיפית  ■
אשבל  ■
אשבול  ■

ברוס 10  ■
בר טיב  ■
גלומה  ■
האחים  ■

טעמן  ■
מיה  ■

מיטב  ■
מעולה  ■

פוליבה  ■
פרי מבורך  ■

פרי ענב  ■

חומץ תפוחי עץ

הלל תעשיות טופ מותגים■   ■

חומר חיטוי לירקות

הנקל-סוד  ■
סאסאטק  ■

מקרו  ■

סטרילי  ■
סנו  ■

שיאון  ■

בירקות עלים המוחזקים בתולעים 
ואינם בפיקוח באישור הבד"ץ, גם 
לאחר השטיפה יש חיוב לבדוק אם 

לא נשארו תולעים.

חומרי ניקוי )לכלים ולמטבח(30

איזי קלין  ■
אלמוג דיל  ■

אקוליד  ■
אקולין  ■
אקורד  ■

גליל  ■
דגיל  ■

דורית  ■
הופס הנקל –   ■

סוד

חווה חקלאות  ■
טופקלין  ■

ליוור  ■
מ. שער   ■
כימקלים

מעבדת כימיגל  ■
נאמן לאורך זמן  ■

נור  ■
סאסאטק  ■

סולו  ■
סופר קלין  ■

סטרילי  ■
סיון  ■
סנו  ■

סנט מוריץ  ■
קליר  ■
שחר  ■

שיאון  ■
שילו  ■

לחומרי ניקוי לרצפות, אמבטיות וכדו' אין צורך בהכשר.. 30
גם פיקוח מחשש "חדש" לאלו הנוהגים להחמיר בזה בזה"ז . 31 כולל  השגחת הבד"ץ 

בחו"ל.

�
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חלב ותוצרת חלב32

ארגמן  ■
גבינות הכפר  ■

טרה  ■

י מרדכי  ■
כפר תבור  ■

תנובה  ■
ראה עוד "גבינות" "גבינה צהובה"  ◄

"יוגורט"

"מחלבת ארגמן"

"מחלבת גבינות הכפר"

גבינות, שמנת, מעדנים

"מחלבת טרה"

חלב, גבינות, קוטג', גבינה צהובה, חמאה, שמנת 
חמוצה/מתוקה, לבן, שוקו, מעדנים, יוגרטים, לרוויה, 

גבינות לאפיה גבינת קרם,שמנת, אמנטל, מולר 
-רייז, סימפלי, אקטיב, מוצרלה, קשקבל, מולר,

מוצרי טרה בהכשר הבד"ץ הם רק אלו 
שעל כל אריזה יש חותמת הבד"ץ בחזית

מחלבת י. מרדכי

מחלבת "כפר תבור"

 גבינות, יוגרטים, תחליפי גבינה,
מעדני גבינה, שמנת

"מחלבת תנובה"

חלב, שוקו, לבן, גבינות, קוטג', גבינה צהובה, 
חמאה, שמנת, שמנת להקפצה, מעדנים, יוגורטים, 

גבינות לאפייה, גבינות חרמון/צפתית, יופלה

מוצרי תנובה בהכשר הבד"ץ הם 
רק אלו שעל כל אריזה יש חותמת 

הבד"ץ ומסומנים בפס זהב

ורד הגליל  ■
זה טוב  ■

חטיפי העמק  ■
טעמן  ■

יש  ■
כרמית  ■

לולו  ■
מגדים עלית  ■

מטעמים  ■
מיה  ■

ממתקי א.   ■
אטיאס

ממתקי הלב  ■
מנה  ■

משובח  ■
מתוקית את מור  ■

ניר  ■
עלה  ■

עלית-מגדים  ■
פינאטס  ■
פינאטס  ■

רגע בטבע  ■
שדות  ■

שער העולם  ■
תות ממתקי   ■

איכות

תלמה-שפע  ■

חטיפי בריאות

אופק טבעי  ■
פרימיום  ■

רגע בטבע  ■

חיטה תפוחה )שלוה(

אשבול  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

גלומה  ■
מפעלי דגן  ■

חיטה קלופה

שרביט  ■

כפי הוראות רבותינו הבד"ץ מקדמת דנא – מקורות החלב שבהשגחתינו הם אך ורק . 32
ממשקים שומרי שב"ק בלבד, או בהשגחה מיוחדת ע"י משגיח.

• ההשגחה כוללת גם פיקוח על חשש פרות מנותחות, ועל כל מהלך הייצור, המילוי 
והאריזה.

• בגושי גבינות צהובות בבלוקים גדולים. על כל גוש חותמת הבד"ץ משני צידיו. ויש 
להזהר על הסכין של החנווני שתהא מיוחדת לזה.

• בגביעים יש להפריד את הגביעים אחד מהשני לפני שבת קודש.
בחו"ל  מיוצר  הגבינה,  סוגי  לייצור  סטארטער  המחמצת  וכמו"כ  )לאב(,  "רנט" 

בהשגחתינו.
• קיימים בשוק תחליפי חלב, קפה מייט, מלבין קפה, ויש בהם חששות איסור נו"ט, 
חלב עכו"ם, אמולסיפייר, מונו גליצריד. מופץ גם בארץ, ויש להזהר גם אם מודפס ע"ז 

"פרווה". אלו שבהשגחתנו, נקיים מכל חשש.



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מצרכים
לימות השנה

ימות השנה תש"פ

80

חמאת בוטנים33

אלמנדוס מהדרין  ■
אלמוג  ■

אר ג'י אמ  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

הגרעין  ■
טבע מהדרין  ■

טופז  ■

טעמן  ■
טעם 88   ■
)תעשייתי(

ירושלים  ■
מעולה  ■
קשת  ■

שקרצי  ■
תלמה  ■

חמאת שומשום )טבעי(

אלמנדוס מהדרין  ■
בטר אנד   ■

דיפרנד

טבע מהדרין  ■
ירושלים  ■

תלמה  ■

חמין )טשאלנט(

ויטה  ■

חצילים כבושים

בית השיטה  ■
בני דרום  ■

פרי וירק  ■
שימורי יבנה  ■

חרדל )ממרח(

אסם  ■
טעמן  ■

יוניליוור ישראל  ■

מיטב  ■
מטע  ■

תלמה  ■

חריסה

פרי מבורך  ■

חלב כבשים ומוצריו

מחלבת טל  ■

חלב סויה צמחית

טעמן סוי תנובה■   ■

חלב עיזים ומוצריו

גבעות עולם מחלבת טל■   ■

חלב - תחליף )פרווה(

ראה ב"תחליף חלב" "יוגורט". ◄

חלבה )שומשום(

א. אטיאס  ■
אדמה  ■

אחדות  ■
אחוה  ■

אלוואדי  ■
אל ארז  ■

אר.ג'י. אם   ■
)R.G.M(

בארכה  ■
חברה לממתקים  ■
חלבת ירושלים  ■

מיימונס  ■
ממלכת החלבה  ■

עלית  ■
עדן  ■

חלקום )לוקום(

ממתקי אטיאס  ■
מעדני מלך  ■

מתוקית  ■

עדן  ■
פינאטס  ■

 חמאות אגוזים/קשיו/ברזיל/
מלך/לוז/שקדים/קוקוס

טבע מהדרין  ■

חמאת בוטנים שבשוק מכילה בדרך כלל אמולסיפייר שבחששות איסור.. 33
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טורטיות חטה

אנג'ל  ■
אם החיטה  ■

עתרן  ■
פרה מזון  ■

טחינה )שומשום(35

אחדות-אחוה  ■
אחים כהן  ■

אלדג  ■
אלואדי  ■

אלמנדוס  ■
אר ג'י אם  ■

בארכה  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

בר טיב  ■
בראשית  ■
הטחינה   ■
המקורית

הנסיך  ■

טחינת אל–ארז  ■
טחינת הנשר  ■

טחינה ירושלים  ■
מטעמי המזרח  ■

מיימונס  ■
ממלכת החלבה  ■

מעדני ברגמן  ■
סלטי שמיר  ■

עלית  ■
עדן  ■

פיקניק  ■
צבר  ■

תלמה  ■

טחנות קמח וסולת

ראה אות ק' "קמח" ואות ס'  ◄
"סולת"

טארטלים

ראה עוגיות קישוט ◄

ט
 טבליות ויטמינים, סירופים

וטיפות טבעיים

ראה ויטמינים ◄

טבליות סוכר

ראה "סכרין" ◄

טונה )מעושן ו/או בשימורים(34

ADIR  ■
אלדג  ■

אריזות ירושלים  ■
דיימונד  ■

הדר  ■
טוב טעם -   ■

ויליגר

טעמן  ■
יש  ■

לגונה  ■

מעולה  ■
סטארקיסט שפע  ■

עת-רן  ■
פילטונה  ■
פל דגים  ■

קייטי  ■
קראון  ■
שדות  ■

שימורי יבנה  ■
תפארת וילי פוד  ■

וראה לעיל: "דגי טונה" ◄

טופו

תנובה  ■

ישנם מיני דגים שונים הנקראים בשם "טונה", אשר חלק מהם הם דגים טמאים, ורק . 34
כמה סוגים הם מין דג טהור. ולכן יש להזהר מאד על מיני דגים תחת השם "טונה", 

וביותר בקופסאות שימורים "טונה".
מצוי בשוק לרוב שימורי טונה עם תוספת של חלבונים הנעשים מחלב עכו"ם! ויש 
כשהם  הבד"ץ  שבהשגחת  למפעלים  מובאים  הגדולים  הטונה  דגי  ביותר.  להיזהר 
שלמים לגמרי ללא חשש תערובות דג טמא או כבישה בציר דג טמא. הייצור כולו הוא 
בנוכחות משגיח תמידי ובפיקוחו לאורך כל שלבי ההכנה ונבדקים סימני טהרה דג 
דג. ההשגחה כוללת גם הפעלת מערכת הבישול והכנסה לתנור ע"י יהודי שומר תו"מ.

טחינה המוכנה המצוי בשוק, עם חומץ או עם חומוס, יש עליהם חשש רציני שנעשתה . 35
עם חומר מקשר אמולסיפייר או אבקת חלב בלתי כשר.
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יקב חירות  ■
יקב חמרא  ■

יקב כץ  ■
יקב מצודה  ■
יקב נגבה  ■

יקב נטופה  ■
יקב פסגות  ■

יקבי ברקן )רק   ■
עם חותמת הבד"צ(

יקבי הארץ   ■
הטובה

יקבי ציון  ■
כרמי אלול   ■

אורגני

סופרים  ■
ענבי ירושלים  ■

קייטי  ■
של סגל  ■

שריג הגפן  ■
ראה עוד "משקאות חריפים"  ◄

"ליקר"

ירקות ופירות37

רשימת הירקנים בהשגחת הבד"ץ,  ◄
ראה להלן במדור רשימת החנויות.

וראה אות ש' - "שימורים  ◄
ולפתנים".

ירקות חתוכים - דלעת

הכתומים של  כהן■ 

ירקות מיובשים

מוגה  ■

י
יוגורט ביו

ראה "חלב ותוצרת חלב" ◄

יוגורט מחלב עיזים טהור

ראה "חלב עיזים" ◄

יינות ומיץ ענבים36

אפרת - טפרברג  ■
ארזה  ■
בלוי  ■

ברכות הארץ  ■
גאולה - קדם  ■

דישון  ■
וואלעס  ■

ויסנשטרן  ■
זמורות  ■

זמרת הארץ   ■
)משוש(

חירותא  ■
טעמן  ■

י. כהן  ■
יינות יונתן  ■
יקב 1848  ■

יקב 8  ■
יקב אור הגנוז  ■

יקב גוטה  ■
יקב גלעד  ■
יקב גרוס  ■

יקב דלתא  ■
יקב דעת זקנים  ■
יקב הרי גלעד  ■

יקב חבל יהודה  ■

העבודה ביקבים נעשית ע"י פועלים שומרי שבת בלבד. ההשגחה כוללת פיקוח על . 36
בציר הענבים שיהיו נקיים מחששות ערלה. הכרמים נבדקים ע"י מומחים מיוחדים 

אם אין בהם נטיעות ערלה. הפרשת תרו"מ מהיין נעשית ע"י ב"כ הבד"צ.
• כל סוגי היינות והמיץ ענבים מכל היקבים שבהשגחת הבד"ץ, ללא יוצא מן הכלל 
100% מיץ ענבים יכולים להשתמש במיץ  – ברכתם בורא פרי הגפן, המקפידים על 

ענבים שמודפס על התוית 100%.
היקבים שבהשגחתנו, הכינו בעז"ה כמויות גדולות של מיץ ענבים ויין, ולקראת העונה 
הבעל"ט, הוסיפו חביות ומיכלי ענק, המאחסנים בתוכם כמויות מוגברות של יין ומיץ. 

מלבד זאת מייצרים מיץ ענבים בחו"ל בהשגחה מיוחדת.
זהירות! כיום רוב יינות המובחרים אינם מבושלים ויש לשים לב אם על התוית לא 

רשום מבושל, פירושו שאינו מבושל וצריך זהירות ממגע נכרי.
הירקנים שבפיקוח והשגחה בענין שביעית, ערלה, תרו"מ וכו'.. 37

שעל  אלו  חששות.  עליהם  שיש  ותוספות  תבלינים  מעורבים  המשומרים  בירקות   •
הקופסא חותמת הבד"ץ נקיים מכל חשש.
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ירקות קפואים40

אריזות ירושלים  ■
ביכורי שדה צפון  ■

בלדי למהדרין  ■
גלאט פרוסט  ■

ויטה  ■
מילופרוסט  ■

סנפורסט ]ייצור   ■
מיוחד עם 

חותמת[

עת-רן  ■
פרוסטי  ■

קפוא זן   ■
למהדרין

ראוי לבודקם מחשש תולעים
ראה עוד "גזר" "שעועית" ◄

ברוקולי/כרובית )קפואים/מצופים(

בודק ישראל  ■
בייקרס  ■

בלדי למהדרין  ■
בטעם  ■

גלאט פרוסט  ■

ירק טוב - עוף   ■
טוב

סנפרוסט  ■
תיבולים מהכפר   ■

)ייצור מיוחד(

ירקות קפואים - מיובשים

צ'אם  ■

 ירקות שטופים
)מלפפון, עגבניה, פלפל, גזר(

טרילי  ■
ירק טרי ובריא  ■

נטורזה  ■

ר.א.ן. מוצרים   ■
טריים

 ירקות מצוננים וחתוכים38 
)כרוב, חסה ועוד(

"המצוננים של עלי גלאט"  ■
"סלט כפרי" )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף"(   ■

)עם פס בצבע חום(

"שטופים כהלכה" )מיוצר ע"י "י.ש. ירקות   ■
עלים"(

ירקות עלים מגידול מיוחד39
ראה הערת שוליים

"ירוק למהדרין"  ■
"סלט כפרי" )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף",   ■

בסימון פס בצבע חום(

"עלי גלאט"  ■
"קטיף כהלכה" )מיוצר ע"י "י.ש. ירקות   ■

עלים"(

ירק צמח מנקאי )קפוא(
הינומן -בארי  ■

ירקות קלויים חצילים/פלפל
ביכורים צ'אם■   ■

 ירקות קלופים
)תפו"א, גזר, בצל, סלק, בטטה ועוד(

איקה חקלאות  ■
פאר לי  ■

קטנטעים  ■

קילופי איכות  ■
קילופי האדמה  ■

תפוד )תפוגן(  ■
וראה עוד "שום קלוף". ◄

בענין בדיקת ירקות עלים: הירקות המצוננים והחתוכים שעל האריזה חותמת הבד"ץ . 38
נקיים  בחזקת  והם  מומחים  משגיחים  של  צמוד  בפיקוח  יסודית  שטיפה  עוברים 

מתולעים, ואין עליהם חובת הבדיקה.
ירקות עלים מגידול מיוחד המאושר ומפוקח על ידינו, . 39

הם אך ורק על אריזות שמודפס עליהם חותמת מיוחדת כזו: << 

• אריזות מאותן חברות ובאותם מותגים שאין עליהם את הכיתוב הנ"ל, אינם מפוקחים 
ואינם מאושרים על ידינו! ועל הציבור להזהר!

• ירקות עלים מגידול רגיל, הרי הם מוחזקים בריבוי תולעים, ויש עליהם חובת בדיקה 
מעולה. וראוי לכל יר"ש שלא לאוכלם כלל.

ההכשר ניתן רק לימי השנה, ולא לפסח.. 40
• המינים: אפונה, בצל קצוץ, במיה, גזר, סלרי )בלי עלים(, פלפל, קישואים, שעועית, 

תירס )גרעינים(, תפו"א.
• ירקות קפואים עוברים חליטה במים רותחים.
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 כלים, סירים וכדו'43
)שהוכשרו בפיקוח(

מתאלום – כלי אלומיניום  ■
)אינם טעונים טבילה(

ניסן צוקרמן שיווק שמאי■   ■
וראה לעיל אות א' - "אלומיניום". ◄

 כלים חד פעמיים
מפלסטיק ניילון ומקרטון

א.ל. כסיף  ■
אריזות שרטר  ■
א,מ,וצ שיווק  ■
אס סי ג'ונסון  ■
ביכורי ניסים  ■

גי.טי.סי.  ■
בורסה פאזארי  ■

דוקרט  ■
דיספובד  ■

הודיה פלסט  ■
הנמל מהדרין  ■
WP ווינפאק  ■

יונילייף  ■
יש  ■

כ
כבד קצוץ

ראה "גאלע" ◄

כוהל )ספירט(41

אפרת  ■
ארזה  ■

יקבי ציון  ■

סולוס  ■
פאקא  ■

כוסמת42

יש לבדוק מחשש תולעים
ראה "קטניות" )באריזות( וראה  ◄

גם ברשימת החנויות "פיצוחים 
וקטניות".

כוהל ממדינות שונות . 41 וחתימת המשגיח.מייבאים ארצה  על כל חבית חותמת בד"ץ 
שיש עליהם חשש שהם מדגנים )חמץ( ויין )נסך( ויש להזהר.

כוסמת הוא מין קטניות מחו"ל וברכתו בפה"א. להבדיל מכוסמין שהיא מחמשת מיני . 42
דגן,

רק כלים שעליהם תוית: "הוכשר בהגעלה כדין מטעם הבד"ץ". )למעט סירי "סולתם" . 43
שמשתמש בזיוף עם תויות בהשגחתינו, וטעונים הגעלה וטבילה(

כלים המיוצרים בחו"ל טעונים טבילה.
לפני השימוש, מפאת חשש  להגעילם  יש  וכדו'  ונירוסטה חדשים  אלומיניום  כלי   •
יתכן  חדשים  כסף  כלי  ושאר  כסף  כוסות  גם  ייצורם.  בגמר  איסור  בשומן  שנמרחו 

ונמרחים בשומן לא כשר בגמר ייצורם, ויש להגעילם.
• כלים הטעונים הגעלה וגם טבילה, חייב קודם להגעילם ואח"כ להטבילם.

מועיל  שאינו  זצוק"ל  הלוי  שבט  בעל  והגאון  זיע"א  יצחק  המנחת  מרן  דעת  לפי   •
טבילת כלים ברשות המוכר, יש להזהר כשהמוכר מטביל את הכלי, על הקונה לזכות 

תחילה בכלי ואח"כ להטביל.
• כלי דורלקס ופיירקס הם מחו"ל וחייבים בטבילה.

• יש לציין שהמפעל המייצר בקבוקים היחידי בארץ פעיל בשבת רח"ל, וכבר פעלנו 
רבות שיפסיקו את חילול השבת, אבל למגינת לב הם עומדים במרדם, ולכן אנו עושים 
מאמצים כי המפעלים שבהשגחתינו לא ישתמשו בתוצרתם, ומשתדלים שישתמשו 

בבקבוקים ממפעלים בחו"ל עד כמה שאפשר.
• כל הבקבוקים והצנצנות, אם רוצים להשתמש בהם בשימוש חוזר לצורך אוכל או 

משקה, יש להטבילם.
• לפני הטבילה יש להסיר את כל המדבקות והתויות והדבק שתחתיהן.

• מצוי בשוק כלים וסכו"ם המיוצרים בחו"ל ומופצים כאן ע"ש מפעלים מקומיים, 
ולכן טעונים הגעלה וטבילה. ויש לבדוק היטב.

• ראה עוד בענין הגעלה וטבילה במדור "כשרות הבית".

�
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טעמן )מיובא,   ■
בתערובת קמח(

מיה  ■

מינסטר  ■
קדמה  ■

וראוי לבדוק )חיצונית( מחשש 
תולעים

לחם

ראה להלן ברשימת "מאפיות  ◄
ומגדנות".

לחם ללא גלוטון

נטורל קייקס  ■

ליקר

ראה "משקאות חריפים" ◄

לפתנים45
אריזות ירושלים  ■

בטעם  ■
דרומה  ■
הגרעין  ■

הדס  ■
טעמן  ■

יש  ■
כד בני דרום  ■

WOK מהדרין  ■
מיה  ■

פרי מבורך  ■
קדמה  ■
שדות  ■

שווה מהדרין  ■
תפארת וילי פוד  ■

וראוי לבדוק מחשש תולעים
ראה עוד "שימורים" ◄

לקקן

הברכה )יבוא חו"ל(  ■
טעמן  ■
מיה  ■

ממתקי נעמה  ■
עונג  ■

כרמל פרנקל  ■
לאון פלסט  ■

לפיד  ■
מדף-פלזית  ■
מיכלי זהב  ■

מעולה  ■
פאלאס  ■
פולידור  ■

פלסטי-מד  ■
פרו-פאק  ■

קופילוביץ שיווק  ■
קייטי  ■
קליר  ■

קרטוניץ  ■
ר. שמאי  ■
ש.ב.א.  ■

ש. שסטוביץ  ■
שווה מהדרין  ■

.W.P  ■
שיווק נקי 10  ■

כעכים )עוגות מזרחיות(

אסם  ■
בייגל את בייגל  ■

יוספוב  ■

יעלה  ■
מאפיית אריאל  ■

עבאדי  ■

כרובית

ראה "ירקות" ◄

כריכים

ראה "סנדויצים" ◄

ל
לבבות דקל

אריזות ירושלים  ■
לב'ס  ■

שדות  ■

לדר44

גרעיני הבית דרומה■   ■

מצוי בשוק לדר בחשש בענין תולעים, ובלדר מקומי יש גם חששות של שביעית ערלה . 44
וטבל. אלו שבהשגחת הבד"ץ הם בלי שום חשש, יש לדר וסוכריות )לקריץ( שיש בהם 

קמח והם חמץ, וגם חשש חדש
• ברכתו שהכל.

ללא חשש שביעית ערלה וטבל. נלקח מסוג טוב, ובודקים מדגם אם אין חשש תולעים.. 45
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ינון  ■
מאפיית אריאל  ■
מטעמי תהילה  ■

פטיפור  ■
פניני מאפה  ■

פרה מזון  ■
קוריאט  ■
קצבורג  ■
רוחלה  ■
שחף  ■

ראה עוד "בצקים קפואים" ◄

 מזון תינוקות דייסות47
)קורנפלור, סולת, אורז, ועוד(

בטר אנד   ■
דיפרנט

בלובד  ■

מטרנה  ■
פרינוק  ■

ראה עוד להלן "מחיות פרי". ◄

מזון תינוקות – תחליף חלב אם

מטרנה צמחית  ■
מטרנה מהדרין   ■

)חלבי(

מטרנה פרימיום  ■

נוטרילק   ■
למהדרין

סימלאק )איזומיל(  ■
סימלאק   ■

למהדרין )חלבי(

מזנונים

ראה ברשימת החנויות. ◄

מחיות פרי48

בייבי טעמן  ■
ליבר'ס  ■

פינאטס  ■

פרומדיקו  ■
פרינוק  ■

מ
מאפיות ומגדניות

ראה ברשימת החנויות "מאפיות" ◄

מוס

ראה "עוגיות קישוט"/"קינוחים" ◄

מזון מוכן למטוסים46

דלי שף המשביע■   ■
וראה ברשימת החנויות. ◄

מזון מוכן לבתי חולים

ראה ברשימת החנויות "אוכל  ◄
מוכן" ו"מזון מוכן למטוסים ובתי 

חולים".

מזון מועשר לקשישים וחולים

ראה "איזי דרינק". ◄

מזון קפוא )בורקס, מלווח, בלינצ'עס, 
 אגרול, ג'חנון, פלאפל(

פרווה/חלבי על ה"חלבי" רשום 
"חלבי"

בורקס הכפר  ■
בייקר'ס  ■

בש אליהו  ■
המאפה של   ■

מימון

ויינר  ■
זוגלובק מהדרין  ■

חמסי  ■

כל אריזה חייבת להיות סגורה הרמטית חותם בתוך חותם עם חותמת הבד"ץ וכלי . 46
בתוך כלי.

או  חלבי  בשרי,  הוא  אם  המדבקה,  על  המופיע  והצבע  הכיתוב  את  לקרוא  וחובה 
פרווה, וכפי ההוראות המצורפות בכתב. וראה עוד ברשימת החנויות "ארוחות מוכנות 

למטוסים".
מזון תינוקות, כגון: אבקת מטרנה, מטרנה צמחית, דייסות, קורנפלור, וכדומה שיש . 47

בהם תוספות ויטמינים שספק אם הם מבושלים, יש להשתמש עמהם בשבת רק בכלי 
שלישי.

מיוצר בחו"ל בהשגחתינו המלאה ומשווק ע"י החברות הנ"ל.. 48
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קלית סיטבון קשת רק ■   ■
בחותמת הבד"ץ

ראה עוד ב"משקאות קלים". ◄

ראה עוד "מיץ שזיפים" ◄

 מיצים טריים
)מיץ גזר, תפוזים, אשכוליות ועוד(

ראה ברשימת החנויות "מיצים  ◄
טריים".

מיץ לימון משומר

אייל אכנר  ■
אריזות ירושלים  ■

בני דרום  ■
ויטה  ■
טעמן  ■

מיטב  ■
מעולה  ■
עסיס  ■

פרי מבורך  ■
תפארת וילי פוד  ■

מיץ שזיפים

בטר אנד  דיפרנט■ 

מיץ ענבים

ראה "יין" ◄

מלבין קפה49 )קופי מייט(

מייקופי  ■
עלית  ■

פוליבה  ■

צא'ם  ■
ריצ'  ■

מלונות

ראה בתי מלון ב"רשימת החנויות" ◄

מלח לבישול ולאכילה

מלח הארץ פוליבה■   ■

מיונז )ממרח(

אסם  ■
בר טיב  ■

טעמן  ■
יוניליוור ישראל  ■

מיטב  ■
מטע  ■

תלמה  ■

מי פה

אורביטול  ■
אורדנטל  ■

כצט  ■

סנו  ■
קוסמופארם  ■

מים מינרלים )גם בטעמים שונים(

טמפו )סאן בנדטו(  ■
יש  ■

מי עדן  ■
מיקסטל  ■

נביעות )גם   ■
בטעמים שונים(

נירוונה  ■
ריבר - ע.ל.מ.  ■

 הממותקים רק עם חותמת
על כל בקבוק.

מים מזוככים מי באר

אקוה נובה  ■

 מיץ טבעי או מרוכז
משקה קל / תרכיזים

)בטעמים: תפוזים, לימון, אשכוליות, 
אגסים, תפוחים, גזר, פסיפלורה, קיווי 

ורימונים(

בטר אנד   ■
דיפרנט

ג'אמפ  ■
דרומה  ■
טמפו  ■
טעמן  ■

לייטנר'ס  ■

מיה  ■
סוד הגן  ■

סחוט 100  ■
סיידר הגליל  ■

פרי מור מהדרין  ■
פרי קטיף  ■

פרינטו  ■

מלבין קפה יש בו תוספות שאינן מבושלות, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.. 49
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ממרחים52 )חרדל, מיונז, סלט(

אסם  ■
הלמנ'ס ישראל  ■

טוב טעם  ■
טעמן  ■
מזרחי  ■

מטע  ■
מיטב  ■

קנור ישראל  ■
תלמה  ■
תמרה  ■

ממרחים )פרווה(

)חלבה, אגוזים, בטנים חרובים, שקדים, 
קשיו, מישמש, קוקוס, שזיף, תות שדה(

אחוה  ■
אלוואדי  ■

אלמנדוס מהדרין  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

בראשית  ■
הטיב  ■

הנמל מהדרין  ■
השלושה  ■

טופז  ■
י כהן  ■
י כהן  ■

יוניליוור )רק עם   ■
חותמת(

מיה  ■
מיימונס  ■

מעדן  ■
ניצת הדובדבן   ■

מהדרין

פוליבה  ■
פון בק  ■

פינאטס  ■
קפוצ'ינה  ■

רושדי  ■
שקד תבור  ■

שקרצי  ■
תבליני בר  ■

ראה עוד "ריבות" ◄

קיים בשוק גם חלבי ויש להיזהר

ממרח שוקולד

ראה "שוקולד לציפוי, מריחה  ◄
ובישול".

מלח דיאטטי50 )דל נתרן(

מלח הארץ  ■
מתבל  ■

סל קל  ■

מלח לימון )חומצת לימון(

בר מן  ■
גד  ■

גדות  ■
דרומה  ■
חמה  ■
מוגה  ■

מיה  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■

תבליני חנניה  ■
תבליני מימון  ■

מלח ללא נתרן

מתב  ■

מלית

חצר כנרת  ■
הדרום  ■
י. כהן  ■

מ.א.מ. השלושה  ■
מוצרי שאן  ■

מיימונס  ■
מלית תמרים  ■

פוליבה  ■
פינאטס  ■

פרי הבוסטן  ■
פרי עינב  ■
פרי עולם  ■

תמר כינרת  ■

מלפפונים51 )במלח ובחומץ(

אריזות ירושלים  ■
בית השיטה  ■

בני דרום  ■

פרי וירק  ■
פרי ניר  ■

שימורי יבנה  ■

קיים בשוק מלח דיאטטי המכיל לקטוזה )חלב עכו"ם(, ויש להזהר.. 50
קיים בשוק מלפפונים כבושים וחמוצים שמוסיפים בעת ייצורם אבקת שום וחומצות . 51

שונות ותמציות שיש עליהן חששות, ויש להזהר.
בממרחים בדרך כלל ישנם מרכיבים שהם בחששות איסור. אלו אשר עליהם חותמת . 52

הבד"צ הם ללא חשש.
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ליבר'ס  ■
לירון קרביץ  ■
מגדים-עלית  ■

מיה  ■
מגדנות  ■

מנה  ■
ממתקי גרוס  ■
ממתקי נעמה  ■

מעדני מלך  ■
מפעלי דגן  ■

עלה  ■
פשקס בד"ץ  ■

קדמה  ■
קינד  ■

שחר אפרתה  ■
תופין  ■

תות ממתקי   ■
איכות

תלמה  ■
תפארת וילי פוד  ■

מותג "טעים" אינו תחת השגחת 
הבד"ץ

ראה עוד "סוכריות" ◄

 ממתקי בוטנים, שקדים,
קוקוס ושומשום

אחוה  ■
אופנהיימר  ■

ירושלים  ■
מעדני מלך  ■

עדן  ■
עלה  ■

ממתקי א.   ■
אטיאס

פינאטס  ■

מנות מוכנות55 )בטעמים שונים(

אופק מן הטבע  ■
אסם – מנה חמה  ■

ויליגר מהדרין - ארוחה חמה  ■
טעמן – טעים ברגע  ■

ממרח תמרים

דרומה  ■
הנמל למהדרין  ■

השלושה  ■
ירדן  ■

מג'הול פלוס  ■

מוגה  ■
מיה  ■

פוליבה  ■
קדמה  ■

קליית גת  ■

ממתיקים53 )אבקה טבליות ונוזלי(

אשבל  ■
אפיכל  ■
ביסקול  ■

גיוון  ■
דנשר  ■
מוגה  ■

מרמולייט   ■
פרימיום

מתוק וקל  ■
מתבל  ■
פשקס  ■

תבליני בר  ■

ממתקים54

א. אטיאס  ■
אופנהיימר  ■

אחוה  ■
אסם  ■

אשבל  ■
אשבול  ■
בר טיב  ■

בש אליהו  ■
גומילי  ■

הברכה  ■
ורד-הגליל  ■

חטיפי העמק  ■
טעמן  ■

ירושלים  ■
כרמית  ■

לאב אורגני  ■
לב'ס ליקלוקים  ■

ליאל  ■

מצוי בשוק טבליות ממתיקים סכרין מחו"ל, שרשום על האריזה "כשר-פארווע", אך . 53
למעשה הן מכילות לקטוזה )חלבי(.

• כדוריות ואבקת סכרין, סכרין הנוזלי, סטיביה, יש בהם רכיבים שאינם עוברים בישול, 
לכן אין להשתמש בהם בשב"ק אלא בכלי שלישי.

ייצור מיוחד בהשגחת הבד"ץ שכל הרכיבים עוברים תהליך בישול  • הסדרנו בע"ה 
מלא. בייצור המיוחד הזה מופיע על האריזה ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב "עבר בישול 
מלא", ומותר להשתמש בהם בשבת. וראה עוד במדור מיוחד בענין זהירות מחשש 

בישול בשב"ק.
קוקוס, . 54 צמקאו,  למריחה,  שוקולד  שוקולד,   – בשוק  הנמצאים  הממתקים  מיני  רוב 

חלבה, סוכריות, טופי, וופלים, קריש, קרמבו וכו' – עשויים מחומרים שבחששות, כגון: 
ג'לטין, אבקת חלב, שומנים, תחליפי חמאת קקאו, תמציות, איסורי טבל וכו' ועוד. 

מינים רבים של ממתקים המיובאים מחו"ל, נמצאים בחששות רציניים.
מכילים רכיבים לא מבושלים, וכן יש שמכילים אטריות לא מבושלים, ומשום כך יש . 55

בהם משום בישול בשבת, ובאלו שיש בהם תפו"א יש גם משום חשש לישה.

�
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מרציפן

אופנהיימר  ■
כרמית  ■

ברט  ■

מרקים – אבקות

אופק מהטבע  ■
אסם )גם בשרי(  ■

בר-מן  ■
ויטה – רק   ■

הפרווה

מ.א.מ. השלושה  ■

מעדן  ■
מתבל  ■

פוליבה  ■
קנור ישראל  ■
תבליני מימון  ■
תלמה-שפע  ■

וראוי לבדוק מחשש תולעים

משחות וסבון כלים

דורית  ■
הופס  ■

הנקל –סוד  ■
ליוור  ■

נור  ■
סנו  ■

ספידי קלין  ■

קל-לי  ■
קרט כימיקלים  ■
ראקוטו קאסיי  ■
שחר כימיקלים  ■

שילו  ■
שיאון  ■

משחת שיניים

אורביטול-סנו  ■
דגיל  ■

הנקל-סוד  ■

כצת  ■
פריוטבע  ■

מתבל – מנה מוכנה  ■
קנור ישראל – נמס בכוס  ■

מסטיק )גומי לעיסה(

יש בשוק בחששות איסור

מסעדות בשריות

ראה ברשימת החנויות ◄

מצות חמץ וקמח מצות56

אם החיטה  ■
מצות יהודה   ■

)לודמיר(

מיה  ■
מצות ראשל"צ  ■

קדמה  ■
רקיקי כרמל  ■

שיבולים  ■
שניידרס )אם   ■

החיטה(

קמח מצה ראוי לבדוק לפני השימוש

מקרונים )רגילים, ובתוספות(

אסם  ■
טעמן  ■

קנור )ייצור מיוחד(  ■

שיבולים  ■
תלמה  ■

וראוי לבדוק מחשש תולעים
וראה גם "פסטה". ◄

מרגרינה57 )למאכל ולאפייה(

אפיכל  ■
בלו בנד  ■

מ.א.מ השלושה  ■
עץ הזית  ■

פוליבה  ■
שמרית  ■
תלמה  ■

ההכשר למאפיות אלו הוא רק לשאר ימות השנה, ולא לפסח.. 56
קיימת בשוק מרגרינה למאכל שמעורבים בה שמנים ותוספות שונות מחו"ל שעליהם . 57

תמציות  אקסידנט,  אנטי  גליצריד,  מונו  גליצרין,  אמולסיפייר,  כגון:  שונים,  חששות 
ויטמינים. יש גם מרגרינה מעורבת עם חלב.

גם המרגרינה לאפייה ותעשיה אשר משתמשים למגדניות, לחלות ולחם, ולממתקים 
שונים, הם בחששות כנ"ל.

השמנים  כל  על  גם  היא  השגחתנו  חשש,  ללא  היא  הבד"צ  שבהכשר  המרגרינה   •
למרגרינה מתחילת ייצורם והובלתם, גם אם לא מודפס על האריזה "מיצוי מקומי".
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ארז תרז  ■
ג'וזף סטבליק  ■

המפיץ עופרים  ■
וואלעס  ■

יינות יונתן  ■
ילינק  ■

יקב ארזה  ■
יקב לוי  ■

יקבי הארץ   ■
הטובה

יקבי ציון  ■

ישראליקר  ■
לגאטו - חלבי  ■

לחיים  ■
ליקולד  ■
ליקרדו  ■
ליקר'ס  ■

משקאות מהגפן  ■
פרענקלין  ■

שוקולוטינה  ■
שזיפרון  ■

משקה מועשר לקשישים וחולים

ראה "איזי דרינק". ◄

מתחלבים

ראה אות א' - אמולסיפייר. ◄

משמש מיובש

גרעיני הבית  ■
דרומה  ■

מיה  ■
פיצוחי הטיב  ■

קדמה  ■
שזיפרון  ■
שקרצי  ■
תהילה  ■

ויש לבדוק מחשש תולעים

משפרי אפיה

ראה "חומרי עזר לאפייה" ◄

משקה אנרגי'

טעמן לב'ס■   ■

משקה קל בשקיות

אחוה  ■
דרומה  ■
הדיל  ■

הנמל למהדרין  ■
יש  ■

כרמית  ■

לירן קרביץ  ■
מיה  ■

מעולה  ■
קלית סטיבון  ■
שווה מהדרין  ■
תות ממתקי   ■

איכות

משקאות קלים ומי סודה

אריזות ירושלים  ■
בר טיב  ■

טמפו  ■
נביעות  ■

פפסי  ■
פרדסים  ■
פרינטו  ■

וראה עוד: "בירה", "מיץ". ◄

משקאות חריפים/ליקר58

אחים כהן  ■
אלכהום שיווק  ■

אליס בראנפן  ■
אפרת )מ. טפרברג(  ■

כל מיני יי"ש, ויסקי, אראק, ברנדי ליקרים וכו', עלולים להיות בחששות יין נסך, חלבי . 58
ושאר איסורים, אם אין עליהם הכשר.

נ
נבט חיטה

טבע מהדרין טחנת השרון ■   ■
רוט

נבטים

בריאות העמק  ■
י.ש. ירקות עלים  ■

נבטי העמק  ■

נבטי משמר   ■
איילון

עלי גלאט  ■

נודל'ס בטעמים

ראה לעיל - "מנות מוכנות". ◄
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נרות שמן זית נוזל

אשוש חצב  ■
טעמן  ■

לפיד אור  ■
נר לישראל  ■

פתילית  ■
שלהבת  ■

תפארת וילי פוד  ■

נרות שעווה/פרפין )לבן וצבעוני(

אורה  ■
הנמל למהדרין  ■

מעולה  ■
מנורה  ■
נר דוד  ■
נר ציון  ■

נרות צפת  ■

נרונים שרגא  ■
פאלאס )היכל   ■

הנר(

ר. שמאי  ■
שלהבת  ■

שקד  ■

ס
סובין

טחנת השרון   ■
רוט

טחנת קמח   ■

שטיבל

שיבולת הגליל  ■
תלמה  ■

סבון רחצה )סינטטי(

הוואי )מביח"ר  "סוד"(■ 

סודה לשתיה )אבקה(

אפיכל  ■
בר-מן  ■
דרומה  ■

התבלין  ■
מיה  ■

מתבל  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■

תבליני מימון  ■
תלמה  ■

נייר אפיה

אומגה תעשיות  ■
אופל  ■

טופ-פלסט  ■
י. פישל  ■

הנמל למהדרין  ■

מעולה  ■
פאלאס )מישרים(  ■

קליר  ■
ש. שסטוביץ  ■

נייר אלומיניום

ראה לעיל - "אלומיניום". ◄

נייר מגבת

סנו  ■
קלין  ■

שניב  ■

ניילון נצמד

אופל  ■
בורסה פאזארי  ■

טופלאסט  ■
לגין  ■

מיטב  ■

ניקול  ■
סנו  ■

פאלאס  ■
קליר  ■

ש. שסטוביץ  ■

נקטר משקאות בטעמים שונים

בטר אנד   ■
דיפרנט

דרומה  ■
טמפו  ■

סופר דרינק  ■
סיידר הגליל  ■

פרי קטיף  ■

נקניק ונקניקיות )בשרי(

מ.ב. גלאט  ■

רק אלו שעל הנקניק פלומבה 
בחותמת הבד"ץ

נקניק צמחי פרווה

זוגלובק מהדרין  ■
טבעול  ■

שפע טבע  ■
תפוגן  ■
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הברכה  ■
טעמן  ■

כרמית  ■
לב ליקלוקים  ■
לירון קרביץ  ■

מאנטיס  ■
מגדים )עלית(  ■

מיה  ■
ממתקי א.   ■

אטיאס

ממתקי נעמה  ■

מעולה  ■
סויט אן לאו  ■

עדן  ■
עלה  ■

פשקס  ■
קינד  ■

שחר אפרתה  ■
תות ממתקי   ■

איכות

תפארת וילי פוד  ■

ראה עוד לעיל - "ממתקים". ◄

סוכריות קישוט )לקישוט עוגה(

אופנהיימר  ■
מיה  ■

מיימונס  ■

עלה  ■
פוליבה  ■

קשת  ■

סולת לבן61

אנג'ל  ■
אפיכל  ■

דגן  ■
דרומה  ■

הטחנות הגדולות  ■
טחנת באר שבע  ■

טחנת ירושלים  ■

טחנות ישראליות  ■
טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנות רוט  ■
מיה  ■

קדמה  ■
שדות  ■

שטיבל  ■

ראה עוד להלן - "קמח". ◄

בענין ניפוי "סולת" ראה ברשימת 
החנויות "הערות והוראות בענין 

קמח וסולת, לפני רשימת המאפיות.

סוכר ארוז59 לבן/חום

אריז  ■
גיוון  ■

הטחנות הגדולות  ■
טחנת קמח יפו  ■

טחנת קמח   ■
מפרץ

סוגת  ■

עוז עסקים  ■
רמי לוי  ■
שדות  ■

שופר סל  ■
שטודן  ■

שיבולת השרון  ■

סוכר קוביות

סוגת  ■

סוכר וניל

אפיכל  ■
בר-מן  ■
דרומה  ■

מיה  ■
מיימונס  ■

פוליבה  ■
קדמה  ■
קשת  ■

תבליני בר  ■
תלמה  ■

סוכר ענבים )דקסטרוזה(

בטר אנד   ■
דיפרנט

פלוריש  ■
פרינוק  ■

סוכרזית

ראה "ממתיק" ◄

סוכריות וממתקים60

אופנהיימר  ■
אחוה  ■

ביסקול  ■

בר טיב  ■
גומילי  ■
גרוס  ■

הובאו אלינו אריזות סוכר מנייר, שנמצאו תולעים במקום הנסגר בדבק, ויש להיזהר!. 59
נתפרסם לאחרונה כי יש שמייצרים סוכריות חלביות ועל האריזה רשום )באנגלית( . 60

"כשר-פארווע". גם מצוי סוכריות וממתקים חלביים וממקורות ערביים )מרמאללה 
ושכם( – בלי תויות המזהות את מקורם, וראוי להזהר.

על . 61 לסמוך  ואין  האריזה,  על  המודפס  ייצור  תאריך  עם  טרי  רק  לקנות  להזהר  יש 
�



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מצרכים
לימות השנה

ימות השנה תש"פ

94

ענבי ציון  ■
עסיס  ■

פוליבה  ■
פרי עולם  ■

פרינטו  ■
פריקודס  ■
קופיקס  ■

תלמה  ■

סירופים טבעיים )שבאישור הבד"ץ(

ראה "טבליות ויטמינים, סירופים  ◄
וטיפות טבעיים".

סירים

ראה "כלים" ◄

סכרין )אבקה טבליות ונוזלי(

ראה "ממתיקים" ◄

 סלטים63
)טורקי, יווני, חצילים, תפו"א, חומוס טחינה, 

סחוג, חילבה, פטריות ועוד(

איזי  ■
ביס בס  ■

דיפ  ■
הטוב ביותר  ■

המיוחדים  ■
המענג  ■

חיימ'סלטים  ■
חסדי הרמ"א  ■

יומי'ס  ■
מוטי'ס מעדנים  ■

לימונ'ס  ■
לכבוד שבע'ס  ■
מעדני ברגמן  ■
מעדני הקריה  ■
מעדני השף  ■

מעדני טיב   ■
השדה

מעדני מיקי  ■
מעדני מירון  ■

מעדנים לברכה  ■
נוי יארק סטיל   ■

דיפס

נפתולי'ס  ■
סלטים ביתיים   ■

מובחרים )אשדוד(

סלטי ביתים   ■
עונג

סלטים   ■
ירושלמיים

סלט מ.מ.  ■
סלט סלט  ■

סולת מלא

טחנת קמח  מפרץ■ 

סולת נמס62 )אינסטנט(

בטר אנד   ■
דיפרנט

מטרנה  ■
פרינוק  ■

יש לקנות טרי ולשמור בקירור

סילאן )דבש תמרים(

אלמנדוס מהדרין  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

גידי מזרחי  ■
הטיב  ■

חצר כינרת  ■
מג'הול פלוס  ■

מיה  ■
ניצת הדובדבן   ■

מהדרין

סילאן מהדרין  ■
עין חרוד  ■

פוליבה  ■
קליית גת  ■

שקד תבור  ■
שקמה  ■
שקרצי  ■

תמר כנרת  ■

סירופ – אבקה נמסה

י. כהן  ■
פרי עולם  ■

קלית  ■

סירופים

אחדות  ■
אחוה  ■

אפיכל  ■
בי אנד אייץ  ■

בני דרום  ■
בר טיב  ■

הלל תעשיות  ■

וגשל  ■
ויטמנצי'ק )רק עם   ■

חותמת הבד"ץ(

טעמן  ■
יכין - פרי   ■

מבורך

מיטב  ■
נאמן למהדרין  ■

התאריך האחרון לשיווק המופיע מעל גבי האריזה, אלא להקפיד גם על טריות המוצר 
ועל אריזתו שתהיה סגורה הרמטית.

בתוספת ויטמינים ומינרלים.. 62
הסלטים העוברים תהליך בישול או טיגון נעשים ע"י יהודי שומר תו"מ, כדעת מרן . 63

הבית יוסף זיע"א.
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ספוגיות לניקוי וסקוצ' ברייט

בנגל מהדרין  ■
לקט  ■

נספוג  ■

סדובסקי  ■
סנו-סאן  ■

פלסטו פוליש  ■

סרדינים

טעמן שדות■   ■

ע
עגבניות כבושות/מקולפות/קוביות

בני דרום  ■
פרי מבורך  ■

פרי ניר  ■
שימורי יבנה  ■

עדשים65 )ירוקים ואדומים(

דרומה  ■
הנמל מהדרין  ■

כיטוב  ■
מגרסת דגן  ■

מיה  ■

סוגת  ■
קדמה  ■

שוקחה  ■
תהלה  ■

ויש לבודקם מחשש תולעים

עוגות/עוגיות

אחוה  ■
אלומה  ■

אם החיטה  ■
ֵאנ-ֶגל  ■
אנג'ל  ■

אנטקוביץ-  ■

האופים

אסם - )רק הפרווה   ■
ורק בחותמת 

הבד"ץ(

אפיפית  ■
אריאל  ■

ביכורים  ■

סלטי מרדכי  ■
סלטי פריינד  ■

סלטי פרידמנ'ס  ■
סלטי צבר )רק   ■
בחותמת הבד"ץ(

סלטי שמיר )רק   ■
בחותמת הבד"ץ(

סעודתא  ■
פיקניק  ■

קידוש קלאב  ■
רובינ'ס  ■

שבת טיש  ■
תכלית  ■

KERETS  ■
ראה עוד "חזרת" ◄

סלט אבוקדו

איכות למהדרין  ■

סלטי דגים

אלדג  ■
דגת הים  ■
טוב טעם  ■

יענקי'ס  ■
לנדאו'ס  ■
מטעמים  ■

משהל'ס  ■
היימיש הערינג  ■

סלטי מ.מ  ■
פיקניק  ■
פ.ל.דגים  ■

שמיר  ■

סלטים-חנויות

ראה ברשימת החנויות. ◄

סנדויצים )המוציא, מזונות(64

בריזל  ■
ביכורים  ■

הדר גאולה  ■
המשביע  ■

מזון איכות  ■
סנדויץ טעים  ■

עינת - מעדני   ■
בר

ראה עוד ברשימת החנויות  ◄
"מזנונים".

ספירט

ראה "כוהל" ◄

יש על כל סנדוי'ץ מדבקה - מזונות/המוציא, ויש להקפיד כשיש בתוכו גבינה וכדו' . 64
מצויין חלבי.

הפיקוח הוא גם על המריחה. ומצוי בשוק עדשים שמיובאים מחו"ל ועלולים להיות . 65
מרוחים בשומן.
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M מנדלברג  ■
נוגטין כמיהין   ■

למהדרין

קונדיטוריית רות  ■

קידוש קלאב  ■
קשת  ■

שף המאפים  ■

ראה עוד "קינוחים" "שוקולדים  ◄
מקושטים"

עופות

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". ◄

ערמונים )קלופים וקלויים(

אייל אכנר טעמן■   ■

בריידמן  ■
בר-מן  ■

בש אליהו  ■
גליליות  ■

גרוס  ■
דנשר  ■

דר' מרק  ■
האחים  ■
הגביע  ■

הדר  ■
חנה'לה  ■
יוספוב  ■

יהודה )לודמיר(  ■
לגאני  ■
ליאל  ■

ליבר'ס  ■
מהדרין  ■

מטעמים  ■
ממתקי הלב  ■

מעדני הקריה  ■

מעדני מלך  ■
מעולה  ■

מתוקית את מור  ■
עדן קינוחים  ■

עומר  ■
עוגיות הזהב  ■

עוגיות סבתא  ■
עלית מגדים  ■

פפושדו  ■
פרנקל'ס  ■

ק.א.  ■
קפואים תהילה  ■

קפולסקי  ■
רובינפלד  ■

שירה  ■
ש.מ.  ■
שקד  ■

תהילה  ■
תברך  ■
תמר  ■

ראה עוד "קרקר" ◄

רשימת המאפיות המייצרות עוגות,  ◄
עוגיות ותופינים - ראה ברשימת 

החנויות "מאפיות ומגדניות".

עוגיות נטול גלוטן

אסם  ■
היידי  ■

חיים טובים  ■
מאפיית פסח  ■

נטורל קייקס  ■
מעדן ללא דגן  ■

פסח בא  ■
שרהל'ה  ■

ראה עוד "קרקר" ◄

 עוגיות קישוט/תחתיות למילוי
פטיפורים/טארטלטים/מוסים

אנטקוביץ  ■
בונגלאס  ■

ברכת יהודה  ■

בש אליהו  ■
ליס  ■

מאפיית   ■
פטיפיורים

פ
פודינג

אסם  ■
אפיכל  ■

השלושה  ■
י. כהן  ■

מיה  ■

מיימונס  ■
מעדן  ■
מתבל  ■
עלית  ■
תלמה  ■

פונדנט

אופנהיימר  ■
הדרום  ■

פוליבה  ■
תות ממתקי   ■

איכות

פופקורן מוכן באריזות

אסם  ■
עלית  ■

פופקולנד -   ■
אשבל

פופקורן גרעינים

אשבל  ■
דרומה  ■

הנמל מהדרין  ■
כי טוב  ■
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זוגלובק מהדרין  ■
טעם טוב   ■

מהדרין

ינון  ■
מהדרין  ■

מעדנות - רק   ■
בחותמת הבד"ץ

ציפור השרון  ■
קוריאט  ■

שחף  ■

פיצה קפוא נטול גלוטן

נטורל קייקס  ■

פיצוחים באריזות

אלמנדוס מהדרין  ■
גרעיני הבית  ■

דרומה  ■
דרך הטבע  ■

הבסטה  ■
הטיב  ■

הירושלמי  ■
טעמן  ■

מג'והל פלוס  ■
מדגן )רק בחותמת   ■

הבד"ץ(

מיה  ■

נווה התבלין   ■
מהדרין

פינאטס  ■
פיצוחי עפולה  ■

קדמה  ■
קלית גת  ■

קליית יוסי  ■
שזיפרון  ■
שקרצי  ■
תהילה  ■

תנובת הדרום  ■

יש לבדוק מחשש תולעים

פיצוחים )במשקל(

ראה עוד "קטניות" ◄

ראה ברשימת החנויות: "פיצוחים,  ◄
קטניות ופירות יבשים".

פירה אינסטנט67 )שבבי תפו"א(

אסם  ■
דרומה  ■

השלושה  ■

טעמן  ■
מוגה  ■
מיה  ■

מיה  ■
סוגת  ■
פופלי  ■

פינאטס  ■
קדמה  ■
תהילה  ■

ויש לבדוק מחשש תולעים

פופקורן להכנה במיקרוגל

אייל אכנר טעמן■   ■

פטיפיורים

ראה "עוגיות קישוט" ו"שוקולדים  ◄
מקושטים" ו"קינוחים"

פטל

ראה: "סירופים". ◄

פטריות

סלט כפרי )חסלט(  ■

פטריות66 )שימורים(

אחים כהן  ■
אינדירה  ■

גורן  ■
הדס  ■

חמדת הארץ  ■
טעמן  ■

שווה מהדרין  ■
תפארת וילי פוד  ■

פיצה – חנויות

ראה ברשימת החנויות ◄

פיצה קפוא )חלבי(

אנג'ל  ■
בורקס הכפר  ■

בית הפיצה  ■
ויינר  ■

נבדק ונקי מחשש תולעים.. 66
• כפי שפרסמנו בעבר, בפטריות שמיובאים מסין בשנים שעברו נמצאו לצערנו תולעים 

קטנים שקשה לבודקן, ואין להשתמש בהם.
גם  ובפיקוח הדוק  הייצור בהשגחת הבד"ץ מיוצר רק ממקורות שהם ללא חשש   •

מחשש תולעים.
מיוצר בחו"ל בהשגחה מיוחדת.. 67

�
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פירות יבשים68 )צימוקים, שזיפים וכו'(

אלמנדוס מהדרין  ■
ביכורי השקמה  ■

גרעיני הבית  ■
דרומה  ■

הבסטה  ■
הטיב  ■

הירושלמי  ■
יוסי חממה   ■

אורגנל

יש  ■
מג'הול פלוס  ■

מיאל אימפקס  ■
מיה  ■

סולימה  ■
פינאטס  ■

פיצוחי הטיב  ■
פרי-תר  ■
קדמה  ■

קלית גת  ■
שזיפרון  ■
שקרצי  ■

תנובת הדרום  ■

ויש לבדוק מחשש תולעים
וראה "צימוקים" ו"שזיפים  ◄

מיובשים".

פירות וקליפות מסוכרים

בטר אנד   ■
דיפרנט

הדרום  ■
מיה  ■

פוליבה  ■
פרי עולם  ■
פרי ענב  ■

קשת  ■

פירות משומרים

ראה: "לפתנים". ◄

פיתות69

אנג'ל  ■
אלי כהן )אשתנור(  ■

אחדות  ■
אריאל  ■

מתבל  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■

קנור ישראל  ■
הנמל מהדרין  ■

פירורי לחם )ברייזל(

אנג'ל  ■
אסם  ■

בטעם  ■
בר-מן  ■
ברמן  ■

דוידוביץ  ■
דרומה  ■

ודש  ■
חטיפים מן   ■

הטבע

מאיר את בייגל  ■
מזון איכות  ■

מיה  ■

מיימונס  ■
מנה  ■

מעולה  ■
נווה התבלין   ■

מהדרין

סוגת  ■
עינת- מעדני בר  ■

קדמה  ■
שדות  ■

תבליני יונה  ■
תבליני מימון  ■

תהלה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים ◄

פירורי לחם נטול גלוטן )ברייזל(

חיים טובים  ■
מעדן ללא דגן  ■

משובח  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים ◄

פירות וירקות

ראה במדור חנויות "פירות וירקות"  ◄
בהשגחת הבד"ץ אשר קיים בהן 

פיקוח והשגחה בענין שמיטה, 
הפרשת תרו"מ, ערלה וכו'.

• הפירה שבשוק היא בתוספת אמולסיפייר ובישול עכו"ם וכו', ויש להיזהר.
ללא חשש מריחה בשומן אסור וללא חשש שביעית, ערלה, טבל וכו'.. 68
נתברר לנו כי יש משווקי פיתות )הנמכרות על פי רוב עם הפלאפל( המוכרים גם פיתות . 69

מתוצרת ערבית, שיש בהם חששות רציניים, וגם במוצאי שב"ק רבתה המכשלה שמיד 
עם צאת השבת מובאות פיתות שנאפו בשבת רח"ל, אל חנויות מוכרי פלאפל.

ולא לקנות הפיתות המצויות  • לכן הננו להביא לידיעת הצבור, להזהר ממכשולות 
בשוק, בפרט שאין אפשרות לסמן על כל פיתה את מקורה.

• על הפיתות הנלקחות לחנויות מוכרי פלאפל שבהשגחתנו, קיים הסדר מיוחד עם 
המאפיות בתיאום עם משגיחי הכשרות שלנו.

�
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אסיף  ■
גורי  ■
הדס  ■

המפיץ יוסי   ■
ישראלי

ויטה  ■
חטיפים מן   ■

הטבע

טעמן )מיובא   ■
מחו"ל(

י.מ. יעקובי  ■

לנדאו'ס )לרגישים   ■
לגלוטן(

מנה  ■
משובח  ■

פנטרי פקרס  ■
שבולים  ■

שדות  ■
שלח  ■

תלמה-קנור )יבוא   ■
חו"ל(

תפארת וילי פוד  ■

וראוי לבדוק לפני השימוש

פפריקה )תבלין(70

א. ל.  ■
בר-מן  ■

גד  ■
דרומה  ■

טעם וריח  ■
מוגה  ■
מיה  ■

נפטון  ■
קדמה  ■

שדה אליהו  ■
תבליני שרף  ■

תיבולים  ■
תבליני בר  ■

תבליני הנגב  ■
תבליני יונה  ■

תבליני מיימון  ■
תבליני מצליח  ■

ראוי לבדקם מחשש תולעים

פצפוצי אורז

אשבול  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

מגדים  ■
עדין  ■

פריכיות אורז71 )ומצופים שוקולד(

אלומה  ■
אסם  ■

בטר אנד   ■
דיפרנט

ברמן  ■
ברגר  ■

דוידוביץ  ■
הטבון התימני  ■

היימיש  ■
המכבים  ■

ויצמן  ■
יעלה  ■

לחם מן הארץ  ■

מאסטר פיתה  ■
מאפיית המור   ■

וזאת הברכה

מאפיית מ.ל.א.  ■
מרכז הפיתה  ■

נחמה  ■
עיני  ■

פיתה אקספרס  ■
פיתה שלי  ■

תנעמי  ■

 רק אלה הנלקחות מתוך המאפיה
 או הארוזות בשקית סגורה

בחותמת הבד"ץ.

פיתות נטול גלוטון

נטורל קייקס  ■

פלאפל – חנויות

ראה ברשימת החנויות. ◄

פלפל חריף )שיפקה(

בית השיטה  ■
בני דרום  ■

פרי וירק  ■
שימורי יבנה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים ולשטוף 
את הפלפל לפני האכילה. וכן יש 

לתלוש את העוקץ עם עלי הכותרת, 
מחשש חרקים המסתתרים שם.

 פסטה
)איטריות, פתיתים, לזניה, מקרונים וכו'(

אידיאל  ■
אייל אכנ  ■

אלמנדוס מהדרין  ■
אסם )מיובא   ■

מחו"ל(

מטבעה . 70 כי  קריר,  במקום  ולשמור  הייצור  תאריך  על  ולדייק  טרי,  לקחת  להקפיד 
מתליעה וטעונה בדיקה קפדנית.

• נעשתה בדיקה על פפריקה הבאה מחוץ-לארץ, ונמצא בה שומן בחשש איסור.
פריכיות, יש מהם כמה סוגים, יש ממין אורז, חיטה, כוסמין, ושבולת שועל-קוואקר . 71

ויש גם משני סוגים ביחד.לגבי ברכתם ראה במדור "ברכת הנהנין".

�



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

מצרכים
לימות השנה

ימות השנה תש"פ

100

צ
צימוקים72

אחים כהן  ■
גרעיני הבית  ■

דרומה  ■
יש  ■

מיה  ■
פינאטס  ■

פריתר  ■
קדמה  ■

קלית גת  ■
שזיפרון  ■
שקרצי  ■
תהילה  ■

יש לבדוק מחשש תולעים

ציפוי שניצל

בטר אנד   ■
דיפרנט

דגש למהדרין  ■
חטיפים מן   ■

הטבע

מיימונס  ■
נאמן  ■

ציפוי שניצל )נטול גלוטן(

חיים טובים  ■
מעדן ללא דגן  ■

משובח  ■

צמקאו

אפיכל  ■
אופנהיימר  ■

השחר  ■
מגדים  ■

מיימונס  ■
פוליבה  ■
פון בק  ■
תלמה  ■

בר-מן  ■
השדה למהדרין  ■

טעמן  ■
יש  ■

ליבר'ס  ■
מנה  ■

נאמן  ■
פרח  ■

 פריכיות
)מחיטה, כוסמת' שיפון, ושיבולת שועל(

אלומה  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

כיד המלך  ■
מפעלי דגן  ■

פרח  ■

פרלינים

ראה "שוקולדים מקושטים" ◄

פשטידות

ראובנ'ס בייקרי  ■

פתיתים אפויים

אחים כהן  ■
אייל אכנר  ■

אסיף )קמח מלא(  ■
אסם  ■

דוידוביץ  ■
המותג  ■
ויטה  ■

חטיפים מן   ■
הטבע

טעמן  ■
מנה  ■

משובח  ■
פנטרי פקרס  ■

רזיט  ■
שיבולים  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים
ראה עוד לעיל "פסטה" ◄

הצימוקים הארוזים בהשגחת הבד"ץ נבדקו מדגמית, ורק משלוחים שנמצאו נקיים . 72
מאושרים לאריזה. ומסיבה זו איננו מאשרים צימוקים מקומיים עקב נגיעות גבוהה. 
שעה,  לרבע  חמים  במים  השרייה  ע"י  השימוש,  לפני  שוב  לבודקם  ראוי  זאת  עם 
וערבוב בכף ובדיקת החלקים הצפים במים. אם נמצאו חרקים, אין להשתמש בהם 

כלל, כי אין דרך יעילה לנקותם.
• בצימוקים המקומיים וכן בחלק מהמיובאים מצויים לעיתים קרובות חרקים )ובעיקר 

גלמים של זבובים(. ויש לבודקם.
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טבע מהדרין  ■
י. כהן  ■

כי טוב  ■
מגרסת דגן  ■

מיה  ■

נווה התבלין   ■
מהדרין

סוגת  ■
קדמה  ■
תהילה  ■
תלמה  ■

יש לבדוק מתולעים

קוואקר )נטול גלוטן(

נוטרה זון  ■

קוסקוס

אסיף )קמח מלא(  ■
אסם  ■

דגש מהדרין  ■
דרומה  ■

המותג מהדרין  ■
ויטה  ■

חטיפים מן   ■
הטבע

יוניליוור ישראל  ■
מטעמי פאר  ■

מעולה  ■
שיבולים  ■

תלמה  ■
תמי )לרגישים   ■

לגלוטן(

וראוי לבדוק לפני השימוש

קוקוס טחון75

דרומה  ■
הנמל  ■
מיה  ■

מיימונס  ■

סוגת  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■
תהילה  ■

קוקטייל פירות )לפתן(

אריזות ירושלים  ■
בני דרום  ■

בר טיב  ■
דרומה  ■

צמר גפן - סוכר

ממתקי נעמה  ■

צ'יפס תפו"א73 )בצורות וסוגים שונים(

דרומה  ■
חטיפי העמק  ■

תפוגן  ■
תפוצ'יפס-עלית   ■

)ייצור מיוחד(

ראה עוד "תפו"א קלופים" ◄

צ'יפס תפו"א/בטטה

מיה  ■

יש . 73 יכולות להטעות. יש לבדוק אם  יצרן,  ובלי ההכשר מאותו  האריזות הדומות עם 
עליהן חותמת הבד"ץ.

ללא חשש "חדש".. 74
• ברכתו בורא מיני מזונות ]כשהוא מבושל[.

הקוקוס הטחון הנארז ע"י בתי האריזה שבהשגחתנו, עבר בדיקות שלא יהיה בהם . 75
חשש שומן זר.

ק
קדאיף

אם החטה  ■
בונגלאס  ■

ממתקי מזאוי  ■
מתוקית  ■

קוגל מוכן

ראה ברשימת החנויות. באות ק'  ◄
"קוגל מוכן"

קוגל אטריות מוקפא

להתענג  ■

קוואקר74 )שיבולת שועל(

בר-מן  ■
דרומה  ■

הירושלמי  ■
הנמל למהדרין  ■�
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טיפ טבע  ■
כי טוב  ■

מג'והל פלוס  ■
מדגן )רק בחותמת   ■

הבד"צ(

מיה  ■
מפעלי דגן  ■

ניחוח  ■
סוגת  ■

פוליבה  ■
פינטאס  ■

פנטרי פקרס  ■
קדמה  ■

שוקחה  ■
שזיפרון  ■
שקרצי  ■

ששון ושו'  ■
תהלה  ■

ויש לבודקן מחשש תולעים
ראה עוד "פיצוחים" ◄

ראה עוד ברשימת החנויות ◄

לגבי פסח ראה בידיעון על מוצרי  ◄
חמץ במדריך לחג הפסח

 קטניות בחזקת נקיים מחרקים
)וואקום/קירור(77

ברור ונקי  ■
זה ברור  ■

כי טוב  ■
מיה  ■

והמהדר יבדוק קלות לפני השימוש

קטניות ופירות יבשים – חנויות

ראה ברשימת החנויות "פיצוחים,  ◄
קטניות ופירות יבשים".

קטשופ

אסם  ■
ברטיב  ■

ויטה  ■
טעמן  ■
מיה  ■

מטע  ■

מיטב  ■
פרי מבורך  ■

פרי ניר  ■
תלמה  ■
תמרה  ■

הגרעין  ■
חמדת הארץ  ■

מיה  ■
טעמן  ■

וראוי לבודקן מחשש תולעים

קורנפלור

אלזן  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

בר-מן  ■
דרומה  ■

מיה  ■
מיימונס  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■

קורנפלור אינסטנט )עם ויטמינים(

בטר אנד   ■
דיפרנט

טעמי  ■

מטרנה  ■
פרינוק  ■

קורנפלקס

בטר אנד   ■
דיפרנט

טעמן  ■
יש  ■

מעולה  ■
עוז  ■

תלמה שפע  ■

ראה עוד "דגני בוקר" ◄

קורנפלקס )נטול גלוטן(

דגש למהדרין  ■
משפחה  ■

סוגת  ■

קטניות )באריזות(76

גורמה  ■
גרעיני הבית  ■

דרומה  ■

הירושלמי  ■
הנמל מהדרין  ■

הטיב  ■

אין לסמוך רק על התאריך אחרון לשיווק, המופיע מעל גבי האריזה, אלא יש להקפיד . 76
גם על טריות המוצר ואריזתו שתהיה סגורה הרמטית.

קטניות באריזת וואקום, לאחר בדיקות מדגם מחשש חרקים ותהליכי ניקוי במכונות . 77
מיוחדות ואריזה בוואקום למניעת חדירת והתפתחות חרקים במשך האיחסון.

• ההשגחה באריזת ואקום/או בקירור, היא עד לתאריך המצויין על גבי התויות בלבד.
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מולייתא  ■
מעודן  ■

סלטי פריינד  ■
קישקע פרווה  ■

רק עם פלומבה וחותמת הבד"ץ

קליפות הדרים

ראה "פירות וקליפות מסוכרים" ◄

קמח אורז לבן/חום

בטר אנד   ■
דיפרנט

בריאות מן   ■
הטבע

מהודר  ■
ניצת הדודבן   ■

מהדרין

פרנקל'ס  ■

קמח וסולת )תעשייתי( 79

הטחנות הגדולות  ■
טחנת באר שבע  ■

טחנת דגן  ■
טחנות ישראליות  ■

טחנת נתניה  ■

טחנת קמח בר -   ■
רב

טחנת קמח יפו  ■
טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנת קמח רוט  ■

קייטרינג ומזון מוכן למוסדות

ראה ברשימת החנויות. ◄

קינואה אורגנית

טבע מהדרין  ■

קינוחים פטיפורים )פרווה / חלבי(

בון גלאס  ■
ברכת יהודה  ■

בש אליהו  ■
טוויסט  ■

נוגטין כמהין  ■

פאו שוקולד  ■
קשת  ■

שרהל'ה  ■
שמחות  ■

יש להקפיד על כיתוב "חלבי" או 
פרווה

קישקע ממולא )בשרי ופרווה(78

גלאט עוף  ■
הידורים  ■

מ.א. לנדאו  ■

מעדני רובינפלד   ■
)פרווה(

מעדני שבת  ■

על בשרי מצויין "בשרי".. 78
יש לדייק ולהקפיד שעל כל תעודת משלוח, יהיה אישור וחותמת מהמשגיח במקום . 79

וכן תאריך המשלוח.
• החיטה הגדלה בארץ ישראל מהווה בדרך כלל כשליש מן התצרוכת המקומית.

• סדרי ההשגחה על החיטה המיובאת הוא כדלהלן: המשגיח בודק את מקור החיטה 
וכן מחשש של חיטה המיועדת למכוני תערובת,  ע"י תעודת משלוח, מחשש חדש. 

שמא הורטבה בשמן טריפה.
המקומית  החיטה  איחסון  בין  קפדנית  הפרדה  השנים  כל  הונהגה  בקשתינו  לפי   •
לבין החיטה המיובאת מחו"ל. לרבות הפרדה מלאה בין חיטים משנים שונות, בכדי 

להימנע משאלות של הפרשת תרו"מ מן הפטור על החיוב ומשנה לחברתה.
• הפיקוח הוא על חמשת מיני דגן המיובאים מחו"ל, וגם על מוצרים ורכיבים למיניהם, 

המיוצרים מחמשת מיני דגן.
• אנו מאשרים יבוא חמשת מיני דגן רק מאזורים שאין בהם עונת זריעה ויבול חדש 

כלל, או בזמנים שעוד לא קיים חשש חדש.
• על מוצרים ורכיבים המיוצרים מחמשת מיני דגן יש פיקוח אצל היבואן בארץ וגם 

במפעל שמשתמש בו, לוודא שהייצור לא יהיה בחשש חדש.
וברחבי הארץ מאוחסנים  יחפוץ,  ככל אשר  לייבא חטים  חופשי  יבואן  וכל  • מאחר 
ונשלחים כמויות של חיטה בין טחנות הקמח והאסמים, הדבר מקשה ומכביד מאוד 
על המעקב וההשגחה. קיים פיקוח עם הצבת משגיחים קבועים, כדי למנוע משלוח 
קמחים בחששות טבל ו"חדש" לטחנות שבהשגחתינו, ובעיקר תשומת לב מיוחדת 

לבעיית התולעים שלצערינו מצוי מאד בטחנות הקמח.
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שדות  ■
שיבולת הגליל  ■

שטיבל  ■

שמרית  ■
תבליני הגליל  ■

יש לנפות/ לבדוק מחשש תולעים.

לתשומת לב: לכתחילה יש 
להשתמש בנפה של 70 מש, במידה 
ונמצאו חרקים בפסולת הנשארת 

בנפה ראוי לנפות פעם נוספת.

 קמח חיטה לבן בחזקת נקי81
)אריזת - וואקום/חנקן/קירור(

אגדתא  ■
גדיש  ■

ד"ר מרק  ■
הטחנות הגדולות  ■

זה ברור  ■
טעמן  ■

מהדרין  ■
מהודר  ■
מעולה  ■

טאוברד  ■
טחנות ישראליות  ■

טחנת קמח   ■
מפרץ

סוגת  ■
עץ השדה  ■

קייטי  ■
שדות  ■

שטיבל  ■

ההשגחה באריזת וואקום/חנקן 
בלבד לאחר הפתיחה יש לשמור 

בקירור

קמח חיטה מלא

דגן  ■
ד"ר מרק  ■

הטחנות הגדולות  ■
יש  ■

טחנת שטיבל   ■
חיפה/באר שבע/

נתניה

טחנת שלום  ■

עירית טחינת   ■
איכות

צוקרמן  ■
שיבולת הגליל  ■

יש לנפות/לבדוק מחשש תולעים.

קמח ותערובת )נטול גלוטון(

נטורל קייקס  ■
תבליני הגליל  ■

תמי  ■

קמח חומוס

טחנת קמח טל  ■
ניצת הדודבן   ■

מהדרין

ערית  ■
פרנקל'ס  ■

תבליני שרף  ■

קמח חיטה לבן )אריזות 1 ק"ג(80

אנג'ל  ■
אפיכל  ■

בר ולחם  ■
בר טיב  ■

הטחנות הגדולות  ■
המותג  ■

זה ברור  ■
דגן  ■

טחנת באר שבע  ■
טחנות ישראליות  ■

טחנת קמח יפו  ■
טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנת קמח רוט  ■
טיפ טבע  ■

מהודר  ■
מיימונס  ■
מעולה  ■

יש  ■
עומר  ■

אין לסמוך על התאריך אחרון לשיווק המופיע מעל גבי האריזה, אלא להקפיד גם על . 80
טריות המוצר ואריזתו שתהיה סגורה הרמטית.

בקמח,  וחרקים  תולעים  מאוד  מצויים  הקיץ,  בימי  ובמיוחד  מסוימות,  בתקופות   •
ומתליע,  חוזר  הוא  הרי  זמן-מה,  אותו  משאירים  אם  במנופה,  אפילו  סובין,  סולת, 
וחייבים לנפותם לפני השימוש, גם אלו שבהכשר. ובכלל, חשוב לבדוק ולעקוב אחר 

תאריך הייצור הרשום על האריזות.
ובזה אנו מעוררים גם את המהדרים האופים בביתם לחם וחלות, שיזהרו מאד לנפות 
את הקמח רק סמוך ללישה, ולא להשאיר קמח מנופה לשימוש לאחר זמן מהניפוי, או 

לשמור את הקמח המנופה במקרר.
• באריזות קמח מנייר נמצאו תולעים במקום הנסגר בדבק, ויש להזהר!

קמחים מיוחדים בתהליך ובפיקוח מיוחד מחשש תולעים. אריזת הקמח לאחר תהליך . 81
היצור והבדיקה, באריזת ואקום/חנקן או בהקפאה/קירור, למניעת חדירת והתפתחות 

חרקים. כפוף לתנאים המופיע על האריזה.
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קמח כוסמין

אגדתא  ■
בר טיב  ■

דגן  ■
דר מרק  ■

טחנות ישראליות  ■
טחנת קמח יפו  ■

טעמן  ■
כי טוב  ■
מהודר  ■

מעולה  ■
ניצת הדובדבן   ■

מהדרין

עץ השדה  ■
קיסריה  ■

קמחי שקד  ■
רובינפלד  ■

שיבולת הגליל  ■
שטיבל  ■
שרביט  ■

קמח כוסמין לבן/מלא בחזקת נקי81

גדיש  ■
ד"ר מרק  ■

הטחנות הגדולות  ■
טאוברד  ■
מהודר  ■

משק מדליה  ■
ניצת הדובדבן   ■

מהדרין

מעולה  ■
סוסיא  ■

עץ השדה  ■
קמח מלכים  ■

שטיבל  ■
שדות  ■

תבואות  ■
תבליני הגליל  ■

קמח כוסמת

בריאות מן   ■
הטבע

קמח הארץ  ■

קמח מצה

אם החיטה  ■
דרומה  ■

מיה  ■
מיימונס  ■

מצות יהודה   ■
)לודמיר(

מצות ראשל"צ  ■
קדמה  ■

רקיקי כרמל  ■
שיבולים  ■
שניידרס  ■

ראוי לבדוק לפני השימוש מחשש 
תולעים

קמח מש

בריאות מן הטבע  ■

ירושלים  ■
מהודר  ■

עץ השדה  ■
ערית - טחינת   ■

איכות

טחנות ישראליות  ■
טחנת קמח יפו  ■

טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנת קמח רוט  ■
מעולה  ■

קינג סלומון  ■
שדות  ■

שטיבל  ■
שיבולת הגליל  ■

יש לנפות/לבדוק לפני השימוש

 קמח חיטה מלא בחזקת נקי81
)אריזת - וואקום/חנקן/קירור(

קמחים אלו הינם בחזקת נקי 
מתולעים בכפוף לתנאים המופיע 
ע"ג האריזה, לאחר הפתיחה יש 

לשמור בקירור
אגדתא מהדרין  ■

בר טיב  ■
גדיש  ■

ד"ר מרק  ■
הטחנות הגדולות  ■

זה ברור  ■
טאוברד  ■

טעמן  ■
כי טוב  ■
מהדרין  ■
מהודר  ■
מעולה  ■

ניצת הדובדבן  ■
נקי למהדרין-  ■

רובינפלד

סוגת  ■
עץ השדה  ■

קייטי  ■
קיסריה  ■

קמח מלכים  ■
קמחי שקד  ■

רימונים-גמ"ח   ■
ידי יוסף

שדות  ■
שטיבל  ■

שיבולת הגליל  ■
שרביט  ■

תבליני הגליל  ■

קמח טף

בריאות מן   ■
הטבע

טחנת באר שבע  ■
טיף טבע  ■

ניצת הדודבן   ■
למהדרין 

תבליני הגליל  ■

קמח טפיוקה )נטול גלוטן(

נטורל קייקס פרנקל'ס■   ■
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קמח שעורה בחזקת נקי81
מהודר  ■

קמח תופח

אסם  ■
אפיכל  ■

הטחנות הגדולות  ■
טחנות ישראליות  ■

טחנת קמח יפו  ■
טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנת קמח רוט  ■

י. כהן  ■
יש  ■

מיימונס  ■
סוגת  ■
שדות  ■

שטיבל  ■
שמרית  ■

שקד  ■

יש לנפות ולבדוק לפני השימוש

קמח תופח )בחזקת נקי(81

מאסטר שף שטיבל■   ■

קמח תירס

בטר אנד דיפרט  ■
הנמל  ■
מיה  ■

סוגת  ■
תבליני שרף  ■

קמח תפו"א

בר-מן  ■
דרומה  ■

מיה  ■

מיימונס  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■

 קניידלך )כופתאות( )פרווה(-
אבקה/מוכן

אסם  ■
גלאט טעים  ■

י. כהן  ■

כרמל  ■
מיטל שף  ■

מתבל  ■

קפה טחון – טורקי

בר טיב  ■
בר-מן  ■
כתר  ■

עלית  ■
עתיר ריט  ■

קופיקס  ■

קמח פסטה

שטיבל  ■

קמח קוקוס

טבע מהדרין ירושלים ■   ■
לשומשום

קמח קטניות/עדשים/חרובים ועוד

בטר אנד דיפרט  ■
בריאות מן   ■

הטבע

דגש  ■

ניצת הדודבן   ■
מהדרין

תבליני הגליל  ■

קמח שיבולת שועל )נטול גלוטן(

נוטרה זן  ■

קמח שיפון

דגן  ■
הטחנות הגדולות  ■
טחנות ישראליות  ■

טחנת קמח יפו  ■
טחנת קמח   ■

מפרץ

טחנת קמח רוט  ■
טעמן  ■

ירושלים  ■

מהודר  ■
ניצת הדודבן   ■

מהדרין

קיסריה  ■
רובינפלד  ■

שטיבל  ■
שיבולת הגליל  ■

שקד  ■

קמח שיפון מלא בחזקת נקי81

ד"ר מרק  ■
מהודר  ■

שטיבל  ■
תבליני הגליל  ■

 קמח שמרים
)בכיתוב על האריזה אין צורך בניפוי(

אסם  ■
רובינפלד  ■

שמרית - פאקא  ■

הקמח עבר תהליך מיוחד למניעת 
התפתחות חרקים, אין צורך בניפוי 
בתנאי שהאריזה סגורה הרמטית, 
לאחר הפתיחה יש לשמור בקירור.
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גלידן  ■
ויטה ריצ' )ייצור   ■

מיוחד(

מ.א.מ. השלושה  ■
מחלבת רמת   ■

הגולן

נטו  ■

פוליבה  ■
שביט שטרן  ■

תלמה  ■
תנובה סוי' מג'יק   ■

- השף הלבן 
פרווה

קקאו נקי84

בר טיב  ■
בר-מן  ■
דרומה  ■
השחר  ■
טופז  ■
מיה  ■

טעמן  ■
י. כהן  ■

מיימונס  ■
עוז עסקים  ■

עלית  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■
רג'ואן  ■

תבליני בר  ■

קרוטונים85

אסם  ■
דגש למהדרין  ■

דוידוביץ'  ■
ויטה  ■

מאסטר שף  ■

מזון איכות  ■
עינת - מעדני   ■

בר

קנור ישראל  ■

קפה קו רג'ואן■   ■

קפה נמס82 )בטעמים שונים(

אסם-רדמאג   ■
)נטול קפאין(

אריזות ירושלים  ■
בר-מן  ■

י. כהן  ■
כתר  ■

ליהקופי  ■
עלית  ■

קפה נטול קפאין

קפה האג  ■

קפה נמס מיובש בהקפאה

עלית  ■

קפה קפסולות/פולי קפה קלויים

לורנצו  ■
עלית  ■

רגו'אן  ■

קפואים

ראה "בצקים קפואים" "מזון קפוא"  ◄
"ירקות קפואים".

קצפת צמחית )פרווה(83

ייצור של קפה נמס המיועד גם . 82 נוכח לראות  נציגנו במפעל גדול באירופה,  בביקור 
לשיווק בארץ, ומיוצר בקיטור שמשמש גם לחומרים מנו"ט אסורים.

• קפה נמס ומגורען, עובר תהליך בישול מלא, )אעפ"כ יש מהדרים שלא לערות עליו 
בשבת מים רותחים מכלי ראשון, אלא ליתנו בכלי שני(. קפה בתוספות טעמים וניל, 
מוקה, יש בהם רכיבים לא מבושלים, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת, קפה 
שמכיל הל. אין להשתמש רק בכלי שלישי. קיים בשוק סוג קפה שמעורב בתוכו קפה 

טורקי )קפה קלוי(, ויש בהם חשש בישול בשבת.
"קצפת" המותזת בספריי, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.. 83
נמצא בשוק קקאו בתערובת אבקת חלב.. 84
קרוטונים המיועדים למרק וסלט, הם מטוגנים בשמן עמוק אחרי האפיה, ולכן מותר . 85

בשבת להכניסם לתוך כלי שני. אבל אלו שמיועדים רק לסלט, אינם מטוגנים אחר 
האפיה ואסור להכניסם לתוך כלי שני בשבת, משום איסור בישול אחר אפיה.

• קרוטונים, ברכתם בורא מיני מזונות, מאחר שנעשה מלחם מיוחד שאינו ראוי כל 
כך לאכילה ועשוי רק לצורך הקרוטונים וגם הוא קשה ככסנין. ואם אכל מהם לבד 

כשיעור כזית בכדי אכילת פרס, מברך עליהם על המחיה.
• אם אכלם עם שאר דברים, יש שאלה של 'קביעות סעודה' – שצריך לברך המוציא 

וברכת המזון, וצריך לשאול רב.
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גביעי גלידה, או גביעי גלידה חמה, שעיקר מטרת שימושם היא רק להחזיק הגלידה, . 86
מברך שהכל על הגלידה ופוטר גם הגביע. אבל גלידות קסטה או הביסקוויטים של 
וצריך  שהכל,  בברכת  נפטרים  הביסקוויטים  אין  עצמם,  בפני  מזונות  שהם  קרמבו, 

לברך עליו בנפרד בורא מיני מזונות.
ואם נאכל במקום לחם, טעון נטילת-ידים וברכתו המוציא. )עיין שו"ת מנחת יצחק . 87

ח"א סי' ע"א(.

אפיפית  ■
בייגל את בייגל  ■

הגביע  ■
הדר  ■

חנהל'ה  ■
לב'ס  ■
ליאל  ■

לב הטבע  ■

מיסטר קרקר  ■
ממתקי הלב  ■

פסח בא  ■
פשקס  ■

רזיט  ■
רקיקי כרמל  ■

תלמה  ■

קרקר )נטול גלוטון(

אסם פאנינו לב'ס■   ■

קרקר קטניות

פסח בא )ברכתו   ■
שהכל(

קרטוניות לאפיה

קרטוניץ  ■

קריש ג'לי )מרמולדה(

אחוה  ■
עדן  ■
עלה  ■

ממתקי אטיאס  ■
שחר אפרתה  ■

קרמבו86 )ביס קרם(

אריזונה  ■
גלידת ריאו  ■

גלידות שטראוס  ■

קרם ידים ושפתיים/ווזלין

אלפא  ■
B&B  ■

א.פ. חורי  ■
ביסקול  ■

ד"ר פישר –   ■
העלט קעיר 

)ייצור מיוחד(

וולוטה  ■
עדנה  ■
ענוגה  ■
קל לי  ■

קרמל )קל-קוגל(

הטוב שבטבע  ■

קרקר-אורז/פשתן

אסם  ■
ביכורים  ■

בטר אנד   ■

דיפרנט

פרח  ■
תלמה  ■

קרקר-דגן87

אם החיטה אסם■   ■

ר
רדידי אלומיניום

ראה "אלומיניום" ◄

רטבים )בטעמים שונים(

אסם  ■
בטעם  ■
הדרום  ■

הלמנ'ס ישראל  ■
טעמן  ■
י. כהן  ■

יונילור  ■
מיטב  ■

מעדן  ■
מעולה  ■
נפטון  ■
פודלי  ■

קנור ישראל  ■
תלמה  ■

תמרה רטבים  ■
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הריבות נקיות מחשש ערלה.. 88
• מופץ בשוק ריבות בתוויות של ביח"ר מקומי, אך הם מיובאים מחו"ל ומכילים גם 

ג'לטין וכו', בחששות איסור.
יבוא חו"ל.. 89
השום מעורב עם שמן ותבלינים, בכדי שלא יהא עליו חשש לינת לילה.. 90

רשתות לרולדות בשר

עירט  ■

ש
שבבי בצל מטוגן

פשקס  ■

שבבי תפו"א

ראה "פירה אינסטנט" ◄

שומשום89

גורמה  ■
דרומה  ■
הנמל  ■
מיה  ■

מיימונס  ■

סוגת  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■
תהילה  ■

יש לבודקם מחשש תולעים

שומשום ומוצריו

בטר אנד   ■
דיפרנט

טבע מהדרין  ■
ירושלים - חברה   ■

לממתקים

טופ חטיפי   ■

בריאות

ממתקי אטיאס  ■
מפעלי דגן  ■

מתוקית את מור  ■
עדן  ■

פינאטס  ■

שום טרי כתוש90

בני דרום  ■
גורמה  ■

מוגה  ■
מעולה  ■

ריבה וקונפיטורות88

בטר אנד   ■
דיפרנט

בר טיב  ■
הדרום  ■
ויטה  ■

ויסטרן  ■
טעמן  ■

מ. א. מ.   ■

השלושה

מיטב  ■
מיימונס  ■

מן הטבע  ■
פרי עולם  ■

פוליבה  ■
פרי ענב  ■

קשת  ■

ריבת חלב

הנמל  ■
טעמן  ■

מ.א.מ. השלושה  ■
מיה  ■

מיימונס  ■
ממתקי זהב  ■

פרי ענב  ■

ריבות /ממרחים )מנות אישיות(

778  ■
י. כהן  ■

פוליבה  ■

רסק עגבניות )רכז עגבניות(

אריזות ירושלים  ■
בטעם  ■
מעולה  ■

פרי מבורך  ■

פרי ניר  ■
צ'אם  ■
שדות  ■

רסק תפוחי-עץ )לפתן(

דרומה  ■
פרי מבורך  ■

קליית גת  ■
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כדת . 91 על הכשרת הכלים שתהא  כל הרכב החומרים,  על  ומעולה  מיוחדת  בהשגחה 
וכדין, וכל תהליך הייצור הוא בהשגחה מלאה, מההתחלה ועד גמר האריזה, בלי כל 

חשש.
בבית  עיבודו  ועל  החלב  מקורות  על  מלאה  בהשגחה  הוא  גם  החלבי  השוקולד   •

החרושת בכל תהליך הייצור, ועל האריזה כתוב "חלבי"
ללא חשש שביעית, ערלה וטבל.. 92

נלקח מפירות מסוג טוב, ובודקים מדגם אם אין חשש תולעים.
ללא חשש שביעית, ערלה וטבל, וללא חשש מריחה בשומן שאינו כשר.. 93

 שוקולד לציפוי, מריחה ובישול
פרווה/חלבי

אופנהיימר  ■
אפיכל  ■

אר.ג'.אם  ■
באלי  ■

השחר  ■
טופז  ■
טעמן  ■
י. כהן  ■
מגדים  ■

מיה  ■
מיטב  ■

מיימונס  ■
מ.א.מ. השלושה  ■

M מנדלברג  ■
פוליבה  ■
פון בק  ■
תלמה  ■

על החלבי מצויין "חלבי"
ראה עוד "צמקאו" ◄

שוקולד צ'יפס

אופנהיימר  ■
בר טיב  ■

ורד הגליל  ■
מ.א.מ. השלושה  ■

מיה  ■
עלית  ■

פוליבה  ■

שזיפים92 )לפתן(

כד  ■

ראוי לבדוק לפני השימוש

שזיפים מיובשים93

דרומה  ■
מיה  ■

קדמה  ■
פינאטס  ■

פיצוחי הטיב  ■
פרי-תר  ■
שזיפרון  ■
תהילה  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים
וראה: "פירות יבשים". ◄

שום קלוף

איקה חקלאות  ■
מגה שום  ■

עולם הטבע  ■
ראשום  ■

שוקו

ראה: "אבקת שוקו ממותק". ◄

 שוקולד91
)פרווה, חלבי, וממולא בטעמים שונים(

אופנהיימר  ■
אריז  ■
גרוס  ■

ורד הגליל  ■
טעמן  ■

ליקולד  ■
לב'ס  ■

ליבר'ס  ■
מגדים עלית  ■

עלה  ■
סופרים -כושר   ■

פוד גרופ

שוקולד ברנדמן  ■
שניידערס  ■

תופינית  ■

 יש להקפיד על כיתוב המלה
"חלבי" או פרווה.

שוקולדים מקושטים/פרלינים

הוזר  ■
וי איי פי  ■

לה בוניטה  ■
ממתקי הלב  ■
פאו שוקולד  ■

פרוגרס  ■

פרלי  ■
קשת  ■
רויאל  ■

שוקודליס  ■
שוקולטניה  ■

תות ממתקי   ■
איכות

על החלבי מצויין "חלבי" ויש 
להיזהר

ראה עוד "עוגיות קישוט" ◄
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סוגי החמוצים, הכבושים והשימורים למיניהם, עלולים להיות בחששות איסור שונים, . 94
וטעונים השגחה מעולה.

• השימורים שבהשגחתינו נקיים מכל חששות איסור שביעית, טבל, ערלה, תולעים 
וכו', ונלקחים מסוגי פירות טובים, ועוברים בדיקת מדגם מחשש תולעים.

בכדי להקל על הציבור להשיג שמן זית להדלקה במחיר סביר, אנו מאשרים שמן זית . 95
למאור, המופק מגפת זית וגם נבדק שהוא 100% שמן זית. והוא מיועד למאור בלבד. 
לא השגחה למאכל  וחנוכה,אך  נרות שבת/יו"ט  להדלקת  כשרותו  על  הוא  האישור 

מטעמינו. על כל בקבוק ישנו אישור הבד"ץ בלבד', כזה: <<                                                
 >> כזו:  רגילה,  חותמת  נושא   , למאכל  הראוי  זית  שמן  בקבוק 

שמן אגוזים

אריזות ירושלים  ■
בר טיב  ■
דרומה  ■

טעמן  ■
מיה  ■

שפע שמנים  ■

שמן בוטנים

בטר אנד  דיפרנט■ 

שמן דקלים

השלושה   ■
)תעשייתי(

וגשל  ■
טעמן  ■

מוגה  ■
עץ הזית  ■

פוליבה )תעשייתי(  ■
שמן  ■

שמן זית )זך וכתית(95

איתנים  ■
אנשי זית  ■

אריזות ירושלים  ■
ארץ זית שמן  ■

בטר אנד   ■
דיפרנט

בית השיטה  ■
בני דרום  ■
בר טיב  ■
גינוסר  ■
דרומה  ■

זיתא  ■
טעמן  ■

יש  ■
ישראבר  ■

מיה  ■
מעולה  ■

נר למאה  ■
עץ הזית  ■

צורים  ■
פרי קטיף  ■

קבוצת יבנה  ■

שיבולת שועל

ראה: "קוואקר". ◄

שימורי דגים

ראה לעיל באות "דגים" רשימת  ◄
המפעלים שבהשגחתינו, הנקיים 

מכל חשש.

שימורים ולפתנים94

אחים כהן  ■
אריזות ירושלים  ■

בר טיב  ■
בית השיטה  ■

בני דרום  ■
דרומה  ■
הגרעין  ■

הזית  ■
ויטה  ■

חמדת הארץ  ■

טעמן  ■
י.מ. יעקובי  ■

מעולה  ■
פרי וירק  ■

פרי מבורך  ■
שדות  ■

שווה מהדרין  ■
שימורי יבנה  ■

תפארת וילי פוד  ■

ראוי לבדוק לפני השימוש

שלגונים וגלידות )פרווה וחלבי(

ראה "גלידה" "משקה קל בשקיות". ◄

שלוה – חיטה תפוחה

אשבול  ■
בטר אנד   ■

דיפרנט

גלומה  ■
מפעלי דגן  ■

�
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שמן פשתן/קצח

בטר אנד   ■
דיפרנט

חברת ירושלים  ■
טבע מהדרין  ■

שמן קוקוס

בטר אנד דיפרט  ■
טבע מהדרין  ■

חברת ירושלים  ■
קדמה  ■

שמן קנולה )גרעיני לפתית(

אופיר  ■
אריז  ■

אריזות ירושלים  ■
בני דרום  ■

דרומה  ■
הדס  ■
וגשל  ■
טעמן  ■

י.מ. יעקובי  ■

ישראבר  ■
לב'ס  ■

מילומור  ■
נעם  ■

עץ הזית  ■
שדות  ■

שווה מהדרין  ■
שמן  ■

תפארת וילי פוד  ■

שמן שומשום

בטר אנד   ■
דיפרנט

חברת ירושלים  ■
טבע מהדרין  ■

שמן תירס

טעמן  ■
ישראבר  ■
מילומור  ■

נעם  ■
עץ הזית  ■

שמן  ■

שמנת צמחית-קצפת )פרווה(

ויטה ריצ' )יצור   ■
מיוחד(

מ. א. מ.   ■
השלושה

פוליבה  ■
שביט שטרן  ■

תנובה - סוי'   ■
מג'יק

"קצפת" המותזת בספריי, אין 
להשתמש בה בשבת.

קדמה  ■
קייטי  ■
שדות  ■

שלהבת  ■

שמן  ■
שמן דרום  ■
שמן שאן  ■

תפארת וילי פוד  ■

שמן חמניות

אופיר  ■
בני דרום  ■

ג.ח.נ.  ■
טעמן  ■

ישראבר  ■

מילומור  ■
נעם  ■

עץ הזית  ■
שדות  ■
שמן  ■

שמן חריע

בטר אנד  דיפרנט■ 

שמן כותנה

מילומור  ■
עץ הזית  ■

פוליבה  ■

שמנים מוקשים לתעשיה

האופה  ■
השלושה  ■
טית-בית  ■

מטע עץ הזית  ■

פוליבה  ■
שמן  ■

תלמה  ■

שמן סויה

אופיר  ■
השלושה   ■
)תעשייתי(

טעמן  ■
ישראבר  ■
מילומור  ■

סי, אץ, אס,   ■
)סולבר(

עץ הזית  ■
פוד מסטר  ■

פוליבה )תעשייתי(  ■
שמן  ■

שמן פרפיני לבן

דלקול  ■
דלק תעשיות  ■

פון בק  ■
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מובאים מחוץ-לארץ, ונמכרים בחנויות מיוחדות. לפי הבירורים שבידינו . 96
יש בהם חששות איסור, ואין להסתמך על דברי המוכרים בחנויות הטבע, שכאילו יש 

בהכשר הבד"צ.
מיובאים או מקומיים ללא חשש ערלה, טבל ושביעית וכו'.. 97
שקדי המרק שבהשגחת הבד"ץ, עוברים תהליך טיגון בשמן עמוק והרי זה כבישול . 98

גמור, ואין בהם משום איסור בישול בשבת.

שעועית יבשה

דרומה  ■
זה ברור  ■

כיטוב  ■
הנמל מהדרין  ■

מיה  ■

סוגת  ■
קדמה  ■

שוקחה  ■
שרביט  ■
תהלה  ■

ויש לבודקן מחשש תולעים
- יבול חו"ל-

 שעועית צהובה וירוקה
)שימורים וקפואים(

אריזות ירושלים  ■
גלאט פרוסט  ■

ויטה סנפרוסט   ■

מהדרין ]ייצור 
מיוחד רק עם 

חותמת[

פרי מבורך  ■

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

שקדים

ראה ברשימת החנויות "פיצוחים". ◄

שקדים באריזות97 )בקליפה ומקולפים(

אלמנדס מהדרין  ■
גרעיני הבית  ■

דרומה  ■
מיאל אימפקס  ■

מיה  ■

פופלי  ■
פינאטס  ■

קדמה  ■
שזיפרון  ■

תהלה  ■

ויש לבדוק מחשש תולעים

שקדי מרק98

אסם  ■
דרומה  ■
ויטה  ■

חטיפי הבירה  ■
חטיפי העמק  ■
חטיפים מן   ■

שמפו וסבון נוזלי

ביסקול  ■
הנקל סוד  ■
ישר טבע  ■

ספידי קלין  ■
קוסמופארם )סנו(  ■

שמפו זך  ■

 שמרים/שמרית/שמרים יבשים
)טריים, ובקוביות(

א.ל. -)מיימונ'ס(  ■
מיה  ■

סוגת  ■
סורפול  ■
פאקא  ■

פרמיפאן  ■
פוליבה  ■
שטיבל  ■
שמרית  ■

שמרי בירה96 )בכדורים ואבקה(

ראה הערת שוליים ◄

שניצל דגים/צמחיים )עם ירקות(

דלי דג מהדרין   ■
)רק בחותמת בד"ץ(

ווינר פוד  ■
זוגלובק טבע  ■

טבעול  ■
טופ שף  ■

יש  ■

מאמעס  ■
מטעמי הגליל  ■

עוף טוב  ■
שף הטבע  ■

שפע מן  ■
תיבולים מהכפר  ■

שניצל מטוגן בשרי

ארוחה מוכנה  ■
טופ שף  ■

קפוא זן מהדרין  ■

�
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האורז עובר ניקוי.. 99

נוהגים להכין תמצית תה מער"ש ע"י עירוי מים רותחים על התה, ומותר להשתמש בו . 100
בשבת רק בכלי שני. חוץ מייצור מיוחד שרשום "להכנה בשבת בכלי שני"

תבניות אלומיניום

ראה אות א' - "אלומיניום" ◄

תבניות אלומיניום גסטרונום

אופל  ■

תבניות סיליקון

חיש  ■

תבניות קרטון

ראה אות כ' "כלים חד פעמיים  ◄
מקרטון"

תבשילים99 )מנות מוכנות(

אסם – מנה חמה  ■
טעמן – טעים   ■

ברגע

מתבל - מנה   ■
מוכנה

קנור ישראל –   ■
נמס בכוס

תה )בטעמים שונים( וצמחי מרפא100

אייל אכנר  ■
אלזן  ■

בר מן  ■
דרומה  ■

הרבה סנטר  ■
התה של שרה  ■

טבע לי  ■
טבע מהדרין  ■

ליפטון )רק הרגיל(  ■

ממתקי נעמה  ■
מנוספודס  ■

סוגת  ■
סרמוני  ■

עלעלים מהדרין  ■
קדמה  ■
קסטל  ■

תמר שיווק  ■

עלי צמחי מרפא בתפזורת יש 
לבדוק לפני השימוש מחשש תולעים

הטבע

טעמן  ■
יש  ■

מיה  ■

מנה  ■
משובח  ■

קנור ישראל  ■
תפארת וילי פוד  ■

שקיות צליה

הנמל למהדרין טופלסט■   ■

שקיות שתיה

ראה "משקה קל בשקיות" ◄

ת
 תבלינים

)פפריקה אדומה, פלפל שחור, פלפל לבן, 
קנמון, זנגביל, צפורן, פלפל אנגלי, עלי 
דפנה, כמון, כוסברה, כרכום, מוסקט ועוד(

א.ל.  ■
בר מן  ■

בר טיב  ■
בלטימור ספייס   ■

)פרוטרום(

גד  ■
גורמה  ■
דרומה  ■

הררית מזון  ■
התבלין  ■

י.ס. אשכנזי  ■
יש  ■

מוגה  ■
מיה  ■

מעולה  ■

נווה התבלין  ■
נפטון  ■
קדמה  ■

תבליני בר  ■
תבליני א. ל.   ■

)מיימונ'ס(

תבליני הגליל  ■
תבליני השוק  ■
תבליני טעם   ■

וריח

תבליני יונה  ■
תבליני כהן  ■

תבליני פלפלת  ■
תבליני שרף  ■

תיבולים  ■

 בחלק מהתבלינים יש וראוי
לבדוק מחשש תולעים

ראה גם: "פפריקה" ◄
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הם . 101 אם  שספק  ויטמינים  תוספות  בהם  יש  וכדומה,  דייסות  כגון  תינוקות,  מזון 
מבושלים, ויש להשתמש עמהם בשבת רק בכלי שלישי. כמו"כ אבקת מטרנה צמחית 
קורנפלור, יש בה תוספת ויטמינים שספק אם הם מבושלים. קיימים בשוק תחליפי 
חלב, קפה מייט ומלבין קפה, ויש בהם חששות איסור נו"ט, חלב עכו"ם, אמולסיפייר 

ומונוגליצריד, ומופצים גם בארץ, ויש להזהר גם אם מודפס ע"ז "פרווה".
היות ובבתי אריזה של התמרים אורזים תמרים גם מאיזור חו"ל, ע"כ מספק יש לברך . 102

בברכה האחרונה ועל הפירות )ולא על פירותיה(

תמציות טעמים וצבעי מאכל

ארומה  ■
באלירום  ■

י.ס. אשכנזי  ■
מיימונס  ■

פיטנס אר. אס.  ■
פלורום  ■

פלורסינט  ■
פורטרום  ■

קשת  ■
שביט-שטרן  ■

שרון פוראטוס  ■
תלמה  ■

 תמציות לאפיה
)וניל, רום, שקדים, לימון, ועוד(

אפיכל  ■
דרומה  ■

הדקלאים  ■
מיה  ■

מיימונס  ■
M מנדלברג  ■

עלה  ■
פוליבה  ■
קדמה  ■
קשת  ■
תלמה  ■

תססן

ממתקים טעמן■   ■

תמרים102 )יבשים ובלתי מיובשים(

בית הערבה  ■
בקעות  ■
בר טיב  ■

גלגל  ■
דרומה  ■

הירושלמי  ■
טוב המושב  ■

מיה  ■
יפית  ■

יש  ■
מג'והל פלוס  ■

מרינה  ■
משק כפיר  ■

משק צור-עין   ■
יהב

ערדום  ■
פרי הדקל  ■

קדמה  ■

תה נמס100

בטר אנד   ■
דיפרנט

י. כהן  ■

מיה  ■
קדמה  ■

תוספי תזונה

ראה ויטמינים ◄

תזונה לקשישים וחולים

ראה "איזי דרינק" ◄

תחליף בשר )פרווה( מחלבון צמחי

ראה "שניצל דגים" ◄

תחליף חלב )פרווה(101

מעברות  ■
פוליבה  ■

ריצ' ויטה )ייצור   ■
מיוחד(

תחליף שוקולד )לבישול וציפוי(

אפיכל  ■
אופנהיימר  ■

מגדים  ■
מיימונס  ■

מעדן  ■
פוליבה  ■
תלמה  ■

תירס )שימורים/קפואים(

אריזות ירושלים  ■
ויטה  ■
טעמן  ■

יש  ■

מעולה  ■
פרי מבורך  ■

שדות  ■
תפארת וילי פוד  ■

וראוי לבדוק מחשש תולעים
ראה עוד "שימורים" ◄

�
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תפו"א קלופים )שימורים וקפואים(

בלדי מהדרין  ■
גלאט פרוסט   ■
מהדרין ]ייצור 
מיוחד רק עם 
חותמת הבד"ץ[

טוגנים מהדרין  ■
פאר לי  ■

פרי מבורך  ■
קילופי איכות  ■

תפוד-תפוגן  ■

תפו"א שבבים )פירה(

ראה לעיל - "פירה". ◄

תפוחי עץ )פלחים, מקולפים, רסק, 
מיובש(

פינאטס  ■
פלח-פוח  ■

פרי הבוסתן  ■

פרי מבורך  ■
פלא שף  ■

תרכיז עגבניות

ראה "רסק עגבניות" ◄

תרכיזים

ראה "מיצים" ◄

קליית גת  ■
רימון  ■

שזיפרון  ■

תומר  ■
תמר דבש  ■

יש לבדוק מחשש תולעים

תערובות לעוגות

ראה "חומרי עזר לאפייה" ◄

תערובת לעוגות )נטול גלוטון(

ראה "קמח ותערובת לעוגות נטול  ◄
גלוטן"

תערובת קמחים ללחם )נטול גלוטן(

שאבא וופל בלגי תבליני הגליל■   ■

תפו"א )מטוגנים, צ'יפס(

דרומה  ■
מיה  ■

עלית )ייצור מיוחד(  ■

תפוגן-תפוד   ■
)ייצור מיוחד(

חמשת מיני דגן

צרפתיתגרמניתלטיניתאנגליתרוסית

пшеницаWheatTriticumWeizenBleחיטה
ячменьBarleyHordiumGwrstenOrgeשעורה
написаноSpeltSpeltaDinkelEpeautreכוסמין

שבולת 
שועל

овесOatsAvenaHaferAvoine

рожьRyeSecaleKorn RoggenSeigleשיפון

לידיעת הציבור!
שוקולד "מריר" אינו תמיד בהכרח פרווה,

קיים גם "מריר" שהוא חלבי. וחובה להסתכל על האריזה.
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אבקות מרק:• 
מכילים גם רכיבים שאינם מבושלים, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

ראה להלן מנות מוכנות -מנות אישיות הנמס בכוס.

אבקת שוקו/קקאו:• 
אינו עובר בישול, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

דבש:• 
אינו עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

חלב, חלב סויה: )גם בטעמים(• 
עוברים פיסטור, ומותר ליתנם רק בכלי שני.

חרדל:• 
אינו מבושל, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

מזון תינוקות:• 
כגון אבקת מטרנה / מטרנה צמחית וכדו' וכן דייסות, יש בהם תוספות ויטמינים שספק 

אם הם מבושלים, ויש להשתמש עמהם בשבת רק בכלי שלישי*.

מיונז:• 
יש בו רכיבים לא מבושלים, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

מלבין קפה )קופי מייט(:• 
יש בזה תוספות שאינם מבושלים, ולכן אין להשתמש בהם בשבת, אלא בכלי שלישי*.

מלח:• 
בזמננו, כל הסוגים אינם מבושלים, אלא עוברים תהליך ייבוש בתנור. ולגבי איסור בישול 

בשבת עיי' בשו"ע סי' שי"ח סעיף ט' ובמ"ב ס"ק ע"א.

ממתיק - טבליות, סכרין )אבקה ונוזלי(, סוכרלוז, סטיביה:• 
יש בהם רכיבים שאינם עוברים בישול, לכן אין להשתמש בהם אלא בכלי שלישי*. הסדרנו 
בייצור  בישול מלא.  עוברים תהליך  הרכיבים  מיוחד בהשגחת הבד"ץ שכל  ייצור  בע"ה 
בישול מלא", מותר  "עבר  ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב  על האריזה  מופיע  המיוחד הזה 
בשבת בכלי שני. החברות שמייצרות לאחר תהליך הבישול הם חברת "ביסקול" במותג 
"קלאסי" אבקה באריזות של 100 שקיות, וחברת "מתוק וקל" נוזלי במותג' "סוכרה דיאט".

_____________________
בענין כלי שלישי בשבת ראה במ"ב סי' שי"ח סעיף ה' ס"ק מז בשם הפמ"ג שמתיר בזה, מ"מ יש חולקים עיין   *
שש"כ פ"א סעיף סג ס"ק קפח, ובמקום שכתבנו במפורש להתיר בכלי שלישי, הם בדברים שיש בהם ספק 

אם יש בכלל בישול בהם.

זהירויות מחשש בישול בשבת קודש
ידיעות נחוצות )לפי סדר הא“ב(:
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מנות מוכנות - מנה חמה - מנות אישיות הנמס בכוס:• 
מכילה רכיבים לא מבושלים, וכן יש שמכילים אטריות לא מבושלים, ומשום כך יש בהם 

משום בישול בשבת, ובאלו שיש בהם תפו"א יש גם משום חשש לישה.

סוכר לבן/חום:• 
עובר תהליך בישול מלא

קטשופ:• 
עובר בישול מלא עם כל הרכיבים.

קפה בוץ/קפה אספרסו - טורקי, קפה שמעורב בתוכו קפה טורקי )קלוי(:• 
אינו עובר בישול, ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

קפה נמס ומגורען:• 
עוברים תהליך בישול מלא. )מכל מקום, יש מהדרים שלא לערות עליהם מים רותחים 

מכלי ראשון אלא ליתנם בכלי שני(.

קפה עם תוספות/הל• 
קפה בתוספת טעמים וניל,מוקה, יש בהם רכיבים לא מבושלים, ומשום כך יש בהם משום 

בישול בשבת. קפה שמכיל הל. יש בהם משום בישול בשבת.

קצפת להתזה בספריי:• 
אין להשתמש בה בשבת קודש מפני שהיא עושה צורה )ואסורה משום מלאכת כותב(.

קרוטונים:• 
המיועדים למרק, עוברים תהליך טיגון בשמן עמוק אחרי האפיה והרי זה כבישול גמור, 
ואין בהם שוב משום איסור בישול בשבת. אבל אלו שמיועדים לסלט, אינם מטוגנים אחר 
האפיה ואסור להכניסם לתוך כלי שני בשבת משום איסור בישול אחר אפיה, כמו"כ יש עוד 

מוצרים שאסור להכניס לתוך מרק חם בשבת, ויש להיזהר.

רי'צ:• 
יש בהם רכיבים שאינם מבושלים ומשום כך יש בהם משום בישול בשבת.

שקדי מרק:• 
אלו שבהשגחת הבד"ץ, עוברים תהליך טיגון בשמן עמוק והרי זה כבישול גמור, ואין בהם 

שוב משום איסור בישול בשבת.

תה/תה נמס:• 
נוהגים להכין תמצית תה מער"ש ע"י עירוי מים רותחים על התה, ומותר להשתמש בהם 
בשבת רק בכלי שני, חוץ מייצור מיוחד שמופיע על האריזה "להכנה בשבת בכלי שני". 

שמותר בכלי שני בלי עירוי מערב שבת.
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להלן פיענוח קוד תאריכי ייצור המוטבעים על האריזות
בספרות ובקודים,הנהוגים במרבית המוצרים בארץ.

 לדוגמה:
20,107

הספרות הראשונות 20, מורה על שנת הייצור 2020 למנינם,
הספרות 107, מציינות את היום בשנה )למנינם( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 16 

באפריל = כ"ב ניסן תש"פ )שיוצא לפי החשבון 107 ימים בשנה למנינם(

דוגמה נוספת 
20,107-2
2,107-2

הספרה 20 או 2, מורה על שנת הייצור 2020 למנינם,
הספרות 107 מורה על היום בשנה )למנינם( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 16 

באפריל, =כ"ב ניסן תש"פ )שיוצא 107 ימים בשנה למנינם(, הספרה 2 מציין 
שהייצור הנוכחי היתה במשמרת השניה.

123456789101112
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הודעות ואזהרות לגבי חנויות מזון

פרסום מטעה!
בשילוט  המפרסמים  וכדומה  מזון  מוצרי  לממכר  חנויות  ישנם  לצערנו 

שכאילו הם בהשגחת הבד"ץ או תולים שלט עם חותמת הבד"ץ בחנות.
על הציבור להזהר שלא להסתמך אלא אך ורק אם יש תעודה אורגינלית 
בתוקף עם כתובת המקום מטעם ועד הכשרות בד"ץ העדה החרדית. ואין 

שום תוקף לכל פרסום אחר מטעם החנות.

חנויות מפעל!
פיצוחים,  קונדיטוריות,  מאפיות,  של  המפעל  לחנויות  הבד"ץ  השגחת 
סלטים וכדומה, היא אם יש תעודת כשרות בתוקף עם כתובת של החנות.

 חנויות המפעל שאין להם תעודה עם כתובת המקום,
אין לנו שום פיקוח עליהם.

משלוחים!
ההשגחה על חנויות פירות וירקות, דגים, פיצה וכדומה היא רק על 

הנמכר בתוך החנות וכשיש תעודה ברת תוקף במקום.
אין לנו אחריות על משלוחים, אלא אם כן יש הסדר בחנות מטעם 

הבד"ץ על כך!.

מדבקה חתומה!
 חותמת הבד"ץ מופיעה תמיד על תו המוצר,

ולא על גבי מדבקה נפרדת.
 במקרה שחותמת הבד"ץ מופיעה על מדבקה,

יש לחשוש שמא הדבר מזויף.
על כל דבר הנראה חשוד, נא לדווח מיד לוועד הכשרות.

במקרים יוצאי דופן, מרשים אנו הדפסת חותמת הבד"ץ על מדבקה – 
רק כאשר מאחורי החותמת מודפס ברור שם היצרן והמוצר.

אזהרה!
היות ויש חנויות המפרסמות שכל מוצרי הבשר שלהם בהכשר הבד"ץ
הננו חוזרים ומודיעים כי מוצרי העופות, ובשר בקר, שבהשגחת 
הבד"ץ הנמכרים בחנויות, בצרכניות וכדומה, ללא השגחה צמודה 

וללא אריזה סגורה הרמטית עם פלומבה/הולוגרמה, או הולוגרמה על 
הבשר עצמו, אינם באחריות הבד"ץ כלל, והקונה אותם הוא באחריותו 

המלאה בלבד.
אחריותנו היא אך ורק כאשר ישנו משגיח צמוד, או כאשר האריזה 

סגורה עם פלומבה/הולוגרמה על האריזה או על הבשר עצמו.



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

123

ימות השנה תש"פ

תוכן רשימת החנויות
הרשימה לפי סדר א"ב

ועד שהשמחה במעונו............................................................... 124

125 ............................................. רשימת מטבחי קייטרינג באולמי שמחה

126 ................................................. קריאה קדושה על משמר השחיטה

בתי השחיטה / אטליזים............................................................. 127

128 .............................................. ארוחות מוכנות לבתי חולים, ולמטוסים

129 ................................................................... בתי הבראה / מלון

חנויות הדגים......................................................................... 131

133 ............................................... רשימת הירקנים/ומשווקי ירקות עלים

144 ............................................... סיטונאים ושווקים של פירות וירקות,

145 ............................................................ רשימת מאפיות ומגדניות

148 ................................................................... מאפים נטול גלוטן

מזנונים וחנויות גלידה וחלבה, ועוד................................................... 149

מיצים טריים......................................................................... 151

מסעדות חלבי........................................................................ 151

מסעדות ואוכל מוכן בשריות ומסעדות דגים.......................................... 151

154 ............................................................. עיצובי פירות ושוקולדים

חנויות פיצה.......................................................................... 154

חנויות פיצוחים קטניות ופירות יבשים................................................ 157

חנויות פלאפל........................................................................ 159

160 ............................................................................ קוגל מוכן

162 .................................................. קייטרינג ומזון מוכן בשרי למוסדות

165 ....................................................................... קייטרינג חלבי.



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

124

ימות השנה תש"פ

    

  
 לשמירת צביון אולמות השמחה

  שע"י בד"צ העדה החרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו
  .fax 153-52-7636656פקס.    P.O.B.   57678ת.ד.   .Tel  052-7636656 טל:

  

  זתשע" אדר  בס"ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  במעונו שהשמחהועד 

 fa  

  

  

  
153-52ax.

   "

"  
..  

 

153-52-
  

  
"  
2-763665

                    

 
  

...."
...... 

  

-763-665
11 - 9.00 

 
 "

P   .6

                  

  

.....
 ..

 
 

 

"

05   56
 .30

  

  
 

 
P.O.B. 5767

  

                   

"....
........

  

" 

  
52-7636-

2:30  

, 

 
  

T . .78

                    

 

 "
........

 
 

 '  

 -656
4:00  - 0

 : 

"  "
052-7Tel. 

                  

 ..

 

 :
   

: 7636656

"             

 

 

      

  

  
  
  

      

אולמות שמחה העומדים תחת פיקוח
ועד "שהשמחה במעונו" שע"י בד"ץ העדה החרדית

והבד"ץ  הגאב"ד  מרן  רבותינו  בהוראת  נוסד  במעונו"  שהשמחה  "ועד 
שליט"א לפקח על צביון אולמי השמחות ושמירת גדרי הצניעות באירועים.

 בעזהי"ת כבר נעשו שינויים גדולים לטובה אך עדיין צריך שיפור גדול
והדבר תלוי בדרישת הציבור

ציבור היקר המתכוננים לערוך שמחות מתבקשים לדרוש מבעלי האולמות 
ובכך  ו/או הקייטרינג,  ה"ועד"-בעת הזמנת האולם  פיקוח  והקייטרינג את 

יבטיחו לעצמם בעז"ה שמחה על טהרת הקודש.

בשם ה' נעשה ונצליח שיהיו שמחותינו שמחה של מצוה בקדושה ובטהרה 
ותשרה שכינה הק' בשמחותינו.

 לבירור אולמי שמחה וקייטרינגים המאושרים
ניתן לפנות אל טלפון הועד שמספרו: 052-7636656
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מטבחי קייטרינג באולמי שמחה
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית

רשימת הקייטרינג'ס באולמות דלהלן מתייחסת רק לגבי כשרות המזון וכאשר בידם תעודה בר 
תוקף, ואינה כולל אישור מ"ועד שהשמחה במעונו" לגבי פיקוח על צביון האולם ושמירת גדרי 

הצניעות כפי תקנת הבד"ץ.
ניתן לברר על אירועי שמחה אם הם מושגחים על ידינו בטלפון מספר 052-7636656

בני ברק
.................................................................. רח' שלמה המלך 29 « קייטרינג באולמי ארמונות חן
קייטרינג באחוזת ווגשל.......................................................................................... רח' מלצר 13 «
קייטרינג בארמונות פרידמן................................................................................. רח' מתתיהו 2 «

ירושלים
קייטרינג באולמי ארמונות וולף........................................................................... מרכז ספיר 5 «
................................................................................... מרכז ספיר « קייטרינג באולמי ארמונות חן
קייטרינג באולמי בית ישראל............................................................................. עזרת תורה 18 «
קייטרינג חן באולמי גוטניק................................................................................ בית הדפוס 11 «
קייטרינג באולמי האופרה.................................................................................... בית הדפוס 13 «
קייטרינג באולמי מונדיאל................................................................................... בית הדפוס 13 «
................................................................................ האומן 14 תלפיות « קייטרינג באולמי פבליון
קייטרינג באולמי רב-טוב )סאטמאר(................................................................... עזרת תורה 24 «
קייטרינג באולמי שירת ירושלים...................................................................... כנפי נשרים 64 «
קייטרינג באולמי תמיר .............................................................................................. כביש רמות «

הפיקוח במטבח שבהשגחת הבד"ץ בשרי ו/או בחזקת בשרי, הוא על הבישולים,
המזון והכיבוד המוגש באירועים.

השגחת הבד"ץ על מטבחי קייטרינג באולמות הנ"ל הוא אך ורק על האוכל
ובתנאי שהאוכל הוא אכן מקייטרינג הנ"ל. אחרת אין לנו שום אחריות.

רשימת הקייטרינגים שבהשגחת הבד"ץ, ראה להלן "קייטרינג". ◄

אירועים בהשגחה
באירוע בהשגחת הבד"ץ אין לבעלי השמחה להביא מוצרי מזון או שתיה בנוסף למה 
שהוזמן ע"י הקייטרינג. במיוחד מזון מבושל. לפעמים מחוסר שימת לב מובאים עוגות 

ובארים חלביים בעוד שהכלים והבישולים של הקייטרינג הינם "בשרי"

לידיעת הציבור!
ההשגחה הינה רק אם יש תעודה אורגינלית בר תוקף במקום ורק על מה שנלקח במקום.
כל סוגי המאכלים המוגשים ע"י הקייטרינג'ס, אף אלו כשלעצמם הם פרווה, עלולים 

להיות בשרי או בחזקת בשרי
באירועי שמחות, גם אלו שהקייטרינג בהכשר הבד"ץ, מגישים מנה ראשונה של בורקס 
פרווה, אולם הם מוגשים לעתים קרובות על מגש שבו יש גם מנות בשריות. לכן אין 

להסתמך על אמירת המלצר וכדומה שהבורקס הם פרווה.
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ועד השחיטה שע"י העדה החרדית
הודעה ואזהרה!

היות ויש חנויות שמפרסמים שכל מוצרי הבשר שלהם 
בהכשר הבד"ץ.

הננו חוזרים ומודיעים כי מוצרי העופות, ובשר בקר, 
שבהשגחת הבד"ץ הנמכרים בחנויות, בצרכניות, וכדומה, 

ללא השגחה צמודה וללא אריזה סגורה הרמטית עם 
פלומבה/הולוגרמה, או הולוגרמה על הבשר עצמו, אינו 

באחריות הבד"ץ כלל, והקונה אותם הוא באחריותו המלאה 
בלבד.

אחריותנו היא אך ורק כשיש משגיח צמוד, או אריזה סגורה 
עם פלומבה/הולוגרמה או פלומבה על הבשר עצמו.
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רשימת מפעלים לעיבוד מזון ואריזה ובתי השחיטה
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

איכות למהדרין - בקר ועופות רח' קציר 6 א.ת. באר טוביה........................... 03-5556666 «
איכות למהדרין - בקר ועופות א.ת. שח"ק עמק יזרעל עפולה........................ 03-5556666 «

איכות למהדרין - עופות......... רח' השליחות 5 א.ת. כפר חב"ד........................ 03-5556666 «
הידורים............................................. רח' הסיבים 19 פתח תקוה............................. 03-9081400 «
וול דאן מהדרין ................... רח' העופרת 14 א.ת. עטרות ירושלים................... 02-5342210 «
....... רח' מפעלות 2 א.ת. עטרות ירושלים.................... 02-6563990 « מ.ב. גלאט )חנות המפעל(
עוף איכות )טרי וחלק(........................... ת.ד. 16090 ירושלים.................................. 02-5361872 «

רשימת האטליזים
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות תעודה מקורית בר תוקף

וירצברגר )האטליז הראשי(................................................................................ רח׳ מאה שערים 31 «
וול-דאן מהדרין הר חוצבים................................................................. רח' המרפא 1 ירושלים «
.................................................................... רחוב אהליהב 21 רוממה ירושלים « וול-דאן מהדרין
...................................................................................... רחוב האחוזה 94 רעננה « וול-דאן מהדרין
ליבוביץ את זולדן................................................................................................... עזרת תורה 18 «
פיקדלי DELI A PICK..................................................................................... תובל 1 רוממה «
................................................................................. רח׳ החרש 6 מא"ש « פיש און פלייש ליברמן
פרידמאנ'ס פיש און פלייש............................................................. תכלת מרדכי 4, גני גאולה «
קאשער שטוב........................................................................................................................ עטרות «

הפיקוח מטעם הבד"ץ הוא אך ורק על עופות שלמים עם הולוגרמה 
או פלומבה בחותמת הבד"ץ, או חלקי עוף ארוז בתבנית סגורה עם 

בלומבה או הולוגרמה בחותמת הבד"ץ.

לשאלות בעניני כשרות עופות ובקר, נא לפנות למשרדי ”ועד השחיטה"

בין השעות: 5:00-8:00 בערב, בטל. 02-6232335 , פקס: 02-6509797

ולמקרים דחופים: 053-3102789
לשאלות הלכתיות בלבד, ניתן לפנות לרבני הוועד:

הרה“ג רבי שלמה יהודה הירש שליט“א............................................................ 053-3102768

הרה“ג רבי חיים יוסף בלוי שליט“א................................................................... 053-3100130

הרה“ג רבי שמואל ברנדסדורפר שליט“א........................................................ 053-3113421

הרה“ג רבי אהרן ברנדסדורפר שליט“א............................................................ 050-4153875

הרה"ג רבי בן ציון בייער שליט"א...................................................................... 053-3181922



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

128

ימות השנה תש"פ

הפיקוח לקראת חג הפסח:

בחוה"מ פסח לא מתקיימת שחיטה.  )1
קיים פיקוח על מאכל העופות לפני פסח מחשש חמץ.  )2

גם השנה קיים פיקוח על בתי השחיטה והמריטה, מחשש חמץ   )3
מהפועלים.

הבשר שבהשגחת הביד"ץ לפסח - לא עבר תהליך של הזרקת   )4
פוספטים.

ונקיון  הכשרת  על  פיקוח  קיים  השגחתינו  שתחת  בחנויות   )5
החנות לחג הפסח מחשש חמץ.

נא לבדוק אם יש תעודת כשרות מיוחדת לפסח

ארוחות מוכנות בבתי חולים בהשגחת הבד"ץ

סודרה בכמה בתי חולים הספקת מנות ארוזות בחותמת הבד"ץ

יש לבקש בבוקר מאחות ראשית במחלקה אוכל ”גלאט“

וטופס ארוחת צהרים בהשגחת הבד“ץ.

אסותא אשדוד «
אסותא - חיפה «
אסותא - תל אביב «
אסף הרופא «
בית רבקה - פתח תקוה «
בלינסון - פתח תקוה «
בני ציון, חיפה «
ברזילי - אשקלון «
הכרמל - חיפה «
הלל יפה -חדרה «

העמק - עפולה «
השרון - פתח תקוה «
זיו - צפת «
מדיקל סנטר - הרצליה «
פוריה - טבריה «
קפלן - רחובות «
רמב״ם - חיפה «
רעות «
שיבא - תל השומר - רמת גן «

ביקור חולים - ירושלים «

בביה"ח ביקור חולים, המטבח כולו מתנהל 
ע"י קיטרינג "דלי שף" בהשגחת הבד"ץ העדה 

החרדית וכן הנוהל לגבי תרו"מ ושמיטה, בנוסף 
לכך יש משגיח במקום - מטעם ובפיקוחו של רב 
ביה“ח - המפקח אחרי מילוי כל הסדרי הכשרות.

המרכז הרפואי שערי צדק - י-ם «

במטבחי בית החולים שערי צדק, המספקים 
אוכל למאושפזים ולצוות הרפואי, המוצרים 
בהכשר הבד"ץ העדה החרדית ובפיקוח רב 
בית החולים המפקח אחרי מילוי כל הסדרי 

הכשרות.

הארוחות מסופקות גם בבתי הסוהר ובתי המעצר, יש להזמין מראש.

ארוחות מוכנות למטוסים בהשגחת הבד"ץ

המשביע............................................................... רמלה................................................ 08-6310100 «
............................... פתח תקוה........................................... 03-6286000 « דלי שף - הדר הפודים
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בתי מלון / הבראה

טלז סטון
............................. המטבח 02-5331010 « בית החלמה ליולדות.................................... טלז סטון

ביתר
בית החלמה פנינת הלב.................. רח' דרכי איש 24 ביתר.............................. 052-7603034 «

חפץ חיים
מלון ציפורי בכפר........................................ חפץ חיים............................................ 08-8593899 «

טבריה
מלון כינורות.......................................... רח' זיידל 9 טבריה.................................... 04-9509000 «
......................... רח' אהל יעקב 4 טבריה............................... 04-6141111 « מלון ציפורי בכנרת

ירושלים
» 02-6715551 ...................................... בית מלון בוטיק ליולדות..................... רח' הנביאים 27
מלון ליטוב.................................. רח' הנביאים 43 / עיר העתיקה........................ 02-5444749 «

אומן -אוקריינא
................................................. רח' פושקינא 17...................................... 02-5477600 « מלון חושן

כשר לפסח!
בארוחות מוכנות בבתי חולים ובמטוסים

בימי הפסח חייב להופיע כיתוב כשר לפסח מעל לחותמת הבד"ץ

מארזי ארוחה חמה! )לבתי החולים ובמטוסים(
ארוחה חמה מוגשת בתבנית אלומיניום בנפרד, התבנית חייבת להיות מוגשת בתוך 

אריזה סגורה הרמטית בסגירה כפולה )חתום בתוך חותם( עם פלומבה בחותמת הבד"ץ, 
מפני חשש חימום בתנורים שונים.

חובה לקרוא את הכיתוב המופיע על המדבקה אם הוא בשרי, חלבי או פרווה, בצבעים שונים, וכפי 
ההוראות המצורפות בכתב. )במקרה שהאריזה פתוחה או מנוקבת, אין לנו אחריות על כך(.

לתשומת לב הטסים במטוסים!
סוגי מזון כגון לחמניות, פיצוחים, שתי'ה וכדומה, - המחולקים במטוסים ואינם ארוזים 

באריזה סגורה אורגינלית בחותמת הבד"ץ – אין עליהם כל השגחה מטעם הבד"ץ.
השגחת הבד"ץ היא רק על מוצרי מזון סגורים עם חותמת הבד"צ.
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"פת כיסנין" בארוחה
בארוחת המזון שבהכשר הבד"ץ הניתנת במטוסים, מצורפת לחמניה קטנה 
וכיוצ"ב, שנילושה במי פירות, ודינה כפת כיסנין, שברכתה בורא מיני מזונות. 
אמנם אם קובעים סעודה עליה, דהיינו כשאוכלים אותה ביחד עם כל המנה, 
יתכן שביחד הם מצטרפים לשיעור אכילת קבע, שצריכים ליטול ידים ולברך 
ברכת המוציא וברכת המזון. והעצה להרוצים להמנע מזה, לאכול בהתחלה 

לחמניה עם חלק מהמנה ולהפסיק, ואח"כ לגמור את המנה.

זהירות מחשש חילול שבת!
כמו"כ הננו להדגיש כי בהזמנת קייטרינג לשבתות וחגים, ההשגחה על שמירת 
שבת ע"י המלצרים והעובדים כמעט ולא שייכת במציאות, מאחר ויש קושי 
ניתן לשלוח משגיחים  וכן לא  יר"ש בתכלית.  ואחראים  רב להשיג מלצרים 
בכל האולמות, בתי כנסת וכו' השונים ברחבי העיר – אנו עושים השתדלות 
והוראות  וכן הוצאנו הנחיות   – יהיו לפחות שומרי שבת  מרובה שהמלצרים 
כי האירועים הם בהשגחה  נוכל לאשר  – עם זאת לא  בעניני שמירת שבת 
מלאה בעניני שמירת שב"ק, על בעלי השמחה לפקח על המלצרים בכל הנוגע 

לשמירת הלכות שבת ושאר הדברים.

הודעה ואזהרה
ש"כל  שונים  קייטרינג   / אירועים  מארגני  מפרסמים  האחרונות  בשנים 
המוצרים בהשגחת הבד"ץ", או "אוכל ממטבח בהשגחת הבד"ץ", או "בד"ץ 
העדה החרדית" וכדומה. הננו להודיע כי אין לנו שום פיקוח והשגחה על כך, 
חשש  להיות  עלול  בנוסף  נכונים.  לא  פרסומים  שהיו  פעמים  כמה  וביררנו 

כשרות בחימום המאכלים, ציוד, והכלים שנעשה ללא שום פיקוח.
מיותר לציין, שיש חששות כשרות רבים באירועי קייטרינג, נוסף לחששות 
עכו"ם,  בישול  תולעים,  בדיקות  שביעית,  ערלה,  טבל,  כגון  גלם,  בחומרי 

בליעות איסור בכלים, ועוד.

פירצה כשרותית
קיימת תופעה של חנויות שאינן עומדות בכשרות הבד"ץ ומתיימרות להציג 
הבד"ץ,  בהשגחת  היא  בחנות  התוצרת  כל  כי  מחייב  ובלתי  מטעה  פרסום 
והדברים רחוקים מאד מהאמת. לפעמים בעל החנות גם מציג תעודת משלוח 

כלשהו חתומה על ידי משגיח מטעם הבד"ץ, מה שיוצר בלבול גדול יותר.
הפירות  כל  כי  הירקן'  יד  'בכתב  מעוטר  שלט  הנושאות  חנויות  גם  קיימים 
והירקות בכשרות הבד"ץ אך בלי תעודה מוסמכת כלשהי - וזה מופרך לגמרי 
הרי הירקנים בעצמם, בשעה שנוצר מחסור של פרי או ירק כלשהו בחנות, 
אין להם שום בעיה לגשת לחנות סמוכה ולרכוש מירקן חבר את הסוג החסר, 
בלי קשר למצב הכשרות באותה חנות סמוכה. הרי אין משגיח המבקר במקום 
אשר יכול לעלות על עקבות הדבר וישלול את תעודת הכשרות שאין להם!
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חנויות הדגים
שבהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית

לאחר מאמצים רבים זה שנים רבות לפתרון בעיית התולעים בדגים, הצלחנו לסדר בע"ה 
השגחה בחנויות הדגים דלהלן, על כשרות הדגים ופיקוח מחשש תולעים. ובעז"ה אנו 

מקוים להמשיך ולפעול בנידון.

ברת  אורגינלית  תעודה  בחנות  מוצבת  כאשר  רק  היא  ההשגחה  אחריות 
תוקף.

אין לנו אחריות והשגחה על משלוחים רק אם יש חותמת המשגיח.
נא לבדוק אם יש תעודת כשרות מיוחדת לפסח!

ירושלים
בית הדג -חי............................................................................................................ אדוניהו הכהן 8 «
בית הקרפיון .......................................................................................................... מאה שערים 18 «
................................................................................................................... בר אילן 31 « דגי בר אילן 
דג ים מיכאל......................................................................................................................... יואל 20 «
דגי מעיין............................................................................................................................ הפסגה 10 «
........................................................................................................ פינס 37 « דגי פוקס )רוטמנ'ס פיש(
דגי רוממה )רוזן(.......................................................................................................... זכרון יעקב 1 «
........................................................................... כנפי נשרים 26 « דגים נחמן )בסניף רמי לוי מהדרין(
דודי'ס דגים........................................................................................................ איידלסון 28 רמות «
האחים רוזנר ........................................................................................ עין יעקב 24 מאה שערים «
חצקל'ס דגים ............................................................................................................. יעקב מאיר 7 «
יינות ביתן.........................................מחלקת דגים טריים בלבד......... רח' ריינס 6 קרית משה «
יש חסד..............................................מחלקת דגים טריים בלבד........................ כנפי נשרים 24 «
ליבוביץ את זולדן................................................................................................... עזרת תורה 18 «
מרכז הדגים והעופות..................................................................... ברכת אברהם 2 רמת שלמה «
...................................................................................................... עמוס 11 « מרכז הדגים וינשטיין 
נקי וטרי -דייטלס' פיש.............................................................................................. אחינועם 10 «
.................................................................................................... החרש 6 « פיש און פלייש )ליברמן( 
פיקדלי DELI A PICK..................................................................................... תובל 1 רוממה «
פרידמנ'ס פיש און פלייש............מחלקת דגים טריים בלבד........................ תכלת מרדכי 4 «
צחי דגים..................................................................................................... התפוח 13 מחנה יהודה «
רוטפיש....................................................................................................................................... דוד 5 «
רחמים דגים ...................................................................................................................... צפניה 51 «
שוק העיר..........................................מחלקת דגים טריים בלבד................................קניון רמות «
שפע ברכת השם............................מחלקת דגים טריים בלבד................................ בית וגן 10 «
שפע טרי...........................................מחלקת דגים טריים בלבד................................ זית רענן 1 «

אלעד
דגי רובינ'ס.......................................מחלקת דגים טריים בלבד....................................... הריף 1 «
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ביתר
גולד פיש...........................................מחלקת דגים טריים בלבד......................... רבי עקיבא 23 «
מוקיר שבת.......................................מחלקת דגים טריים בלבד..................... אלעזר המודעי 3 «
שפע ברכת השם............................מחלקת דגים טריים בלבד............. המגיד ממעזריטש 36 «

בית שמש
דג ועוף ................................................... מחלקת דגים בלבד.............................. יהודה הנשיא 2 «
דגי הקריה ..................................................................................................................... שפת אמת 2 «
יש חסד..............................................מחלקת דגים טריים בלבד............................. נהר הירדן 1 «

ב"ב
דגים הלוי ............................................................................................................................... דסלר 5 «
חיש דגים....................................................................................................................... רח' עזרא 28 «
שופרא דג מבית אשפר................מחלקת דגים טריים בלבד....................... שלמה המלך 17 «
שוק העיר..........................................מחלקת דגים טריים בלבד................................ כהנמן 108 «
שפע ברכת השם............................ מחלקת דים טריים בלבד............................... השלושה 35 «

גבעת זאב
.........מחלקת דגים טריים בלבד........................ קרית יערים 32 « גרין מרקט-מעדני ויקטורי

פתח תקוה
דגים יודקוביץ.............................................................................................................. ברון הירש 8 «

קרית גת
שפע ברכה........................................מחלקת דגים טריים בלבד....................... משה ברזאני 35 «
סיטונאות רחמים............................מחלקת דגים טריים בלבד..................... נתיבות שלום 16 «

שיווק ארצי בכל הארץ
מוקד מת"ת................................... שיווק דגים בכל חלקי הארץ........................... 03-3732244 «

אחריות ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות
תעודה אורגינלית שלנו ברת תוקף.

משרדי מחלקת כשרות וטהרת הדגים
רח' שטראוס 26 ת.ד. 5006

טל': 02-6700200 פקס: 02-6254975
בימים א'-ה' בין השעות 10:00-1:30 לפנה"צ
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רשימת הירקנים
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית

לפי סדר א"ב של אזורים, שכונות
ההשגחה היא רק כשיש תעודה מקורית ברת תוקף במקום.

אין לנו אחריות כלל על משלוחים.

אופקים
בר כל.................................................................................................................................. הרצל 717 «

אור הגנוז
בר כל....................................................................................................................... יישוב אור הגנוז «

אור יהודה
יש בשכונה........................................................................................................... אליהו סעדון 126 «

אלעד
בר כל .............................................................................................................................. אבטליון 23 «
בר כל ............................................................................................................. רבי פנחס בן יאיר 35 «
בר כל ....................................................................................................................... שמעון הצדיק 7 «
........................................................................................... שמעון הצדיק 41 « בר כל סופר אלעד 
ברכת המזון ...................................................................................................... יונתן בן עוזיאל 44 «
זול כל.................................................................................................................... בעלי תוספות 3/5 «
יש חסד........................................................................................................................ ניסים גאון 79 «
כולל סטור..............................................................................................................................שמאי 1 «
נתיב החסד............................................................................................................................ הרי"ף 1 «
סופר מזל וברכה................................................................................................... יהודה הנשיא 94 «
שוק מהדרין.......................................................................................................... שמעון בן שטח 2 «
שוק מהדרין...................................................................................................................... בן זכאי 32 «
שפע ברכת השם..................................................................................................................שמאי 1 «

אשדוד

רובע ג'
יש חסד....................................................................................................................... חטיבת הנגב 9 «

רובע ז'
בר כל ........................................................................................................................................ ינאי 7 «
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בארות יצחק
יש חסד.......................................................................................................................... בארות יצחק «

בית א-ל
שוק מהדרין...................................................................................................................... הראי"ה 43 «

בית שאן
בר כל........................................................................................................................................ הנגב 2 «

בית שמש

רמה א'
בר כל............................................................................................................................ נחל שורק 11 «
יש חסד......................................................................................................................... נחל צאלים 2 «
שוק מהדרין................................................................................................................. נחל שורק 23 «
שפע ברכה ..................................................................................................................... נחל גילה 5 «

חפציבה
זול ובגדול................................................................................................................... בן איש חי 31 «
בשפע............................................................................................................................ בן איש חי 72 «
שפע ברכת השם....................................................................................................... בן איש חי 39 «

קריה החרדית
טרילי............................................................................................................................. שפת אמת 28 «
פרי גוט ................................................................................................................................ חזו"א 35 «
שפע ברכה..................................................................................................................... חזון איש 17 «
שפע ברכה..................................................................................................................... שפת אמת 4 «

יפה נוף
שפע ברכת השם....................................................................................................... בן קיסמא 27 «

רמה ב'
חמדת הארץ............................................................................................................. יהודה הנשיא 5 «
טרילי.......................................................................................................................... יהודה הנשיא 2 «
יש חסד........................................................................................................................... נהר הירדן 1 «
מילר מרקט......................................................................................................... אדמו"ר מבעלזא 8 «
פרי זול ................................................................................................................ אדמו"ר מבעלזא 6 «
צרכניית זול מזול................................................................................................. יהודה הנשיא 13 «
שפע ברכה ........................................................................................................................... ריב"ל 1 «
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רמה ג'
ברכת משה........................................................................................................... יחזקאל הנביא 24 «

ביתר

A גבעה
חסד לאלפים-סופר צוריאל ....................................................................... ר' יוחנן בן זכאי 16 «
חסד לאלפים................................................................................................................ ר' עקיבא 13 «
חסד לאלפים............................................................................................................... בבא סאלי 24 «
כולל סטור .................................................................................................................... בבא סאלי 2 «
מיני מרקט - חסדי רפאל............................................................................................ נדבורנא 9 «
שפע ברכת השם ....................................................................................................... כף החיים 38 «
שפע ברכת השם.............................................................................................................. חיד"א 11 «
חסדי רפאל.......................................................................................................................... אוירבך 8 «
שפע זול ............................................................................................................. אלעזר המודעי 11 «
שפע ברכת השם........................................................................................................... ר' עקיבא 1 «

B גבעה
ברכת הטל.................................................................................................................אדמ"ורי ויזניץ «
ברכת השם.................................................................................................................. בנציון ברוק 7 «
חסד לאלפים................................................................................................................... הרב שך 34 «
יש חסד...................................................................................................................................... הר"ן 6 «
רמי לוי שיווק השקמה....................................................................................... החוזה מלובלין 2 «
שפע ברכת השם......................................................................................... המגיד ממעזריטש 36 «
שפע ברכת השם................................................................................................... כנסת יחזקאל 6 «

בני ברק
ברכולית............................................................................................................................. סוקולוב 6 «
ברכל............................................................................................................................... סמטת אזר 6 «
בר כל.......................................................................................................................... שלמה המלך 6 «
בר כל....................................................................................................................................כהנמן 54 «
ברכולית...................................................................................................................... חתם סופר 15 «
בר כל................................................................................................................................ מתתיהו 10 «
יש בשכונה..................................................................................................................... ירושלים 76 «
מעיין 2000....................................................................................................................... הרב קוק 5 «
מעיין 2000................................................................................................................... ר' עקיבא 94 «
מעיין 2000........................................................................................................... העלייה השנייה 6 «
נתיב החסד........................................................................................................................ קוטלר 18 «
שפע ברכת השם.......................................................................................................... השלושה 35 «

פרדס כץ
בר כל............................................................................................................................ אבוחצירא 20 «
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רמת אהרן
בר כל.................................................................................................................. יצחק מאיר הכהן 5 «
גבעת זאב «
גרין מרקט................................................................................................................. קרית יערים 32 «
שפע ברכת השם................................................................................................... אגן האיילות 41 «

חדרה
בר כל.............................................................................................................................. הגיבורים 52 «
שוק מהדרין...................................................................................................................... הלל יפה 5 «

חיפה
בר כל........................................................................................................ טרופלדור 54 נווה שאנן «
בר כל................................................................................................................................... מיכאל 16 «
יש בשכונה................................................................................................................. דרך צרפת 11 «
יש בשכונה......................................................................................................................... חניתה 64 «
נתיב החסד........................................................................................................................... מיכאל 9 «
שוק מהדרין......................................................................................................................... הרצל 97 «

חשמונאים
בר כל.................................................................................................................................. הרמ"א 17 «

טבריה
יש חסד................................................................................................................ הנשיא ויצמן 1117 «
מכולת הקריה............................................................................................................. הרב וורנר 11 «
שוק מהדרין............................................................................................................. יהודה הלוי 113 «

יקנעם
יש בשכונה................................................................................................................ שדרת היובל 1 «

ירושלים

אונסדורף
בר כל........................................................................................................................... מנחם משיב 1 «
שפע ברכת השם......................................................................................................... סורוצקין 14 «

ארזי הבירה
מיני מרקט יעקב ................................................................................................... ארזי הבירה 47 «
סופר ארזי הבירה .................................................................................................. ארזי הבירה 48 «

בוכרים )ראה שוק( ◄
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בית וגן
................................................................................................................. הפסגה 50 « אחים שם טוב 
זול ובגדול......................................................................................................................... הפסגה 16 «
זול ובגדול ........................................................................................................................ הפסגה 37 «
זול טוב................................................................................................................................. ברויאר 1 «
שוק אזורה................................................................................................................ הרב עוזיאל 90 «
שפע ברכת השם............................................................................................................ בית וגן 10 «

בית ישראל
................................................................................................... בית ישראל 23 « אלי זאדה נתניהו 
האגס.................................................................................................................................... זוננפלד 1 «
מעיין 2000................................................................................................................ בית ישראל 17 «
סופר זול דפנה........................................................................................................... בית ישראל 2 «

בר אילן – נוה צבי - גבעת משה - גוש 80 - עזרת תורה
ברכה ושפע........................................................................................................................יוסף זיו 6 «
זול ובגדול..................................................................................................................... אהלי יוסף 3 «
זול ובגדול....................................................................................................................... בר אילן 36 «
כל זול ................................................................................................................................ בר אילן 5 «
מעיין 2000...................................................................................................................... עלי הכהן 2 «
מרכז פרי וירק – התפוח ............................................................................................ בר אילן 13 «
עץ השדה....................................................................................................................... אהלי יוסף 3 «
פירות וירקות עידו................................................................................................. אביתר הכהן 8 «
פירות זול ובגדול.......................................................................................................... עלי הכהן 1 «
שפע ברכת השם........................................................................................................ עלי הכהן 21 «
שפע ברכת השם..................................................................................................... עזרת תורה 28 «

גאולה - יחזקאל - שטראוס
אקספרס פירות וירקות ................................................................................... אשתורי הפרחי 1 «
בית הירק.................................................................................................................... יעקב מאיר 12 «
בית הירק............................................................................................................................. מלאכי 14 «
ג.י. מוצרי מזון וחד"פ )כאן זול(.......................................................................... אבינועם ילין 16 «
זול ובגדול................................................................................................................ אבינועם ילין 3 «
סופר פרי לברכה )ולרשטיין(........................................................................ חגי 15 פינת יחזקאל «
ענק הפירות..................................................................................................................... יחזקאל 33 «
עץ השדה........................................................................................................................ שטראוס 27 «

ראה עוד "מקור ברוך" ◄

גבעת מרדכי
האחים יעקובי............................................................................................................. הלל חיים 22 «
גבעת משה ראה בר אילן «
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גבעת שאול
יינות ביתן............................................................................................................................... ריינס 6 «
יש חסד................................................................................................................................. נג'ארה 2 «
יש חסד...................................................................................................................... כנפי נשרים 24 «
..................................................................................................... גבעת שאול 12 « מיני מרקט סיני 
.................................................................................................................. כנפי נשרים 31 « צ'יפר כל 

גוש 80 ראה בר אילן ◄

גילה
בר כל................................................................................................................. אריה בן אליעזר 47 «

גני גאולה
שפע ברכת השם.................................................................................................... תכלת מרדכי 4 «

העיר העתיקה
................................................................................. היהודים 1 רובע היהודי « זול טוב - למהדרין
סופר הרובע......................................................................................................... תפארת ישראל 2 «

הר נוף
אחים שם טוב............................................................................................................ קצינלבויגן 56 «
זול ובגדול........................................................................................................................ שאלזון 57 «
חלב ודבש......................................................................................................................... חי טייב 15 «
יש בשכונה...................................................................................................................... שאולזון 56 «
סל זול.............................................................................................................................. חיי טייב 15 «
פירות אגסי............................................................................................................................ אגסי 29 «
צרכניית ויזני'ץ.......................................................................................................... קצנלבויגן 82 «
שוק נוף ....................................................................................................................... קצנלבויגן 56 «

יחזקאל ראה "גאולה" ◄

יפו – מרכז העיר
מעיין 2000............................................................................................................................. יפו 112 «

ירמיהו
טיב הארץ...........................................................................................................................ירמיהו 64 «
שערי רווחה....................................................................................................................... ברנדייס 3 «

ראה עוד בר אילן ◄

מאה שערים / שומרי אמונים
ברכת ה'.......................................................................................................................... עין יעקב 35 «
האגס...................................................................................................................................... זונפלד 1 «
וזאת הברכה )פירות ירושלים( ............................................................................................ מא"ש 89 «
זול ובגדול ...........................................................................................................................חבקוק 6 «
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זול ובגדול................................................................................................................................ יואל 1 «
משביע לכל חי.................................................................................................. רחבת בתי אונגרין «
עץ השדה................................................................................................................. מאה שערים 38 «
פירות הארץ............................................................................................................................. יואל 7 «
פירות ירושלים....................................................................................................... מאה שערים 92 «
פצ'צ'ו.............................................................................................................................. עין יעקב 16 «
צרכניית אליהו................................................................................................................ לייב דיין 1 «

ראה עוד "בית ישראל" ◄

מחנה יהודה )ראה שוק( ◄

מטרסדורף
נתיב החסד............................................................................................................. פנים מאירות 10 «
נח לוי ...................................................................................................................... פנים מאירות 10 «
מנחת יצחק «
סופר 20..................................................................................................................... מנחת יצחק 22 «

מעלות דפנה
מיני מרקט ........................................................................................................... מעלות דפנה 129 «

נוה יעקב
בר כל .............................................................................................. רבי שאולי 10 )כפר עברי עליון( «
יינות ביתן למהדרין................................................................................... שמואל גדליה ניימן 1 «

מקור ברוך
סופר זול מקור ברוך.......................................................................................................... רש"י 55 «
סופר חסד....................................................................................................................... תחכמוני 37 «

סנהדרי' / פאג"י
ברכת סנהדרי'ה .............................................................................................. אחינועם 12 )פאג"י( «

סנהדרי' המורחבת
מעיין 2000........................................................................................................................ ים סוף 17 «
מעיין 2000...................................................................................................................... ים סוף 101 «
שוק סנהדריה.................................................................................................................. ים סוף 101 «

ראה עוד "בר אילן" "גבעת משה" ◄

צפני' / כרם-אברהם
ברכת הפרי......................................................................................................................... צפניה 56 «
י. אברהמי............................................................................................................................ צפניה 37 «

ראה גם גאולה ◄
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קרית צאנז
פירות וירקות אמרי בינה.......................................................................................... אמרי בינה 5 «
פרש מרקט.................................................................................................................... אמרי בינה 5 «
שפע ברכת השם............................................................................................................ זית רענן 1 «

רובע היהודי – )ראה העיר העתיקה( ◄

רוממה - שמגר
ברכת הפרי.................................................................................................................. זכרון יעקב 1 «
זול ובגדול ........................................................................................................................ אהליאב 6 «
מכולת עובדיה......................................................................................................... תורה מציון 12 «

רמות א'
זול ובגדול .................................................................................................................. שירת הים 10 «
זול ובגדול.............................................................................................................. לואי לופסקי 19 «
צרכניית מרזיב........................................................................................................... שירת הים 10 «

רמות ג'
..................................................................................................... אידלסון 330 « מיני מרקט שלמה 

רמות ד'/רמות פולין
............................................................................... קרית אונגוואר, רח' ולנשטיין 2 « הגדול והזול 
חסדי יחיאל............................................................................................................................. מינץ 6 «
חסד לאלפים................................................................................................................ כיסופים 801 «
מיני מרקט רמות פולין................................................................................ בנין 81, רמות פולין «

רמת אשכול
יש בשכונה............................................................................................................................. פארן 7 «
שבח פרי וירק........................................................................................................מעבר המתלה 5 «
שפע ברכה.............................................................................................................................. פארן 7 «

רמת שלמה )שועפט(
............................................................................................................. ליובאוויטש 3 « אחים יעקובי 
ברכת יעקב ........................................................................................................................ חזו"א 40 «
האחים יעקובי......................................................................................................... אגרות משה 28 «
יש חסד................................................................................................................... ברכת אברהם 22 «

שבטי ישראל
זול טוב................................................................................................................... שבטי ישראל 24 «
זול טוב................................................................................................................... שבטי ישראל 48 «

שומרי אמונים – )ראה מא"ש( ◄
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שוק הבוכרים
............................................................................................. מוסיוף 10 « האחים מרדכי )חלב הארץ( 
השוק של מיכאל ................................................................................................................ יואל 18 «
עזרא יחזקאל......................................................................................................... אדוניהו הכהן 5 «
שפע ברכת השם................................................................................................................. יואל 14 «

שוק מחנה – יהודה
אחים אגא ................................................................................................................... השוק העירקי «
אמנון ומשה....................................................................................................................... עץ חיים 6 «
ששון מרדכי ..................................................................................................................... עץ חיים 5 «

שמואל הנביא
הזולים והטובים ............................................................................................... שמואל הנביא 114 «
שערי ברכה................................................................................................................ ארץ חפץ 106 «
מעיין 2000........................................................................................................... שמואל הנביא 35 «
...................................................................................... שמואל הנביא 64 « פירות וירקות יעקובי 

כוכב יעקב
שוק מהדרין........................................................................................................................... הכסף 1 «

מגדל העמק
שוק מהדרין........................................................................................................................ ניצנים 37 «

מודיעין עילית

ברכפלד
בר כל....................................................................................................................... יהודה הנשיא 23 «
בר כל....................................................................................................................... יהודה הנשיא 34 «
שוק מהדרין.......................................................................................................... שדרות יחזקאל 1 «
שפע ברכת השם........................................................................................................ רבי עקיבא 5 «

קרית ספר
בר כל...............................................................................................................................אבני נזר 18 «
בר כל.................................................................................................................... נתיבות המשפט 5 «
בר כל.................................................................................................................. נתיבות המשפט 64 «
בר כל....................................................................................................................... מסילות יוסף 34 «
בר כל............................................................................................................................. חפץ חיים 10 «
בר כל....................................................................................................................... מסילות יוסף 21 «
זול למהדרין..................................................................................................... מרכז מסחרי עילית «
יש חסד......................................................................................................................שערי תשובה 3 «
יש חסד....................................................................................................... אבני נזר 46 מרכז קסם «
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מירון
מירון פלוס.............................................................................................................. )סופר מרקט מירון( «

נתניה
נתיב החסד................................................................................................................................ שוהם «
נתיב החסד................................................................................................................... לילנבלום 12 «
נתיב החסד........................................................................................................................... הארי 12 «
שוק מהדרין.......................................................................................................................... הארי 12 «

עמנואל
נתיב החסד.................................................................................................................... חתם סופר 1 «

פתח תקוה
יש בשכונה.................................................................................................................... רוטשילד 79 «
שוק מהדרין........................................................................................................ דרך מנחם בגי' 96 «
שוק מהדרין........................................................................................................................... גרינברג «

צפת
בר כל .................................................................................................................................... צה"ל 13 «
בר כל............................................................................................................................ מרדכי חדד 1 «
יש חסד............................................................................ הגדוד השלישי קניון שערי העיר כנען «
מאה אחוז טבעי.............................................................................................. קרית חב"ד 220/05 «
סופר משתלם................................................................................................................ אולוזרוב 55 «
צרכניית רב חסד.......................................................................................................... ירושלים 13 «
צרכניית רב חסד................................................................................................................ העליה 4 «

קרית אתא
בר כל.....................................................................................................................................הציונו' 5 «
יש בשכונה......................................................................................................................... זבולון 14 «
שוק מהדרין.................................................................................................................. העצמאות 42 «

קרית גת
סיטונאות רחמים................................................................................................. נתיבות שלום 16 «
שפע ברכה....................................................................................... משה בראזני 35 רובע הבנים «

קרית מלאכי
זול בשכונה.............................................................................................................................. ב"ג 88 «



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

143

ימות השנה תש"פ

רחובות
בר כל........................................................................................................................ מבצע ליטני 37 «
בר כל.....................................................................................................................................  מדר 27 «
הטוב והמטיב.................................................................................................................... הרצל 144 «
הטוב והמטיב....................................................................................................................... עזרא 37 «
הטוב והמטיב............................................................................................................................ וינר 2 «
יש בשכונה................................................................................................................... חיים סירני 1 «
סופר חסד................................................................................................................................. פרץ 8 «

רכסים
בר כל..................................................................................................................................  כלנית 39 «
בר כל............................................................................................................................ כיכר המועצה «
בר כל................................................................................................................... מרכז כפר חסידים «
יש חסד............................................................................................................................ הכלניות 49 «

רמת גן
בר כל..................................................................................................................................... לנדרס 1 «

רעננה
שוק מהדרין...................................................................................................................... אחוזה 198 «

תל אביב
שוק מהדרין.................................................................................................................... גרינבוים 45 «

תל ציון
שפע ברכת השם................................................................................................... קהילות יעקב 1 «

מוקד ארצי

המכירה לקהילה שלך סניפים בכל הארץ........................................................... 0772285322 «
קרן משנת יוסף סניפים בכל הארץ...................................................................... 0773168080 «
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רשימת משווקי ירקות עלים מגידול מיוחד באישור הבד"ץ
וירקות קצוצים ושטופים מוכנים לאכילה בהשגחת הבד"ץ

"א.מ. קטיף".................................................................................................................. 02-6541477 «
"עלי קטיף"................................................................................................................... 08-9140500 «
י.ש. ירקות עלים.......................................................................................................... 09-9700200 «
"רביבים עלי דשא"..................................................................................................... 02-6540966 «

רשימת סיטונאים ושווקים של פירות וירקות
בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית

להלן רשימת הסיטונאים שניתן להשיג מהם פירות וירקות בהשגחתינו 
ללא חשש שביעית וערלה. וללא השגחה כלל מטעמנו על הפרשת תרו"מ.

אחים אגא........................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 0547535370 «
יבולי לוי........................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 0505600272 «
עזרא גבאי....................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 02-6522250 «
פרי וירק........................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 0505274805 «
................................................. בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 0544708778 « צ. לוי
רוי רום.............................................. בשוק הסיטונאי )בירושלים(............................. 02-6522699 «

פירות  מהם  להשיג  שניתן  הבד"ץ,  שבהשגחת  הסיטונאים  רשימת  להלן 
וירקות בהשגחתינו ללא חשש שביעית וערלה, והופרשו תרו"מ.

השגחתנו היא אך ורק כשיש על תעודת המשלוח חתימת המשגיח, תאריך, 
כמות מדוייקת וחותמת הבד"ץ. ללא חותמת זו וחתימת המשגיח אין לנו 

כל השגחה ואיננו אחראים ע"כ.

..................................................שוק הסיטונאי י-ם.................................... 0505292737 « א.צ. כהן 
ביכורי שדה דרום......................................................................................... 054-5619870/42/94 «
ביכורי שדה צפון................................................................................. 0543016528 03-9606670 «
ירקות קלופים שיווק ישראל...............................................................................077-32520020 «
פאר לי )כולל תפו"א גזר ובצל מקולף(............................................................................ 0505330845 «
צ.י. גל מזון )ביכורי אלי(........................... שוק סיטונאי י-ם..................................... 0504141010 «

מוסדות או אירגונים וכדומה, הרוצים לקנות פירות וירקות בשוק הסיטונאי 
בסיטונאות, נא להיות בקשר עם מפקחי השוק מטעם הבד"ץ במספרי טלפון 

0527636899 או 0527636867

המנע ממכשול

גם תוצרת שאינה  הסיטונאים שעובדים עם תוצרת שבהשגחתינו מכניסים 
מאושרת על ידינו ואין לסמוך עליהם אלא אך ורק לאחר אישור מהמשגיח 

שלנו ולאחר שהחתים את התוצרת שאושרה.
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מאפיות ומגדניות שבהשגחת הבד"ץ
לפי סדר א"ב של המאפיות

 ההכשר הוא רק על מיני המאפה והתוצרת של המגדניות והמאפיות
לפי הכתובות שברשימה, או באריזה אורגינלית סגורה ובחותמת הבד"ץ.

יש לבדוק ולוודא תמיד שיש למאפיה תעודת הכשר ושהיא בתוקף.
חנויות המפעל שאין להם תעודה עם כתובת המקום, אין לנו שום פיקוח.

ירושלים והסביבה
א מזונעס ............................................................................................................ עבודת ישראל 24 «
א פיס אויף קייק................................................................................................................. ירושלים «
 אנג'ל ....................................................................................... בית הדפוס 2 /גולדה3/הפסגה 17 «

........................................................... / חגי/ חזון איש 44/שמואל בייט 12 )בבית חולים שערי צדק(
ביכורים............................................................................................ תלמי יוסף 21 מישור אדומים «
בית ישראל................................................................................................................ עזרת תורה 18 «
בריזל ............................................................................................ מאה שערים 68/מאה שערים 9 «
ברמן -לחם חן................................................................... גבעת שאול/אגריפס 42/בית הדפוס «
גיבעקס........................................................................................................................... עין יעקב 27 «
..................................................................... רוממה/אהל יהושע/חנה 1/מלכי ישראל  « גרליץ מן 

35/שד'גולדה
דליס ........................................................................................................................... מישור אדומים «
היימיש ......................................................................................................... העמלים 9 בית ישראל «
היימישע גיבעקס-קוקיס............................................................................................ רפפורט 31 «
ויצמן-לחם מן הארץ............................................................................................. גבעת שאול 23 «
לה ריברייה................................................................................................................... מרכז ספיר 2 «
ליס............................................................................................................... נווה יעקב מרכז מסחרי «
מאפה ברוקלין....................................................................................... גבעת שאול/מאה שערים «
.......................................................................................... אדוניהו הכהן 40 « מאפה ביתי - בקרמן
מאפיית פליישמן................................................................................................................... דוד 20 «
נוימן............................................................................................................ בית הדפוס גבעת שאול «
 נחמה............ צרת 15 תלפיות/גולדה 1/חסידי קרלין 6/יחזקאל 5 /כנפי נשרים 31/צרת 5  «

..................................................... אגריפס 105/תלפיות/עוזיאל 86/כיסופין 801 רמות/פארן 15
ניויורק בייק שופ....................................................................................................... בית ישראל 2 «
סנהדריה............................................................................... ים סוף 101/קצינלבויגן 506 הר נוף «
קצבורג.................................................................................................. יחזקאל 14/מלכי ישראל 6 «
רב טוב - סאטמאר................................................................................................. עזרת תורה 24 «
רוממה ....................................................................................................................................... רוממה  «
רויאל ..................................................................................................... אופירה 21 מישור אדומים «
ש.ס. מאפים............................................................................................................... בית הדפוס 30 «
שערי רווחה....................................................................................................................... בריינדס 3 «
שריינערס....................................................................................................................... אהלי יוסף 3 «
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אשדוד
אריאל )פינת המאפים אושר עד(................................................................................. בעלי מלאכה 4 «
הטעם מבית צישינסקי.................................................................................................... העמל 17  «
המילפה............................................................................................................................. העבודה 50 «
חן הלחם........................................................................................................................... העבודה 18 «
לעקך טוב................................................................................................................................. רבא 5 «
עין הנבט.......................................................................................................................... ההדרים 48 «
עיני ........................................................................................................... מרכז הכלניות חנות 132 «

בית שמש
אלומה........................................................................................................................ א.ת. הר טוב א'  «
גישמאק.......................................................................................................... האומן 9 א.ת. הצפוני «
ד"ר מרק.......................................................................................................................... א.ת. מערבי  «
הדר גאולה................................................................................................................ א.ת. הר טוב א'  «
חנהל'ה ............................................................................................................................ א.ת. מערבי  «
מאפינ'ס )בחניון( ........................................................................................................... בן איש חי 9 «
נוגטין כמהין למהדרין............................................................................................... א.ת. הר טוב «
נחמה.................................................................................................................................. נחל זוהר 4 «
............................................................................................ נהר הירדן 1 « עיני )פינת המאפים יש חסד(
פאריזרס בייקרס........................................................................................................ נחל דולב 54 «
קויליטש........................................................................................................................... האומן א.ת. «
קליינ'ס................................................................................................................ האומן א.ת. הצפוני «
שפיצר.............................................................................................................................התעשייה 22 «

ביתר
הראשונים )פינת מאפים בשפע ברכת השם(................................................... המגיד ממעזריטש 36 «
ככר הלחם...................................................................................................... המגיד ממעזריטש 70 «
מאפה הבית........................................................................... א.ת. כפר עציון/אלעזר המודעי 13 «
מאפה הזהב ..................................................................................................... אש קודש 1/הרן 14 «
מאפיית נחמה............................................................................................................. ישמח ישראל «
פטפיורים............................................................................................................. הרבי מנדבורנה 6 «

בני ברק
אנג'ל............................................................................................. בארי 8/חזון איש 2/ר' עקיבא 1 «
ברמן .............................................................................................................................. ר' עקיבא 52 «
בראבו.................................................................................................................................... ישעיהו 1 «
................................................... חזון איש 19/שלמה המלך 21/עזרא 45 « דגנית עין בר )סלפק(
הראשונים )פינת המאפים בשפע ברכת השם(.................................................................. השלושה 35 «
מלטינג דבקה............................................................................................................. קהילות יעקב «
עיני.............................................................................................................. כהנמן 104/השלושה 35 «
ברקן........................................................................................................................................................ «
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אנטקוביץ -האופים-פינסק................................................................................................... ברקן «
המחמצת............................................................................................................................. השוהם 12 «

בת ים
אריאל............................................................................................................................. ניסנבאום 25 «

חיפה
אריאל.................................................................................................................................. סירקין 36 «
אריאל................................................................................................................................... חניתה 26 «
אריאל.................................................................................................................חלוצי התעשיה 126  «

טבריה 
המאפה שלי - המאפיה של יוסי............................................................................... אור חיים 3  «
לה נוגטין............................................................................................................................. מיכאל 35  «

מירון
חלב חיטים...................................................................................................................... צומת מירון «

צפת
אריאל ............................................................................................................................. ירושלים 83 «
מאפה בעתיקה.............................................................................................................. ירושלים 17 «
צפת'ר חלות ............................................................................................................................... צפת «
שבעה דגנים .................................................................................................................. הפלמ"ח 21 «

שאר הערים
אנגל-אחדות אורנים ...................................................... בית שמש/לוד/כפר החורש/נתיבות «
אריאל ................................................................................................................... קק"ל 94 כרמיאל «
אריאל ................................................................................................ שאול עמור 77 מגדל העמק «
אריאל ....................................................................................................... מרכז רסקו נצרת עילית «
אריאל ...................................................................................................... משה שרת 2 קרית ים א' «
אריאל ..................................................................................................... שד' ב"ג 82 קרית מוצקין «
בייקרי....................................................................................................... האדמור מגרליץ 9 נתניה «
ברכת משה.............................................................................................. העצמאות 35 קרית אתא «
ברכת משה....................................................................................... שדרות ירושלים 29 קרית ים «
ברכת משה...................................................................................................... קהילת ציון 5 עפולה «
ברכת משה................................................................................... הנשיא ויצמן א.ת. כפר חסידים «
גרליץ מן.................................................................................... שדרות יחזקאל 2 מודיעין עילית «
דגנית עין בר .............................................................................................................................עינת «
דגנית עין בר......................................................................................... אהרן ברט 12 פתח תקוה «
דוידוביץ-אחדות -אלומות................................................................. קרית אתא/ חיפה/חולון «
המכבים )פיתות(................................................................................................................ פתח תקוה «
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יעלה ויצליח.............................................................................................. יהודה הנשיא 94 אלעד «
לג'אני................................................................................................................. ברכיה 15 תל אביב «
לחם הבלקן............................................................................................................... הברקן 40 יבנה «
מאסתר פיצה........................................................................................................ האופן 1 אשקלון «
.......................................................................................... גיסין 86 /החמשה 1 פתח תקוה « מהדרין
מעדן התימני ............................................................................................. נחל עציונה גוש עציון «
מעדני בר .............................................................................................................................. ק. עינת «
מרכז הפיתה .................................................................................................................... פתח תקוה «
מעשה אופה........................................................................................................... א.ת. נווה דניאל «
...................................... מתחם תחנת דלק גבעת זאב « נחמה )רק מוצרי המאפה, לא כולל המסעדה(
נתיבות........................................................................................ השוק החדש/סניף רימון נתיבות «
נתי קומפני................................................................................................................................ נתניה «
עוגיות הזהב............................................................................................................ החופר 34 חולון «
....................................................................................... מרכז ישפרו סנטר מתחם R מודיעין « עיני
עיני........................................................................................................... בר כוכבא 32 פתח תקוה «
פיתות אקספרס..........................................................................................................הירדן 8 יבנה «
פיתות תנעמי................................................................................................................... פתח תקוה «
קפולסקי........................................................................................... המלאכה 30 א.ת. חדש נתניה «
PATISSIER....................................................................................................................א.ת. ערד «

וראה עוד ברשימת המוצרים "עוגות ועוגיות" - ו"פיתות" ◄

מאפים נטול גלוטן

אריאל........................................................................................................................................... חיפה «
בית מאפה בוטיק...................................................................................................................... יבנה «
דויטש מאפים........................................................................................................... מודיעין עילית «
חיים טובים......................................................................................................................... בית שמש «
מאפה פסח............................................................................................................................... עטרות «
מעדן ללא דגן............................................................................................................................ נגבה «
נטורל קייקס......................................................................................................................שדות נגב «
שרהל'ה.......................................................................................................... נחל פולג 1 א.ת. יבנה «

זהירות במאפה חלבי!

כדי להימנע ממכשולים בזיהוי מוצרי מאפה חלביים, סודר עם בעלי 	 
המאפיות/מגדניות שבהשגחתינו שכל הבורקס החלבי יהיה בצורת 
בצורת  או  מרובעת  צורתו  הפרווה,  הבורקס  ואילו  בלבד,  משולש 

אצבעות.
במקום 	  נמצאת  החלבית  התוצרת  שבהשגחתנו,  במגדניות  כמו"כ 

נפרד ומיוחד ומסומן ב"חלבי", ועל הקונים להבחין בכך ולהזהר.
מוצרי מאפה חלביים, המשווקים באריזות סגורות מחוץ למגדניה / 	 

מאפיה, מסומנים בתוית "חלבי".
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מזנונים/קפה/מעדניות/חנויות גלידה/חמוצים/סלטים
צ'יפס/חלוה/טחינה/קינוחים/חומרי עזר לאפייה

עיצובי פירות ושוקולדים ראה להלן "עיצובים" ◄

ירושלים
א טעימה..............................................................)פרווה(................................................... זונפלד 30 «
בראנץ חמש................................................................................................................ בית ישראל 1 «
ביג בייט..................................................................................................... קניון רב שפע שמגר 16 «
בריזל............................................................................................................................ מאה שערים 9 «
בריזל מעדנים.......................................................................................................................... דוד 2 «
גרליץ-מן.................................................................................................................................... חנה 1 «
גרליץ מן................................................................................................................... מלכי ישראל 35 «
דן בייגל'ס........................................................................................ חסידי קרלין 12, בית ישראל «
הדר גאולה............................................................................................................... מלכי ישראל 13 «
החנות של בני ישיבות............................................................................................. בית ישראל 1 «
היימישע בייגל'ס......................................................................................................... פרי חדש 18 «
יהודה חייטוב...................................................................................................................... מא"ש 17 «
יענקלה..................................................................................................................... חסידי קרלין 20 «
כהן מרכז החמוצים......................................... סלטים........................................... מלכי ישראל 5 «
מומנטום.................................................. עיצובים/שוקולדים............................... יעקב מאיר 10 «
מזונן לקח.............................................................................................................. שבטי ישראל 40 «
מזנון תל ארזה................................................................................................................ עלי הכהן 7 «
מילק שיק........................................................................................................................... בליליוס 4 «
נישנש....................................................................................................................................... חנה 11 «
מאנצ'יפס...................................................................................................ברנדייס 3 מתחם כדורי «
ממלכת החלוה.............................................................................................. עץ חיים מחנה יהודה «
נבט )חומרי עזר לאפייה(......................................................................................................... בהר"ן 15 «
נחמהלק..................................................................................................................... הרב עוזיאל 86 «
סלטי פריינד..................................................... סלטים............................................... עין יעקב 39 «
קויקס............................................................................................................................... שטראוס 20 «
קויקס..........................................................................................................................................יונה 2 «
קופי טוסט................................................................................................................. בית ישראל 22 «
קופי סטור......................................................................................................................... יחזקאל 17 «
............................................ יעקב מאיר 11 « קלינטון................................................................. חלבי
קפהצ'ינו..........................................................................................................שמגר 21 פנינת חמד «
...................................................... מלכי ישראל 26/עלי הכהן 15 « קרם שניט )חומרי עזר לאפייה(
שטיבל........................................................... בחזקת בשרי............................................ אבינדב 23 «
שיעלה............................................................................................................................... זוננפלד 28 «

ביתר
מגדנייה ועיצובים פטפיורים......................................................................... הרבי מנדבורנה 6 «
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מעדני הככר.......................................................................................................................... הר"ן 14 «
מעדני מורדיז............................................................................................... המגיד ממעזריטש 15 «
...................................................................................................... הרן 14 « מעדני מזרחי את כדורי
שבת טיש..................................................... בחזקת בשרי....................................... פחד יצחק 12 «
שטייטאלע.................................................................................................................. באבא סאלי 2 «

בית שמש
מעדני הקריה................................................................................................................ חזון איש 17 «
נפתולי'ס.................................................................................................................. יהודה הנשיא 13 «
פי ציפס........................................................................................................................ נחל ניצנים 8 «

בני ברק
בראבו.................................................................................................................................... ישעיהו 1 «
קוקיס................................................................................................................................... רוזמרין 8 «

טבריה
מאפה לה נוגטין................................................................................................................ מיכאל 35 «

מודיעין עילית
סלטי פריינד......................................................................................................... נתיבות משפט 7 «

מתתיהו
בונגלאס................................................. גלידות חלבי/פרווה.................................. א.ת. מתתיהו «

נצרת עילית
פיצת המלכים............................................................................................................... השושנים 22 «

עפולה
גן עדן.......................................................... בשמים להבדלה............................................ הולנד 12 «

צפת
קפה דגנים...................................................................................................................... ירושלים 24 «
שבעה דגנים................................................................................................................... הפלמ"ח 21 «

ההשגחה היא רק כאשר ישנה תעודה מקורית ברת תוקף במקום.

ראה עוד ברשימת המוצרים "סנדוויצ'ים" ◄
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מיצים טריים
)מיץ גזר, תפוזים, אשכוליות ועוד(

ההשגחה היא על הפרשת תרו"מ ערלה וכו'.

ירושלים
אורי.............................................................................................................................. מלכי ישראל 7 «
בנימין רחמנוף.............................................................................................................. עין יעקב 18 «
חייטוב................................................................................................................................... מא"ש 17 «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.

ראה עוד להלן חנויות "פלאפל". ◄

מסעדות
חלבי ו/או בחזקת חלבי

ירושלים
אנג'ל )הולי בייגל(...................................... )חלבי / בחזקת חלבי(......................................... יחזקאל 7 «
בוש בייגלס........................................................ )חלבי(........................... צפניה 61 פינת בר אילן «
דן בייגל'ס................................................ )חלבי / בחזקת חלבי(...... חסידי קרלין 12, בית ישראל  «

0547634067
היימישע בייגל....................................... )חלבי / בחזקת חלבי(............ פרי חדש 18 02-5876550 «
מסעדת השף ליטוב............................................................................. הנביאים 43 02-5353824 «
פורטבלו.............................................................. )חלבי(....... לבוש מרדכי – גאולה. 02-5004001 «
פיצה ירושלים......................................................................................................... מלכי ישראל 43 «

נצרת עילית
פיצת המלכים ..................................................................................... השושנים 22, 04-6222688 «

ראה עוד להלן ב"קייטרינג חלבי" - ראה גם לעיל "מזנונים" ◄

מסעדות ואוכל מוכן בשריות/פרווה
בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
אנטריקוט............................................. המרפא 1 הר חוצבים.................................. 02-5717002 «
בית ישראל............................................. רח' עזרת תורה 18.................................... 02-5384534 «
דייטש...................................................... רח' מאה שערים 32................................... 02-5829529 «
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הדר גאולה................................ רח' גבעת משה 5/מלכי ישראל 13...................... 02-5382832 «
» ............................................................. המסעדה של קרויזר............................... חסידי קרלין 16
זושא............................................................... בר אילן  39................................................................. «
» .............................................................. חומוס ודי.................................................... בית ישראל 36
יואלי'ס............................................................. זוננפלד 3.......................................... 052-7661885 «
מסעדת הבית לה קאזה................ יעקב מאיר 12/ירמיהו 17........................ 02-5023807/12 «
» 02-5370590 ...................................... מעדני גאולה............................................ רח' שטראוס 38
סלט סלט............................................... שירת הים 5 רמות א'................................ 054-8442049 «
צ'יקן אין גאולה......................................... יעקב מאיר 9................................................................ «
» 02-5380742 ......................................... קוריץ.............................................................. רח' רלב"ח 5
קייטרקליק - סעודתא........................... מאה שערים 55.............................................................. «
» .................................................................. שערי רווחה.................................................... ברנדייס 3

ביתר 
גריל B.................................................... המגיד ממעזריטש 70......................................................... «

בית שמש
בית התבשיל קרעסטיר............................................................................................. 02-3722333 «
מאמעדני..........................................................החיד"א 5.......................................... 052-7163791 «
נהדר........................................................... יהודה הנשיא 15...................................... 02-6495511 «

טבריה  
להתענג............................................................. בן צבי 1........................................... 052-7639292 «

מירון
סעודתא צומת מירון.................................................................................................. 04-9507722 «

צפת

» 052-7684299 ........................................ בית הארחה תומר דבורה.......................... דוד רמז 89
השטעטל..................................................מרכז מסחרי רסקו.................................... 04-8341950 «
טעמא.............................................................. ירושלים 32................................................................. «
» 04-6923067-077-4108002 ............ מנדי'ס......................................................... רח' ירושלים 29

ראה להלן "קייטרינג בשרי" ◄

מסעדת דגים

פיש בייט.............................................................)פרווה(.................................... קניון רב שפע י-ם «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.

ראה עוד בערך "מזנונים" ◄
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עופות

ראה לעיל "אטליזים", וברשימת המוצרים "בשר ומוצריו". ◄

מלצרים בשבת וחג

הננו להדגיש כי בהזמנת קייטרינג לשבת וחגים, ההשגחה על שמירת שבת 
ע"י המלצרים והעובדים כמעט ולא שייכת במציאות, מאחר ויש קושי רב 
להשיג מלצרים ואחראים יר"ש בתכלית. וכן לא ניתן לשלוח משגיחים בכל 
אנו עושים השתדלות   – וכו' השונים ברחבי העיר.  כנסת  האולמות, בתי 
מרובה שהמלצרים יהיו לפחות שומרי שבת, וכן הוצאנו הנחיות והוראות 
בעניני שמירת שבת. עם זאת, לא נוכל לאשר כי האירועים הם בהשגחה 

מלאה בעניני שמירת שב"ק, וחובה על המזמינים לפקוח עין.

לידיעתך:

כל סוגי המאכלים הנמכרים ע"י הקייטרינגים והמסעדות,
אף אלו כשלעצמם הם פרווה, עלולים להיות בשרי או בחזקת בשרי.

בענין ברכות!

רוב מוצרי המאפה ברכתם ברורה לציבור ויש לנהוג לפי המקובל.	 
במאפים שהקונה עלול להסתפק על ברכתם מחמת צורתם או מכל 	 

סיבה אחרת, ישנה הוראה ברורה למאפיות, שכל מה שברכתו מזונות, 
יש לסמן עליו עם מדבקה "מזונות". ואם אין מדבקה, פירוש הדבר 

שברכתו המוציא.
 	 – גלוטן"  "ללא  מאפה  ומוצרי  עוגיות  קרוטונים,  לחמניות,  לחמים, 

ברכתם שהכל.

אירועים

ואילו בהזמנות  השגחת הבד"ץ לקייטרינג הוא רק מה שנלקח במטבח במקום, 
ואירועים באולמות וכו' – רק עם אישור מיוחד על כל הזמנה ואירוע! מחמת אופי 
עסקי הקייטרינג והעברות המזון לאולמות ולמקומות האירוע, קשה לעקוב על 
כך, ולכן מי שמבקש שההכשר יהי' גם על השמחה או האירוע, צריך תיאום מיוחד, 

ואז יש להקפיד ולבדוק אם יש שלט מיוחד המאשר את ההשגחה.
באירועי שמחות, גם אלו שהקייטרינג בהכשר הבד"ץ, מגישים מנה ראשונה של 
בורקס פרווה, אולם הם מוגשים לעתים קרובות על מגש שבו יש גם מנות בשריות. 

לכן אין להסתמך על אמירת המלצר וכדומה שהבורקס הינו פרווה.
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עיצובי פירות ושוקולדים

אויף שמחות........................................................ מרכז................................................ 03-6744221 «
............................................... אהליהב 15 ירושלים................................ 052-7180170 « ביוטי פרי
הפרי המובחר................................................... ירושלים........................................... 054-9182050 «
......... הרבי מנדבורנה 6 ביתר...................................................... « מגדניה ועיצובים פטיפורים
מלטינג דבקה..................................................... מרכז................................................ 03-6744221 «
............................................. חיי אדם ירושלים..................................... 02-6275442 « עיצוב בפרי
פרזנט פלוס......................................... עלי הכהן 15 ירושלים................................. 02-9930225 «

למניעת מכשולות

עקב תלונות רבות שהגיעו מצד הציבור הגבלנו את השגחת הבד"ץ רק לחנויות 
שאינן מכניסות שום מוצרי מזון שאינו בהכשר הבד"ץ.

אין לנו השגחה על חנויות קטניות מחוץ לרשימה דלעיל, ואלו המפרסמים על חנותם 
שכאילו יש עליהם הכשר הם מזויפות. יש להקפיד ולבדוק בכל חנות וחנות אם יש 
לה תעודת אישור בתוקף, שניתנה לחנות שבאותה כתובת. בהעדר תעודת אישור, או 
אם תוקפה של התעודה כבר עבר, או אם לא מצויין בדיוק הכתובת בתוך התעודה – 

אין לנו כל השגחה ואחריות, כי היא עלולה להיות מזוייפת ע"י צילום.
צ'יפס  ובננה  מילון, מנגו  עקב חששות שנתעוררו לאחרונה בפלחי אננס, פפאיה, 
מיובשים המיובאים מחו"ל, סודר ייצור מיוחד בחו"ל בכל תהליך הייצור וללא שום 

תוספות, ועל כל אריזה מופיעה חותמת הבד"ץ.
בישול  שם  אחרי שעברו  מחו"ל  מיובאים  )קאדאמעס(  הקלויים  החומוס  פולי  כל 

וקליה, ויש הנזהרים מלאוכלם.
בוטנים מצופים הנמכרים בשוק בלי השגחתינו יש בהם חששות איסור, ואין להשתמש 

בהם בכל ימות השנה. ולגבי פסח, עיין בידיעון על חשש חמץ.
עקב חששות שנתעוררו לאחרונה באגוזי קשיו, משום גיעולי נכרים, סודר פיקוח 

על אגוזי הקשיו מטעם הבד"ץ.

פיצה )הכל חלבי( בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
אופיר בסט.............................................................................................................. אצג 3, רמות 06 «
אורי.......................................................................................................................... בריינדס 9 שמגר «
אורי................................................................................................................ מלכי ישראל 6, גאולה «
באלי פיצה.......................................................................................................... שמואל הנביא 102 «
ביג בייט................................................................................................................................ שמגר 16 «
בן יעקב )פיצה וגלידה(.......................................................................................... שמואל הנביא 66 «
גרליץ מן................................................................................................................... מלכי ישראל 35 «
דן בייגלס................................................................................................................. חסידי קרלין 12 «
הדקלים.................................................................................................................................. ריינס 12 «
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המרכז......................................................................................................................... גבעת שאול 25 «
הנקודה האמצעית...................................................................................................... גשר החיים 1 «
הפינה השקטה........................................................................................................ מאה שערים 36 «
יעלה...................................................................................................................................... שמגר 16 «
מאי פיצה................................................................................................................... שרי ישראל 15 «
מאי פיצה................................................................................................................... שד' גולדה 255 «
פיצה אבי..................................................................................................................... ארץ חפץ 106 «
פיצה ביתית..................................................................................................... צפניה - בר אילן 15 «
................................................................................................נוה יעקב מרכז מסחרי « פיצה בראבו
................................................................................................................... בר אילן 6 « פיצה בר אילן
פיצה ג'רוזלם..................................................................................................................... חי טב 48 «
פיצה גאולה............................................................................................................. מלכי ישראל 12 «
פיצה גני גאולה.................................................................................................................ירמיהו 44 «
פיצה דמקה.............................................................................................................. שמעון אגסי 29 «
פיצה הגבעה......................................................................................... חיים הלר 10 גבעת מרדכי «
פיצה הלל....................................................................................................... זכרון יעקב 1, רוממה «
פיצה הרכס.................................................................................................................. בית הדפוס 9 «
פיצה ופלאפל כהן................................................................................................. מאה שערים 81 «
פיצה יהודל'ה................................................................................................................. שטראוס 28 «
פיצה ירושלים......................................................................................................... מלכי ישראל 43 «
פיצה ככר השבת...................................................................................................... מאה שערים 2 «
פיצה פלאפל בר טוב........................................................................................................... פינס 6 «
פיצה פלייס.......................................................................................................................... זונפלד 1 «
פיצה פפרולי................................................................................................. דרך החורש 90 רמות «
פיצה שלום................................................................................................................. שמואל הנביא «
פלאפל פיצה גבעת שאול................................................................................... גבעת שאול 25 «
פיצה שמש דלישס.........................................................................................................קניון רמות «
פלאפל ופיצה של יוסף............................................................................. חזו"א 42 רמת שלמה «
פלייס.................................................................................................. ברכת אברהם 2, רמת שלמה «
קינג סלייס................................................................................................................................. דוד 4 «
קלינטון....................................................................................................................... יעקב מאיר 11 «
שרון............................................................................................................................ קרית אונגוואר «

אור יהודה
פיצה סמייל.............................................................................................................. חיים בר לב 10 «

אלעד
פיצה אליה........................................................................... רח' שמאי 1 מ. מסחרי יהלום אלעד «
פיצה שמש דלישס )לא כולל משלוחים(............................................................... יהודה הנשיא 94 «

בית שמש
הפיצה שלי................................................................................................................ נחל הקישון 48 «
ירושלים......................................................................................................................... נחל מאור 10 «
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................................................................................................................. ריב"ל 27/3 « מאפיית קליין
מוטקלה........................................................................................................................ בן איש חי 29 «
פינת השובע.............................................................................................................. נחל זוהר 12/5 «
פיצה ברמה............................................................................................................ ירמיהו הנביא 34 «
פיצה לנד........................................................................................................................ נחל קטלב 4 «
פיצה שמש דלישס )לא כולל משלוחים(............................................................ יחזקאל הנביא 22 «

ביתר
פיצה B................................................................................................................................... הר"ן 20 «
פיצה הגבעה קופייז............................................................................................................... הר"ן 7 «
פיצה שמש............................................................................................................................... הרן 14 «
.......................................................................................................................... אלעזר המודעי 11 « שי

גבעת זאב
................................................................................................................. קרית יערים 32 « פיצה קינג

טבריה
אקסטרא פיצה................................................................................................................. אלחדיף 5 «
פיצה ברכת יוסף....................................................................................................... רח' בן צבי 28 «

מודיעין עילית
פיצה שמש דלישס.......................................................................................................אבני נזר 46 «

צפת
אקסטרא פיצה............................................................................................................ ירושלים 114 «
פיצה צפת....................................................................................................................... ירושלים 35 «
פיצה שמש דלישס....................................................................................................... ירושלים 81 «

נצרת עילית
פיצה המלכים................................................................................................................ השושנים 22 «

נתיבות
פיצה מאפייה בוכרית נתיבות.................................................................................... סניף רימון «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.
כל החנויות הנ"ל הם בחזקת חלבי!

הננו להודיע בזאת כי אין לנו שום אחריות על משלוחי הפיצה לבתים!!



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

157

ימות השנה תש"פ

פיצוחים, קטניות ופירות יבשים בהשגחת הבד"ץ

החנויות דלהלן עומדות תחת השגחתנו בענין תרו"מ, שביעית ושאר 
על  להשתלט  ניתן  לא  המאמצים  כל  למרות  אולם  איסור.  חששות 
בעיית התולעים המצוי בהם מאד, כי עלול להתליע בחנות ו/או בבית 

גם אחרי אריזתם, ויש לבדקם לפני השימוש.
ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות מקורית בר תוקף במקום.

בחנויות פיצוחים בהשגחת הבד"ץ משתמשים כל השנה רק בקמח תפו"א

אשדוד
פיצוחי פינאטס...................................................................................... רבי אלעזר בן הורקנס 8 «

אלעד
............................................................... יונתן בן עוזיאל 14 « זיסל'ה )רק הדברים המופיעים בתעודה(

ביתר
גולדון ברי )במתחם רמי לוי(.................................................................................. החוזה מלובלין 2 «
» B גולדון ברי )בצרכניית רמי לוי(............................................................................................... גבעה
מור וקנמון............................................................................................................................... הר"ן 9, «
פיסטוקס............................................................................................................................. הרב ברים «
פיצוחי תבליני ביתר.................................................................................................... ר' עקיבא 3 «
רגע מתוק.................................................................................................................. ישמח ישראל 1 «
תוצרת הארץ.................................................................................................... אליעזר המודעי 15 «

בני ברק
הכל לכבוד שבת.................................. בסופר ברכת השם..................................... השלושה 35 «
פיצוחי מזרחי.......................................................................................................... שלמה המלך 21 «
........................................ אהרנוביץ 10 « פיצוחי מזרחי............................................... )רק הפיצוחים(
פיצוחי מתוצרת הארץ............................................................................. מדיוסר 1 פינת נחמיה «
קליית הטיב................................................................ ז'בוטינסקי פינת כהנמן / רבי עקיבא 78 «
שפע ברכת השם.................................... בסניף שוק העיר........................................ כהנמן 108 «
תוצרת הארץ.......................................................................................... נחמיה / רבי עקיבא 114 «

בית שמש
גאולה הקטנה............................................................................................................. נהר הירדן 36 «
מעדני ירושלים................................................................................................................. החיד"א 5 «
מעדני ברמה........................................................................................................... יהודה הנשיא 15 «
נועם שבת.................................................................................................................... נהר הירדן 36 «
קליית בראשית............................................................................................................ נחל זוהר 10 «
תבלינבאים.......................................................................................................... יחזקאל הנביא 22 «
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ירושלים
אחים חממי................................................................................................... השזיף 9, מחנה יהודה «
אחים חממי.............................................................................................................. מאה שערים 21 «
גרעיני עפולה................................................................................ כנפי נשרים 64 )מתחם רמי לוי( «
גרעיני עפולה..................................................................................................................... שמגר 21 «
דסטורי )מטעמי השבת(.............................................................................................. מחנה יהודה 24 «
השולחן הערוך )מורנו(................................................................................................. מלכי ישראל «
חמנית דוד............................................................................................................................. רש"י 42 «
חנניה......................................................................................................................... אדוניהו הכהן 5 «
יש חסד...................................................... מחלקת פיצוחים................................. כנפי נשרים 24 «
כהנא יוסף...................................................................... מלכי ישראל 25/השזיף 1, מחנה יהודה «
כיד המלך........................................................................................................................... בר אילן 8 «
מעדני גן-עדן )דוד פנחי(.................................................................................... יונה, פינת צפניה «
מעדני גן עדן............................................................................................................ מלכי ישראל 3 «
......................................... שד' גולדה 2 « משקאות הצומת......................................... )רק הפיצוחים(
עונג שבת.................................................................................................................... מאה שערים 6 «
.......................... פארן 7/שד' גולדה 3 « פיופ................................................................. )רק הפיצוחים(
פיסטוק'ס................................................................. ההעברה 2 רמות, הפסגה 37, עלי הכהן 16 «
פיצוחי בית ישראל................................................................................................... בית ישראל 3 «
פיצוחי ברכת שלמה........................................................................... ככר דפריז 3 מחנה יהודה «
פיצוחי בשוק............................................................................................... האגס 15, מחנה יהודה «
פיצוחי טועמי'ה חיים........................................................................................... מאה שערים 57 «
פיצוחי כהן פור......................................... עזר יולדות 1/המסגר 3/חזון איש 28, רמת שלמה «
............... אגן האיילות 41 גבעת זאב « פיצוחי כהן פור........................................... )רק הפיצוחים(
פיצוחי מזרחי............. יחזקאל 30 כנפי נשרים 10/ קרן קיימת 29/ רבינו גרשם 40/ רמות «
.............................. שמואל הנביא 101 « פיצוחי מזרחי............................................... )רק הפיצוחים(
פיצוחי מזרחי מרדכי.................................................................................................. עין יעקב 35 «
פיצוחי סנהדריה............................................................................................................ ים סוף 101 «
פיצוחי עובדיה................................................................................................................. עץ חיים 9 «
פיצוחי עץ חיים........................................................... יהודה המכבי 5/שאולזון 51/עץ חיים 2 «
פיצוחי רבני............................................................................................................... מלכי ישראל 9 «
פיצוחי שבעת המינים.......................................................................................... מלכי ישראל 35 «
פיצוחי הישיבה.................................................................................................................. הישיבה 2 «
פיצוחי כל טוב )יוסף סעידי(.................................................................................... מלכי ישראל 5 «
פיצוחי משיח..................................................................................... שמגר 23 / מלכי ישראל 22 «
................................ שמואל הנביא 66 « פיצוחי עץ התמר........................................ )רק הפיצוחים(
פיצוחי קול רנה........................................................................................................ מלכי ישראל 8 «
שערי רווחה....................................................................................................................... בריינדס 3 «
תוצרת הארץ............................................................. לבוש מרדכי 4 / עץ חיים 1 / בר אילן 1  «

/ קניון רמות

מודיעין עילית
קליית בראשית............................................................................. יהודה הנשיא 23/חפץ חיים 5 «
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מירון
שזיפרון......................................................... רק הפיצוחים.......................................... מושב מירון «

צפת
סופר משתלם................................................................................................................ אולוזרוב 55 «
קליית בראשית.............................................................................................................. העליה ב' 8 «

רחובות
............................................. הרצל 105 « קליית בראשית........................................... )רק הפיצוחים(

פלאפל, חנויות בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
................................ שמואל הנביא 66 « בן יעקב......................................................... בחזקת חלבי
......................................... שד' גולדה 1 « בן יעקב......................................................... בחזקת חלבי
בנימין רחמנוף............................................. מיצים טריים......................................... עין יעקב 18 «
בן שלום................................................................................................. בר אילן 15, פינת אבינדב «
............................................... שמגר 16 « ביג בייט רב שפע....................................... בחזקת חלבי
ג'רוזלם 2 פלאפל.......................................................................................................... שאולזון 56 «
.................................... גבעת שאול 25 « המרכז............................................................. בחזקת חלבי
התימני...................................................................................................................... יואל 22, מוסיוף «
מזונן בפינה.................................................................................................................. שערי פינה 1 «
מזנון תל ארזה................................................................................................................ עלי הכהן 7 «
מירו.................................................................................................................................... זוננפלד 10 «
...................................................................................................................................... ישעיהו 10 « עוזי
פלאפל 10............................................................................................................. שמואל הנביא 97 «
פלאפל בייבי............................................................................................................ שרי ישראל 15 «
פלאפל השלום.................................................................................................... אשתורי הפרחי 2 «
................... חזון איש 42 רמת שלמה « פלאפל ופיצה של יוסף............................ בחזקת חלבי
פלאפל כהן.............................................................................................................. מאה שערים 81 «
פלאפל מא"ש.................................................... פרווה...................................................... מא"ש 46 «
פלאפלים............................................................................................................ כיסופים 801 רמות «
פלאפל פיצה............................................................................................................ גבעת שאול 25 «
פלאפל צנעה............................................................................................................................ דוד 2 «
שלמה עמר................................................................................................................ מלכי ישראל 5 «
.................... קרית אונגוואר 1 « שרון................................................... מיצים טריים, בחזקת חלבי

אלעד
פלאפל חצי חינם................................................................................................ שמעון בן שטח 8 «



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת
החנויות

160

ימות השנה תש"פ

בית שמש
בר-שלום................................................................................................................................ ריב"ל 1 «
מעיין 2000 - פלאפל ברמה............................................................................... יהודה הנשיא 5 «
פינת השובע.............................................................................................................. נחל זוהר 12/5 «
פלאפל נקי................................................................................................................... נחל מאור 10 «

ביתר
אבדר....................................................................................................................... אלעזר המודעי 7 «
עולם הפלאפל................................................................................................. המגיד ממזריטש 70 «
פלאפל מעדני השף................................................................................................... מעזריטש 19 «
פלאפל B................................................................................................................................. הרן 20 «
פלאפל ביתר................................................................................................................ רבי עקיבא 9 «

גבעת זאב
פלאפל האיילות.................................................................................................... אגן האיילות 41 «

אם חנות הפלאפל מוכרת גם פיצה, הרי גם שאר המוצרים 
הנמכרים בחנות כולל הפלאפל, הם בחזקת חלבי.

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודה כשרות אורגינלית ברת 
תוקף במקום, ורק מה שנלקח במקום.

קוגל מוכן

אנג'ל................................................................................................................................ 02-6580555 «
היימישע קוגל............................................................................................................. 053-3107777 «
טועמי'ה............................................................................................... 02-5800985, 050-4131559 «
כהן מרכז החמוצים..................................................................................................... 02-5383921 «
מוטי'ס מעדנים................................................................................................................................... «
מטעמים.......................................................................................................................... 02-5829379 «
מעדני הקריה.............................................................................................................. 053-4103789 «
מעדנצ'יק.......................................................................................... 054-8484984, 052-7694580 «
מעודן ט. נ................................................................................................................... 052-3803188 «
נוחמ'ס........................................................................................................................... 054-8535713 «
עונג שבת..................................................................................................................... 052-7158888 «
קוגל א' מחייה )קלצקי(.............................................................................................. 050-4128942 «
קוגל ביתר )א. גולומב(........................................................................ 052-7648811, 02-5807162 «
» 052-7629560 ............................................................................................................... קוגל המקורי
» 054-8419876 ............................................ קוגל צפת........................................................... צה"ל 7
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אירועים

השגחת הבד"ץ לקייטרינג הוא רק מה שנלקח במטבח במקום, ואילו בהזמנות 
ואירועים באולמות וכו' – רק עם אישור מיוחד על כל הזמנה ואירוע! מחמת 
אופי עסקי הקייטרינג והעברות המזון לאולמות ולמקומות האירוע, קשה לעקוב 
על כך, ולכן מי שמבקש שההכשר יהי' גם על השמחה או האירוע, צריך תיאום 

מיוחד, ואז יש להקפיד ולבדוק אם יש שלט מיוחד המאשר את ההשגחה.

זהירות מחשש חילול שבת!

הננו להדגיש, כי בהזמנת קייטרינג לשבת וחגים, ההשגחה על שמירת שבת ע"י 
להשיג  רב  קושי  ויש  מאחר  במציאות,  שייכת  ולא  כמעט  והעובדים  המלצרים 
מלצרים ואחראים יר"ש בתכלית. וכן לא ניתן לשלוח משגיחים בכל האולמות, 
בתי כנסת וכו' השונים ברחבי העיר. – אנו עושים השתדלות מרובה שהמלצרים 
יהיו לפחות שומרי שבת – וכן הוצאנו הנחיות והוראות בעניני שמירת שבת. – עם 
זאת, לא נוכל לאשר כי האירועים הם בהשגחה מלאה בעניני שמירת שב"ק, ועל 

המזמינים לפקוח עין בענין זה.

בעל שמחה יקר!

כשאתה מזמין קייטרינג ומשתדל שכולם יוכלו לאכול בשמחתך ולכן אתה מזמין 
אוכל בהשגחת הבד"צ אל תסמוך על המצהירים שכל המוצרים בהשגחת הבד"ץ 
וכדומה, אל תהיו מאלו שנגרם להם עגמ"נ כשנודע להם אחרי השמחה שלא ממש 

הכל היה כהוגן,
אין לסמוך רק על קייטרינג שיש לו תעודת כשרות בתוקף.

מיוחדת  כשרות  תעודת  ולקבל  האירוע  זמן  בכל  יפקח  שמשגיח  אפשרות  קיים 
לפרטים טל. 052-7636720 ובאין מענה אפשר לפנות להמפקח טל. 052-7636821

לידיעת הציבור

השגחת הבד"ץ על מטבחי קייטרינג באולמות הנ"ל היא אך ורק על האוכל ובתנאי 
שהאוכל הוא אכן מקייטרינג הנ"ל. אחרת אין לנו שום אחריות.

ההשגחה הינה רק אם יש תעודה אורגינלית ברת תוקף במקום, ורק על מה שנלקח 
במקום. כל סוגי המאכלים המוגשים ע"י הקייטרינג'ס, אף אלו אשר כשלעצמם הם 

פרווה, עלולים להיות בשרי או בחזקת בשרי.

למניעת מכשולות!

בהשגחת  המוצרים  ש"כל  שונים  קייטרינג   / אירועים  מארגני  מפרסמים  לאחרונה 
הבד"צ", או "אוכל ממטבח בהשגחת הבד"ץ" או "בד"ץ העדה החרדית" וכדומה. הננו 
להודיע כי אין לנו שום פיקוח והשגחה על כך, וביררנו כמה פעמים שהיו פרסומים לא 
נכונים. בנוסף עלול להיות חשש כשרות בחימום המאכלים, ציוד והכלים שנעשה ללא 

שום פיקוח.
מיותר לציין, שיש חששות כשרות רבים באירועי קייטרינג, נוסף לחששות בחומרי גלם, 
כגון: טבל, ערלה, שביעית, בדיקות תולעים, בישול עכו"ם, בליעות איסור בכלים, ועוד.
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קייטרינג ומזון מוכן למוסדות
בשרי ובחזקת בשרי בהשגחת הבד"ץ

ניתן לברר על אירועי שמחה אם הם מושגחים על ידינו
בטלפון מספר 052-7636656

יש להיזהר בשמחת חתונה וכדומה, מכבדים שם מגשי פירות 
שהובאו ע"י קרובים וידידים, ללא פיקוח והשגחה, גם אם הסעודה 

היא מקייטרינג שבהשגחת הבד"צ - על הציבור להיות ער לכך.

מנות מוכנות נטול גלוטן
הדר הפודים................................... אלכסנדר ינאי 31 פתח תקוה.......................... 03-6286000 «

ירושלים
א מחיה............................................................ סרוצקין 40 ............... 050-4128924 02-6543666 «
איזי................................................................................................................................. 052-7141530 «
» 02-5384534 ....................................... בית ישראל - גולדי'ס............................. עזרת תורה 18
ברקוביץ )ביד רחבה(.................................................................................................... 052-7677501 «
בשמחות............................................................ ירושלים........................................... 052-7111680 «
» 02-6714646 ................................. גורמה...................................................... המפעלות 18, עטרות
ג'רוזלם סרוויס פיאסטה................... התעשייה 12 תלפיות..... 054-8592771/058-3243900 «
דלישס במיוחד................................. איתם 11 מישור אדומים.... 02-6723138/052-7622762 «
דניאל ק"ב........................................................ ירושלים........................................... 077-9151155 «
הדר גאולה..................................... גבעת משה 5 )פינת אהלי יוסף(........................... 02-5382832 «
הקלמן................................................................. ירושלים........................................... 052-7681417 «
הקלמן חיים...................................................... ירושלים........................................... 052-7680481 «
הרמוני'ה............................................................... פינס................................................ 0527111421 «
חן )גוטניק(..................................................... בית הדפוס 11................... 02-6513314 / 6529589 «
חשין............................................................. עין יעקב מא"ש.................................... 058-8756167 «
טרקלין............................................. תלמי יוסף 9 מישור אדומים......................... 052-7648008 «
................................................................................................................................... בר גיורא 9 « יאמי
לה קאזה שירותי קייטרינג.............................................................. 0527103888/0504141846 «
להתענג........................................................................................................................... 02-6506003 «
לימון.................................................................... עטרות..................  02-9419146 / 0737693795 «
למפל........................................................ סנהדריה המורחבת................................. 052-5532380 «
מכל הלב......................................................................................................................... 0533114950 «
מעדני ברגמן............................................ הרקמה 7, רוממה..................................... 02-5388908 «
מעדנים.......................................................... אבינועם 11........................................ 053-3130550 «
מעדני מלך....................................................... ירושלים............... 02-5021633 / 050-4141418 «
מ.ע.ש. פרווה.................................................... ירושלים............................................. 02-5318657 «
מרכז חינוכי טשכנוב................................................................... קהילות יעקב 19 רמת שלמה «
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משען לחולה.................................................. חברת שס............................................ 02-5377711 «
סטיילינג....................................................................................................................... 058-3275207 «
סעודתא...................................................... מאה שערים 55....................................... 02-6527373 «
........................................................... ירושלים............................................. 02-5388554 « עטרת חי
עונג.................................................................................................................................. 0527610638 «
קידוש קלאב........................................... מעלות דפנה 121..................................... 0547825420 «
» 052-7137238 ............................................................................................................M. H. קייטרינג
» 02-5440597 ..................................... קמח תורה - אורנג'................................ אריה ורשבסקי 8
» 02-5379412 ....................................... ....................................... עזרת תורה 24 רב טוב )סאטמאר(
שירת ירושלים...........................................כנפי נשרים 64....................................... 02-5002737 «
שניצל משובח )ארוחה מוכנה(......................המלאכה 23.......................................... 02-6276874 «
תכלית.......................................................... מישור אדומים........................................ 0527648008 «

אלעד
» 052-7758500 ................................. קייטרינג קלאסה.................................. יונתן בן עוזיאל 42

אשדוד
ביכורים )מנות ארוזות למוסדות(................... א.ת. עד הלום............. 052-7616223/08-9768335 «
טעים לנו....................................................... ההדרים 100............... 08-8563970/050-4155588 «

בית שמש
אופרה קייטרינג........................................................................................................... 02-5387733 «
אנגלס............................................................. נחל משמר 2............ 052-7178910/052-7183018 «
בית התבשיל קרסטיר................................ ר' יהושע 3......................................... 050-4134099 «
מעדני נהדר............................................. יהודה הנשיא 15...................................... 02-6495511 «
משפיעים............................................................ הר טוב.............................................. 03-5449448 «
נצח ישראל.................................................................................................................. 053-3130168 «

ביתר
» 054-8424524 .............................. אליקטס................................................ המגיד ממעזריטש 155
ניחוחות גלומב........................................................................................................... 052-7663598 «
סטאריק.............................................................. הר"ן 9............................................. 050-6970770 «
» ............................................................ פרוכטר...................................................... החוזה מלובלין 7
» 053-3179939 ......................................... צופרידין.......................................................... בנין דוד 7
קייטרינג השמחה )רבינוביץ(..................... דרכי איש 34....................................... 052-7139185 «
» ............................................................... שבת טיש..................................................... פחד יצחק 12

דלתון
קייטרינג פוטאש......................................... א.ת. דלתון......................................... 052-7265522 «
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חשמונאים
» 053-3162209 ......................................... סילאן................................................................ בן איש חי

חיפה
פיינע זאכן................................................ מקור ברוך 13/א.................................... 052-7662180 «

טבריה 
להתענג............................................................. בן צבי 1........................................... 052-7639292 «

יבנה
קינג אירועים.............................................. רח' הירמוך 1....................................... 050-4150412 «

מודיעין עילית
מטעמים - צבי פראנק ...............................רשב"י 21.......................................... 052-7634690 «

מירון
» 053-4114285 ........................................ מעדני מירון )סולרש(.................................... מושב מירון

מרכז
בתיאבון.......................................................................................................................... 03-3753030 «
ווגשל............................................................................................................................... 03-5799959 «
תפארת.......................................................................................................................... 050-4131317 «

פתח תקוה
........................ אלכסנדר ינאי 31..................................... 03-6286000 « הדר הפודים - דלי שף
מעדני גרליץ............................ אריה בן אליעזר 3 קרית הבעש"ט.................... 050-4145419 «
משי הוד ועוד........................................ נחשון 10/דרזנר15.................................. 053-3134000 «

צפת
» 04-6923067 ...................................... מנדי'ס......................................................... רח' ירושלים 29

רמלה
המשביע............................................................ תקומה 5............................................. 08-6310100 «

יש להיזהר בשמחת חתונה וכדומה, מכבדים שם מגשי פירות 
שהובאו ע"י קרובים וידידים, ללא פיקוח והשגחה, גם אם הסעודה 

היא מקייטרינג שבהשגחת הבד"צ - על הציבור להיות ער לכך.
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קייטרינג
חלבי ו/או בחזקת חלבי בהשגחת הבד"ץ

ניתן לברר על אירועי שמחה אם הם מושגחים על ידינו
בטלפון מספר 052-7636656

ביתר
מעדני מלך.................................................. רח' הר"ן 5/6......................................... 02-5021633 «

ירושלים
איזי קייטרינג..................................................... )חלבי(.............................................. 052-7141530 «
אנג'ל )הולי בייגל(...................................... )חלבי / בחזקת חלבי(......................................... יחזקאל 7 «
בוש בייגלס........................................................ )חלבי(... צפניה 61 פינת בר אילן 02-6514123 «
היימישע בייגל....................................... )חלבי / בחזקת חלבי(............ פרי חדש 18 02-5876550 «
מילק שיק............................................................ )חלבי(....................................................... אריאל 2 «
פורטבלו.............................................................. )חלבי(....... לבוש מרדכי – גאולה. 02-5004001 «

נצרת עילית
פיצת המלכים ..................................................................................... השושנים 22, 04-6222688 «

ראה לעיל "מסעדות חלבי". ◄

ברכת הנהנין

לידיעת הציבור: בצקי הפיצות נילושים ברוב מי פירות, ולכך ברכתם מזונות 
)כדין פת הבאה בכיסנין(. הקובע סעודתו עליהם צריך נט"י וברכת המוציא. 

)ספק קביעות סעודה הוא מ-180 גרם, כולל התוספות(





רשימת
המפעלים

בהשגחת בד"ץ
העדה החרדית

ירושלים



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת 
המפעלים

168

ימות השנה תש"פ

טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

א. אטיאס )ממתקי 
השלום(

03-5593745אזורממתקים

09-7662244אשדודבצקים אדר בצקים 

08-9165275לודמנות מוכנות צמחיאופק מן הטבע

שמרים ועוד אינדירה

08-6238441באר שבעתבליניםא. ל. תבלינים

03-9080029חד פעמיא.מ.וצ שיווק

סיטונאי פירות א.צ. כהן
וירקות

02-6510089ירושלים

02-5821387ירושליםאולםאולמי ארמונות וולף 

אולמי ארמונות חן  - 
ירושלים 

02-9403940ירושליםאולם 

אולמי ארמונות 
פרידמן

03-7509466בני ברקאולמות

קייטרינג - אולם אולמי בית ישראל
ואוכל מוכן

02-5384534ירושלים

02-6513314ירושליםאולםאולמי גוטניק

077-5603748ירושליםאולםאולמי האופרה

03-5799959בני ברקאולםאולמי וגשל

077-5603748ירושליםאולםאולמי מונדיאל 

ירושליםאולםאולמי פבליון

02-5379412ירושליםאולםאולמי רב טוב

02-5002737ירושליםאולםאולמי שירת ירושלים

02-5325566ירושליםאולםאולמי תמיר

תעשייות נייר נייר אומגה
אפיה 

02-9946000בית שמש

תעשיות מזון מרכז אוסם
שיווק

03-7205050שהם

עוגיות קרקרים, אוסם - יקנעם
פתיתים ועוד

04-9936936יקנעם

מרקים,חטיפים, אוסם - שדרות
רטבים, ופתיתים

08-6801666שדרות

09-7493459צור יגאלשמניםאופיר

ניר אפיה ורדידי אופל
אלומניום

08-8655814רחובות

02-6566691עטרותממתקיםאופנהיימר

09-7473958משחת שיניים, מי פהאורביטול
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טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

08-9278574יבנהפסטות ועודאורבן טייסט

02-5370119ירושליםפיצהאורי פיצה

03-9300979פתח תקווהסכו”ם חד פעמיאורי פלסט

04-6558558כפר החורשמאפיהאורנים - אנג’ל

02-5384244ירושליםוויט פישאושן גורמה

טחיינה, שוקו, חלבה, אחדות - אחוה
ממתקים, ומאפיה

03-9068020ברקן

שמנים, שימורים, אחים אגא
ושימורי דגים

02-6523098ירושלים

02-3891000בית שמשתבלינים שמנים ועודאחים כהן 

1700-50-1131ירוחםמשקאות חריפיםאחים כהן 

058-6276905עץ אפריםפסטה ועודאידיאל

04-6327777קצריןתוספי תזונהאיזי ליין

09-7941817חומרי ניקויאיזי קלין

052-6167900כפר חסידיםשורש חזרת כשל”פאייזנבנד

תה/שמן/משקאות  אייל אכנר
ועוד

מושב חרב 
לאת

153-524355555

איכות למהדרין - 
בלדי

בשר/דגים/ירקות 
קפואים

03-5556666באר טוביה

08-6611466שדרותממרחים ועודאינטרגאטה

04-9847881כפר חסידיםבצל קלוףאיקה חקלאות 

03-5798328בני ברקשמן זית אורגניאיתנים

כלים חד פעמיא.ל. כסיף

1700-071071באר שבעתבלינים א.ל. תבלינים 

03-9230054פתח תקווהמוצרי דגים וסלטיםאלדג

פריכיות אורז ומוצרי אלומה
מאפה

איזה”ת הר 
טוב

02-6288803

תבניות ורדידי אלומית )לגין(
אלומיניום

04-9848001חיפה

04-6937224חצור הגליליתאריזות אישיותאלטופ

ויטמינים / תוספי אלטמן 
תזונה

03-5384526אור יהודה

08-6580444ירוחםליקריםאליס בראנפן

ליקרים/משקאות אלכוהום שיווק
חריפים

 03-6035291ברקן

054-4524261 ק. אלמוגחומרי נקיוןאלמוג דיל 
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קטניות/פיצוחים /אלמנדוס מהדרין
ממרחים

04-9122550קיסריה

08-6781556אשקלוןגלידותאלסקה

מצות חמץ ודגני אם החיטה
בוקר/גלידות

02-5855360עטרות

02-5830398ירושליםמשקאות קליםאמריקן

אנגל     ראה מאפיות 

08-9921299שדה עוזיהושמן זיתאנשי הזית

03-9020333ראש העיןשקיות ניילוןאס ס’י ג’ונסון

08-8527228אשדודפתיתים, קוסקוסאסיף

04-8461111חיפהאבקות ומצרכי מזוןאפיכל )יוניליוור(

04-6562015נצרת ביסקויטיםאפיפית

02-9999373בית שמשעוגיות לפסחאפיקומן

04-8425588מגדל העמקחטיפי בריאותאפק טבעי

יינות ומשקאות אפרת/טפרברג
חריפים

02-9908080שמשון

02-5834020בית שמשחומרי ניקויאקוליד

076-5310055ערדחומרי ניקויאקורד

ממרח שוקלד/טחינה אר ג’י אם
/חלוה/חומץ

04-6565025מגדל העמק

077-2100550מושב מצליחמוצרי חלבארגמן

02-6276874ירושליםשניצל משובחארוחה מוכנה

ארומה 2003 
)באלירום(

08-8583910קרית אונותמציות

ויטמינים / תוספי ארומה לייף
תזונה

050-5319571

03-9316116פתח תקוהסוכר/אורזאריז

אורז, שימורים אריזות ירושלים
ופסטה/שתיה

02-6567381  ירושלים
02-6567377

חרב לאתשמניםארץ זית שמן

03-9380131ראש העיןחיטה תפוחהאשבול

04-6375110ק. מענותממתקים /ממתיקיםאשבל

אשוש חצב   ראה 
“שלהבת”

052-7620046בית חלקי’האתרוגיםאתרוגי בית חלקיה

03-9606303כפר חב”דאתרוגיםאתרוגי גורליק
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050-5666332  חדרהאתרוגיםאתרוגי גרוס 
04-6366186

052-7616456מתתיהואתרוגיםאתרוגי דאובה

אתרוגי חיבת ציון 
פרידמן

050-5212038אתרוגים

053-3100305מושב סתריהאתרוגיםאתרוגי טורצין 

03-9606741כפר חב”דאתרוגיםאתרוגי לוריא

08-8583910באר טוביהתבלינים, תמציותבאלירום

09-7469000הוד השרוןחומרי גלם למאפיותבדור

052-3599742מושב שפירכרובית/ברוקוליבודק ישראל

קינוחים, עוגיות,  בון גלאס
גלידות,

08-9749444מושב מתתיהו

1700-555655קרית גתבצקים קפואיםבונז’ר

052-6013136אשדודמשפרי אפיהבועז טופ

04-6708124יבנאלבצקים קפואיםבורקס הכפר

ברוקולי/כרובית/ בטעם
לפתנים. ועוד

02-9913135ירושלים

02-5355137מ. אדומיםמוצרי מזוןבטר אנד דיפרנט

08-6296994 יבנהתערובת ויטמיניםביו דאר - ליקורד
077232500

04-9897256ק. דליהייצורים מיוחדיםביו דליה

02-5377099ירושליםויטמיניםביו ויט

1800-780780צפתבייגל וקרקרבייגל את בייגל

052-2777200יד חנהמוצרי בצק קפואיםבייקרס-מעדני תימן

02-5889090מוצרי חד פעמיביכורי ניסים

סיטונאי פירות ביכורי שדה דרום
וירקות

054-5619870פדיה

סיטונאי פירות ביכורי שדה צפון
וירקות

03-6906670צפריה

ירקות קלויים / בצל ביכורים
מטוגן

 02-5703893בית שמש

08-9968070ירושליםסלטיםביסבס

03-9382282ראש העיןסכריןביסקול 

ביצי מהדרין )יד 
אורן(

ביצים לתעשייה 
)ייצור מיוחד( 

08-8529475אשדוד

ייצור מיוחד ביצים ביצי הכפר
מפוסטרות וקשות

03-9367427ברקן
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בית הארחה חפץ חיים ראה “מלון”

02-5331010קרית יעריםמטבח בית החלמהבית החלמה ליולדות

בית החלמה פנינת 
הלב

052-7603034ביתר

בית החלמה -מלון 
בוטיק ליולדות

02-6715551ירושלים

050-2140404יבנהבצקים קפואיםבית הפיצה

חמוצים /שימורים /בית השיטה
שמנים

04-6536700  בית השיטה
1700-5040-65

03-5556666באר טוביהדגים/בשר/קפואיםבלדי למהדרין

04-8461111חיפהמרגרינהבלו בנד

חולוןנפותבן עמי פלסט

04-6962201/7קצריןכלים חד פעמיבנדע פלאסט

08-8548313בני דרוםשימורים וכבושיםבני דרום

חלבונים ולקטוז בעמק
ייצור מיוחד

04-6524222עפולה

08-6522264אשדודבצקים קפואיםבצקים

04-8761881ק. ביאליקעוגיות בר-מן

קפה ותבלינים בר-מן
אבקות

02-5832333עטרות

03-6718600בני ברקמוצרי מזוןבר טיב

04-8411972חיפהקטניות ודגניםבר לכל

כלים חד פעמיים/בראבו
תבניות אלומיניום

02-5822580ירושלים

02-5837755ירושליםטחינהבראשית

04-6785262גליל תחתוןחטיפים ברוס 10

02-6521935ירושליםמאפיהברוקלין

052-7654542הר טובקטניותברור ונקי

אובלטים, מרציפן ברט )שוקו טרייד(
קליפות תפוזים 

מצופות

03-9220440פתח תקווה

קמחים ועוד נטול בריאות מן הטבע
גלוטן

02-6520140הר טוב

053-3103433ירושליםטארטליםברכת יהודה

ברמן   ראה מאפיות

פסטה, שקדי מרק ברפוד
וחטיפים

02-6568055ירושלים
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בש אליהו - קינוחי 
אורי

מוס פרווה/אבקות/
גליליות מילוי/קרקר

מישור 
אדומים

050-5261719

052-7622962עפולהבשמים עם איזובבשמים להבדלה

מגבונים לחים ללא בשמת
בשם

08-8593800חפץ חיים

BESD 054-2300003מוצרי חד פעמי

בתי מלון / הבראה  - 
ראה מלון

08-6771999אשדודכלים חד פעמיג’י טי סי

יין ומיץ ענבים-גאולה
מיובא

03-5783620בני ברק

08-9436492אשדודגבינות ומוצרי חלבגבינות הכפר

02-9409310איתמרחלב  עיזים ומוצריםגבעות עולם

08-8515536בני דרוםתבלינים וקטניותגד

חומצה אצטית, גדות - סחר והפצה
אלכהול, חומרי ניקוי

09-8929500הרצליה

ביסקווטים/סיבים גולדון הארט
תזונתיים/תה/פסטה

1800-208220

תבניות ורדידי גורי )דיימנט(
אלומיניום/ פסטה

03-7708970ראשל”צ

תבלינים /חריסה /גורמה )ריח ניחוח(
שום כתוש /סחוג 

04-6724173טבריה

ג’לטין מהדרין, גורן
שימורים ומוצרי מזון

08-8504041עין צורים

09-7997080טייבהשמן חמניותג.ח.נ. סחר מזון

1599588080אשדודניילון נצמדגי.טי.סי.

02-6512332ירושליםקטניות פיצוחיםגידי מזרחי 

סוכר/מלח/פלפל גיוון
שחור

מישור 
אדומים

02-5630360

וופלים וגביעי גלידה/גילרו
חומרי עזר לאפייה

02-9914351בית שמש

02-9990886ירושליםשמן למאורגינוסר

08-6774631נגבהעוגיות נטול גלוטןגישמאק

02-6563990עטרותבשר ועופותגלאט עוף

ירקות קפואים / גלאט פרוסט
ברוקלי

02-6563990ירושלים

03-9044427פתח תקווהחטיפיםגלומה

09-9556151ק. יקיםספוג הפלאגלומט
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08-6781556אשקלוןגלידותגלידות אלסקה

04-6804224קרית שמונהאבקות כביסהגליל כימיקלים

08-9138400רמלהשוקולד/עוגיותגרוס

מישור תוספי תזונהגרינפילד
אדומים

-03מגבונים לחים סבוןגרין ווייפס
6474445/054-

9495422

מישור תוספי תזונהגרינטק
אדומים

052-7658704

02-5904664מ. אדומיםפיצוחים וקטניותגרעיני הבית

תוספי תזונה ד”ר גרין
ויטאמינים

08-6581451עין יהב

08-8594096בית חלקיהדבשדבש בית חלקיה

08-8582919קרית מלאכידבשדבש ברקו

050-5044647קרית ביאליקדבשדבש גולן

03-9607112מושב חמדדבשדבש חמד

04-6499863רם אוןדבשדבש יורם ברק

דבש מכוורת דבש 
תפוח

052-6790252כפר תפוחדבש

052-3699867גבעת נילידבשדבש מכוורת יניב

דבש מכוורת נופת 
צופים

050-7231646מרכז שפיראדבש

דבש מכוורת ניר 
גלים

052-8147575ניר גלים דבש

02-9963120ירושליםדבשדבש מכוורת סוסיא

דבש מכוורת שלום 
נוי 

03-9328747חבל מודיעיןדבש

דבש מכוורת שמורת 
צוף

058-4979545דבש

04-6370105עמק חפרדבשדבש מן הטבע

04-6380189 בנימינהדבשדבש משק מילמן
052-2269115,

052-8619402תל אביב דבשדבש נופת צופים

04-6485372עין חרודדבשדבש עין חרוד

02-6287229עפרהדבשדבש פויכטיינגר

050-5960164 כפר פינסדבשדבש קנדל
04-6370542,



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת 
המפעלים

175

ימות השנה תש"פ

טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

04-9840134צרופהדבשדבש מכוורת שחר

052-4881052מושב גמזודבשדבש משק גולדנברג

02-6567030ירושליםמוצרי דגיםדג דלישס

געפילטע פיש /דג טעים
וויטפיש

02-9953030בית שמש

02-9999917בית שמשמוצרי דגיםדג עדן

04-6902411ק. דןדגי פורלדגי הדן

משחות שיניים / דגיל טרופיקל
מגבונים

04-6951604קרית שמונה

שיווק דגים מצוננים דגים “דגת הארץ”
קפואים

04-6488828ניר דוד

03-5556666באר טוביהדגים קפואיםדגים בלדי למהדרין

דגים גול סחר 
)מהדרין פיש(

08-8569856אשדודדגים קפואים

1800504-050בית שאןמצוננים/מטוגניםדגים דג שאן

08-9956882אשקלוןדגים מלוחים/קפואיםדגים דלי פיש

02-5819999עטרותקפואים/טרייםדגים הדייג שלי

דגים ווינר פוד )דגים 
למהדרין ג. עופר(

08-8569856אשדודדגים קפואים

דגים טוב טעם-דלי 
דג

קרית מלאכיקפואים

דגים מצוננים דגים לב ים מרקט
וקפואים

03-5743231ת”א- יפו

ייבוא דגים מצוננים, דגים מאסטר פוד
וקפואים

03-6502444חולון

08-8522537אשדודקפואיםדגים נ.ת.נ.ג.ב.  עתרן

08-9255061לודדגים קפואיםדגים פלדמן

08-8627000אשדודדגים קפואיםדגים פסקוביץ

דגים צ’רינה 
למהדרים בכשרות

1700-701-711רמלהדגים קפואים 

דגים מצוננים דגים רוזנער’ס
וקפואים/געפילטע 

פיש ועוד

 02-5859178עטרות

דגש מהדרין )ייצורים 
מיוחדים(

וופלים נטול גלוטון/
דגני בוקר/קמחים

04-6320392חפר

מאפיה / פירורי לחם דוידוביץ
וקרוטונים

04-8511507קרית אתא

04-9854521 -04כפר מסריקמגשים לאפיה כוסותדוקרט
9854517
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08-8526246אשדודחומרי ניקוידורית כימיקלים

08-8530099אשדודמגבונים לחיםדינמיק

03-9067733ברקןכלים חד פעמידיספובד

מזון מטוסים דלי שף 
ולאירועים

03-6286000פתח תקווה

054-6551745אשדודבצקים קפואיםדלישס

050-4146383מרכזחומרי עזר לאפייה דלישס

1700-502260לודשמן פרפיןדלק תעשיות

08-9270888לודשמן לבןדלקול

ממתיקים עוגיות דנשר
ועוד

03-9020333ראש העין

04-6101455אור עקיבאתמציות וצבעיםדן מור

03-9796660חבל מודיעיןתמציות ובית אריזהדרומה

פיצוחים/פירות דרך הטבע
יבשים

054-2345165מעלה אדומים

מרגרינה לתעשיה האופה
ושמנים מוקשים

08-8544604א.ת. עד הלום

עוגיות / שמן קנולה/ האחים
חטיפים

03-9698811ראשל”צ

פיצוחים/פירות הבסטה )דין שיווק(
ציבשים

08-9158888מודיעין

03-6167950בני ברקממתקיםהברכה

  08-9945276נתיבותעוגיות וופליםהגביע-כיבודים

לפתנים יבוא/חמאת הגרעין
בוטנים

08-9320450יבנה

02-6563990ירושליםגעפילטע פישהדג המיוחד

04-8402829מפרץ חיפהמשקה קל בשקיותהדיל

לפתן/פטריות/הדס
אטריות ועוד

מישור 
אדומים

02-5900022

טירת כרמלתוספי תזונההדסה ביימל 

03-6389556תל אביבתמריםהדקלאים

04-6562015נצרתוופלים וביסקויטיםהדר

טונה/מנה מוכנה/הדר ייבוא ושיווק
פטריות

054-3003225טירת יהודה

02-5385515ירושליםפרליני שוקולדהוזר

03-5790287מרכזתרופות טבעיותהוס טבע

08-9561444אשדודחומרי ניקויהופס
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04-8560135אלון תבורטחינה וחלבההטחינה המקורית

מאפים לרגישים היידי
לגלוטן

08-6774631נגבה

02-5322755ירושליםמאפיההיימיש

08-6230633באר שבענרותהיכל הנר

074-7672914נתיבותצמח מנקאי הינומן בארי

פיצוחים/פירות הירושלמי
יבשים

08-9158888מודיעין

052-7104615שדה גתדלעת חתוךהכתומה של כהן

מעלה סירופים ותרכיזהלל 
אדומים,

050-4398277

072-2504750פתח תקווהאוכל מוכן מסויההמבושל

04-8767594קרית ביאליקפסטותהמפיץ יוסי ישראלי

052-2727345לודליקיםהמפיץ עופרים

08-6310100רמלהמזון למטוסיםהמשביע

08-9210301מודיעיןבית אריזההנמל למהדרין

04-6780301צ. גולניטחינה  הנסיך

04-8654333חיפהחומרי ניקויהנקל סוד

054-9182050ירושליםפירות מעוצביםהפרי המובחר

08-9224345לודחליטת צמחיםהרבה סנטר

03-9089969ראשל”צקרם ידים / מי פההרבל קוסמטיקס

04-8726264חיפהממרח שוקולד חלביהשחר

03-9730577חבל מודיעיןחומרי גלם למאפיותהשלושה 

077-5590011עלי תההתה של שרה

02-5902055מעלה אדומיםסוכנות מזוןוגשל

03-5791717רמת השרוןמאפיהודש

WP 03-6818655פתח תקוהחד פעמיווינפאק

08-9226620קרית מלאכירוטבים/בצקים/ועודוולדאן

02-5363335ירושליםבשר ועופותוולדאן

09-7450495הוד השרוןתוספי תזונהוונוקומפורטה

02-5384396ירושליםבשר ועופותוורצברגר

054-8407874אשדודפרליניםוי. אי. פרלין

04-6320269גן שמואלתחליף גבינה פרווהויגרדון - משו

ריבות/שימורים/ויטה
אבקות מרק/ קפואים

072-2640152חצור הגלילית
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08-9321017יבנה/ממתקים ועודוילי פוד -תפארת

טונה/מנה מוכנה/טוב טעם ויליגר
פטריות

1800-504050קרית מלאכי

04-6978555צפתשוקולד וממתקיםורד הגליל

קטניות וקמחים זה ברור
בחזקת נקיים

054-8448862  ירושלים
02-6715858

04-6785262גליל התחתוןחטיפיםזה טוב

04-9878787נהריהתחליפי בשר צמחיזוגלובק מהדרין

04-6413000נצרת עיליתשמן זיתזיתא

חברת ירושלים 
לשומשום

מוצרי שומשום 
ושקדיה

02-5374363ירושלים

02-6520008חומרי ניקויחווה חקלאית

בית לחם תוספי תזונהחזרה לטבע
הגלילית

04-9931647

04-9812555א.ת. מילואיתבצקים קפואיםחטיף כפור א. א.

08-9226620קרית מלאכיבצקים קפואיםחטיפי אלקיים

04-6440230מגדל העמקחטיפיםחטיפי העמק

גרנולה. פתיתים, חטיפים מן הטבע
שקדי מרק, קרוטנים, 

וחטיפים

07-22750800קרית אתא

08-8654260גדרהמוצרי נייר לפסחחי מוצרי נייר

02-9999373בית שמשמאפים ללא גלוטןחיים טובים

09-7926223אלפי מנשהבצקים קפואיםחיימיקו

08-8504010עין צוריםשימוריםחמדת הארץ

עמילנים וכימיקלים חמה
תעשייתים

09-8945397בחן

08-6603247/8קרית גתקטניות ושקדיםחממה חקלאות

קטניות ופירות חממה מאיר סחר
יבשים

08-6811038קרית גת

אטריות קאדיף, חמשה דגנים
בייגלה אמריקאי

03-9018060ראש העין

ירקות עלים גידול חסלט סלט כפרי
מיוחד ומצוננים

08-6611602שער הנגב

חפץ חיים ראה מלון

04-6759667עמק הירדןתמריםחצר כנרת

054-2842660ירושליםמיצים טבעים חקל מן הטבע

08-9941588נתיבותגלידותחרמון 
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כלים חד פעמי/חומרי ט. אדם פלאסט
ניקוי

09-7931098טירה

ייצור מיוחד משחות טבע
שיניים

03-9267267פתח תקווה

03-9090959חולוןשקיות תהטבע לי

02-5021650ירושליםמוצרים אורגנייםטבע מהדרין

  03-7205330נהריהשניצל צמחי / נקניקטבעול

052-7921119בקעת הירדןתמריםטוב המושב

052-7685042בני ברקקמח למצות מצוהטוב טעם המצות

מטה אשרירקות קפואיםטוגנים למהדרין

קינוחים/פטיפורים/טוויסט
מוס

054-8596512בית שמש

מוצרים חד פעמיים טופ-פלסט
לפסח

08-8676785אשדוד

טופ   חטיפי בריאות ראה “קינד”

שניצל ומוצרי בשר/טופ שף
שניצל סויה ועוד

04-9932034גליל המערבי

08-6616111שדרותממתקים/ג’לטיןטופגאם -גומילי

08-6611466שדרותממרחים ושוקולדטופז )אינגטרגאטה(

02-5837755ירושליםטחינה וחלבהטחינה ירושלים

04-6553002עמק יזרעאלטחינה וחלבהטחינת אל ארז

04-6990484דלתוןטחינהטחינת הנשר

03-6813057תל אביבקמחטחנות ישראליות

08-6230343באר שבעקמחטחנת קמח באר שבע

03-6824666יפוקמחים/סולתטחנת קמח בר רב

08-9551800אשדודקמח ומשפרים, סולתטחנת קמח דגן

04-8672137חיפהקמח/סוכרטחנת קמח הגדולות

04-8815222חיפהקמח/סוכרטחנת קמח המפרץ

08-6828711נתיבותקמחים/סולתטחנת קמח טל

03-6832119תל אביב יפוקמחטחנת קמח יפו

03-6950177תל אביבקמחטחנת קמח צוקרמן

03-9310336פתח תקוהקמחטחנת קמח רוט

04-8721090חיפהקמחטחנת קמח שטיבל

09-8824801נתניהקמחטחנת קמח שטיבל

08-9551420באר שבעקמח/סולתטחנת קמח שטיבל
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03-9307278פתח תקווהקמחטחנת קמח שלום

טחנות קמח ראה עוד “קמח”

054-5389633כפר מיימוןקמח קטניותטיפ טבע

09-8630630נתניהמשקאות קליםטמפו

בצקים קפואים טעימות
וסלטים

08-9561100אשדוד

חמאת בוטנים טעם 88
)תעשייתי(

054-4308537כפר סבא

פיצה חלבי, גבינה טעם טוב 
מותכת

08-9327820ק. מלאכי

04-6769032כפר תבורפיצות קפואותטעם טוב מהדרין

שמנים חטיפים ומזון טעמן
עוד

מישור 
אדומים

02-6478200

1800-777333נתיבותחלב ומוצריוטרה

ראה דגילטרופיקל דגיל

052-7654542מושב איתןקטניות ללא חרקיםטרי ונקי

03-9608028כפר חב”דאריזות לשיווקי. פישל

תוספי תזונה, י.ג.ן.
ויטמינים

04-8243682חיפה

קפה נמס, וטורקי י.כהן
ואבקות מזון

04-8758780מילאות

03-6361058אשדודמשקאות חריפיםילייניק

שמן קנולה/פסטה/י.מ. יעקובי
לפתן

מישור 
אדומים

02-5900022

08-9431089בית גמליאלמוצרי חלבי. מרדכי

052-4679010יבנהתמציות,תבליניםי.ס. אשכנזי

09-8765430יד חנה-חומשבצקים קפואיםיאמני

ירקות עלים מגידול י.ש. ירקות עלים
מיוחד/מצוננים

09-9700200אלעד

סיטונאי פירות יבולי לוי
וירקות

02-6541541ירושלים

08-9436492יבנהגבינה צהובהיבנה

02-6525151ירושליםמצות וביסקוויטיםיהודה

1800-780780חיפהמוצרי מזוןיוניליוור ישראל

03-6180950מרכזמשפרי אפיהיוניפאן

03-6812445ת”אפירות יבשיםיוסי חממה אורגינל

09-7926329אלפי מנשהבצקים קפואיםינון
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מישור ייןיקב 1848
אדומים  

02-5352540

04-6990836אור הגנוזייןיקב אור הגנוז

03-6180312יין וליקריקב בית היין

02-5716126ירושליםייןיקב בלוי

050-4153692ייןיקב ברכות הארץ

זנוחייןיקב גוטה

052-5556833מטה בנימיןייןיקב גלעד

050-5952823פתח תקווהייןיקב גרוס

052-4005973דלתוןייןיקב דלתא

ייןיקב דעת זקנים

יקב הארץ הטובה 
-יקב 8 -דישון

1700-501-131קרית שמונהיין

052-5556833ישוב סנהייןיקב הרי גלעד

יין / משקאות יקב וואלעס
חריפים

052-7647941זנוח

יקב ויסנשטרן 
-יסודות

054-4793887יסודותיין

052-7684110זנוחייןיקב חבל יהודה

052-7160735ייןיקב חירות

03-3723416ייןיקב חמרא

02-9908080שמשוןייןיקב טפברג

050-4183515מודיעיןייןיקב יונתן

04-6564015מירוןייןיקב כץ מירון

יקב כרמי אלול 
אורגני

מושב יציץיין

052-3385423אופקיםוודקה/וויסקייקב לוי

02-9409412גבעת יעריםייןיקב מצודה

ייןיקב נגבה

04-6786454מצפה נטופהייןיקב נטופה

02-9979333מגרוןייןיקב פסגות

03-5783620בני ברקייןיקב קדם-גאולה

1800-300370חולדהמיץ ענביםיקב של סגל

EW 02-9908080צרעהייןיקבי

.O.U 02-5352540ירושליםייןיקבי
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02-5351442מ. אדומיםיין ומשקאות חריפיםיקבי ארזה 

1800-300370חולדהייןיקבי ברקן

052-7656829קרית שמונהמשקאות חריפיםיקבי הארץ הטובה

יקבי זמרת הארץ 
)משוש(

02-5370772ירושליםמיץ ענבים טבעי ויין

02-5325778ירושליםמיץ ענבים טבעי וייןיקבי ענבי ירושלים

02-5352540מ. אדומיםיין ומשקאות חריפיםיקבי ציון

ממרח תמרים - יצור ירדן )צמח(
מיוחד

04-6755460עמק הירדן

ירקות עלים גידול ירוק למהדרין
מיוחד

02-6541477אשקלון

04-6066532כרובית/מוצרי דגיםירק טוב -עוף טוב

09-7965123כפר הסירקות שטופיםירק טרי ובריא

02-5612758ירושליםשמפוישר טבע

ישראבר )דה פמילי 
אויל(

077-7878811שמנים

1700-501-131קדימהליקריםישראליקר

חמוצים, סלטים כהן מרכז החמוצים
וקוגלים

02-5383921ירושלים

03-5709516מרכזקטניות ללא חרקיםכי טוב

08-9945276נתיבותעוגיות ועודכיבודים

כל טוב טבע 
)זוגלובק(

04-9878787נהריהתחליפי בשר צמחי

02-5421680גוש עציוןמנות מוכנותכל טוב סחר

08-9436492יבנהגבינה צהובה מגורדתכפיר )פיצרלה(

גבינות קשות, תחליף כפר תבור
גבינה מוצרי חלב

04-6620443כפר תבור

08-8607666קרית מלאכימשחת שיניםכצת נוביס

03-9637000ראשל”צממתקיםכרמית

03-9225424פתח תקווהמציות וקרקריםכרמל רקיקים

04-9947311צפתממתקיםלאב אורגני

02-6252015גוש עציוןחומרי עזר לאפיהלאבל

מפות ניילון ומפיות לאון פלסט
נייר לפסח

04-8726555קרית אתא 

08-6493723אשדודממתקיםלב’ס ליקלוקים

052-8029334כפר הנשיאקרקרלב הטבע
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03-6183937מרכזליקלגאטוו

04-9848001חיפהתבניות אלומיניוםלגין

052-8238000מרכז שטנרשוקולדים/פרליניםלה בוניטה

02-6513324ירושליםקונדיטוריה חלביתלה ריביירה

08-8529475אשדודחטיפיםלולו - יד אורן

053-7240640עכוקפהלורנצו קפה

-04חיפהבצקים קפואיםלוריה
8880556/054-

7693386

053-3146753אשדודמשקאות חריפיםלחיים

058-3788890ממתקים/עוגיותליאל

052-2233388פתח תקוהגרנולהליבוביץ

ממתקים/חטיפים/ליבר’ס
עוגיות

053-8263527ירושליםמיציםלייטנרס

08-9324400יבנהמוצרי מזוןליימן שליסל

02-9419146עטרותאוכל מוכן/ממרחיםלימון

052-7114441קפהליהקופי

04-8469111מפרץ חיפהחומר ניקויליוור

04-9990011משגבתוספי תזונהליפוג’ן

08-6296994באר שבעויטמינים לתעשייהליקורד תעשיות

053-3132140אשדודמשקאות חריפיםליקר’ס 

08-9479003ראשל”צשיווק וסחר מזוןלירון קרביץ

04-6231515קיסריהסכריןלמפדוס

03-9711355כלים חד פעמילפיד

לחמניות, עוגיות ללא לשובע-חיים טובים
גלוטן

02-9999373בית שמש

09-8784392נתניהחומרי ניקוימ. שער כימיקלים

02-6529534ירושליםקישקע/סלטיםמ.א. לנדאו

03-9730577חבל מודיעיןחומרי עזר לאפיהמ.א.מ. השלושה 

04-6260002אור עקיבאבייגלאךמאיר ביגל

02-6525253ירושליםסוכריותמאנטיס 

02-5808881ביתרקונדיטוריה מאפה הבית

א.ת. כפר מאפייהמאפה הבית
עציון

02-9935338
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08-9944540נתיבותקונדיטוריהמאפה נתיבות

02-9990979בית שמשמאפייהמאפה ד”ר מרק

מוצרי מאפה ללא מאפיה נטול גלוטן
גלוטין

02-9999373בית שמש

02-5375516ירושליםחנות מאפיית H בייגל

052-7179210ירושליםמאפייהמאפיית א מזונעס

02-5385556ירושליםמאפייהמאפיית אביחייל

072-2750800מפרץ חיפהמאפייהמאפיית אחדות חיפה

מוצרי מאפה גם מאפיית אלומה
דיאטטי

03-9025692ראש העין

072-2750888חולוןמאפייהמאפיית אלומות

08-9144200לודמאפיהמאפיית אנג’ל

02-6580572ירושליםחנות המפעל מאפיית אנגל

08-9939777נתיבותמאפיהמאפיית אנג’ל

02-6580555ירושליםמאפיהמאפיית אנג’ל

מאפיית אנטקוביץ 
-פינסק-האופים

03-9364882ברקןמאפייה

04-8404383חיפהמאפיהמאפיית אריאל

מאפיית מאפייה 
בטעם ביתי

058-3292253מאפייה

053-3106353נתניהמאפייהמאפיית בייקרי

מישור מאפייהמאפיית ביכורים
אדומים  

072-3359197

מאפיית בית מאפה 
בוטיק

055-9904764יבנהלחם נטול גלוטן

052-7622219מאפייהמאפיית בר ולחם

02-6521935ירושליםמאפיהמאפיית ברוקלין

02-5826037ירושליםמגדניהמאפיית בריזל

מאפייהמאפיית ברכת משה

02-6522241ירושליםמאפיה ומגדניהמאפיית ברמן

ר’ עקיבא 45 חנות המפעלמאפיית ברמן
ב”ב

03-6163288

02-6646641ירושליםחלותמאפיית גיבעקס

02-9911330בית שמשמאפייהמאפיית גישמאק 

02-5381319ירושליםחנות חנה 1מאפיית גרליץ-מן

02-5002543ירושליםמגדניה  תובל 5מאפיית גרליץ - מן
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03-9385131פתח תקווהמאפיה מאפיית דגנית עין בר

מאפיה פירורי לחם מאפיית דוידוביץ
וקרוטונים

072-2750800קרית אתא

מודיעין מאפייה נטול גלוטןמאפיית דויטש
עילית

054-8438957

054-4521953ירושליםמאפייהמאפיית דליס

03-6012470בית שמשמאפייהמאפיית הדר גאולה

02-5015155ביתרמאפייהמאפיית הזהב

מאפיית הטעם 
צישינסקי

053-3138104אשדודמאפים

02-5322755ירושליםמאפיית פיתותמאפיית היימיש

מאפיית היימישע 
חלות - פליישמן

052-7615610ירושליםחלות

מאפיית המאפה של 
מיימון

03-7705050קדימהמאפייה

מאפיית המאפייה של 
יוסי

03-6012470טבריהמאפייה

03-9649555ברקןמאפייהמאפיית המחמצת

08-9335668אשדודמאפייהמאפיית המילפה

03-9308084פתח תקווהפיתות  מאפיית המכבים

08-6269000באר שבעמאפייהמאפיית הראשונים

02-6402117גוש עציוןמאפייהמאפיית התימני-מעדן

03-5491717רמת השרוןמאפיהמאפיית ודש

02-6577735עוגיות לפסחמאפיית ויזל לפסח

לחמניות, עוגיות ללא מאפיית חיים טובים 
גלוטן

02-9999373בית שמש

04-6333296מירוןמאפייהמאפיית חלב חיטים

058-3217512חיפהלחמיםמאפיית חנהל’ה

03-5593178חולוןמאפייהמאפיית יוספוב

08-8604317אשדודמאפיהמאפיית יוספוב

054-8456646ביתרלחמיםמאפיית ככר הלחם

054-4495853ת”אמאפייהמאפיית לג’אני

02-6513324ירושליםקונדיטוריה חלביתמאפיית לה ריביירה

08-9332332יבנהמאפייהמאפיית לחם הבלקן

02-6522241ירושליםמאפייהמאפיית לחם חן
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מאפיית לחם מן 
הארץ )ויצמן(

02-6514571ירושליםמאפיה

054-7873991ירושליםמאפייה/פטיפוריםמאפיית ליס

050-4118212אשדודמאפייה מאפיית לעקעך טוב

08-6727171אשקלוןמאפייהמאפיית מאסטר פיתה

050-4128447ירושליםמאפייהמאפיית מאפה ביתי

מאפיית מאפים 
ירושלים

073-7154132ירושליםמאפייה

054-8467157בית שמשמאפיםמאפיית מאפינ’ס

לחמים ועוגיות מאפיית מהדרין
מיוחדים

1599-530630פתח תקוה

א.ת. נווה מאפייהמאפיית מעשה אופה
דניאל

02-9933994/5

02-6255753ירושליםמגדניהמאפיית נוימן

02-5323042ירושליםמאפיהמאפיית נחמה 

02-6783077תלפיות י-םמגדניהמאפיית נחמה 

09-7996284נתניהמאפיה - שטורדלמאפיית נתי קומפני

ירושליםמאפייהמאפיית סאטמאר

02-5400962ירושליםמאפיה מאפיית סנהדריה

02-5585228ירושליםעוגותמאפיית עבאדי

03-5562008חולוןעוגיותמאפיית עוגיות הזהב

08-9199788אשדודמאפייםמאפיית עידן הנבט

03-5504925חולוןמאפייהמאפיית עיני

PATISSIER 08-9118580ערדמאפייהמאפיית

02-5822552ביתרמאפיםמאפיית פטיפיורים

02-6577736עטרותמאפייה נטול גלוטןמאפיית פסח

מאפייה לפסח/נטול מאפיית פרנקל’ס
גלוטן

08-6774631נגבה

054-8424989צפתחלותמאפיית צפת’ר

03-6873253ברקןמאפיםמאפיית ק.א. )אנ-גל(

053-31123933בית שמשחלותמאפיית קויליטש

02-9991147בית שמשחלות/עוגיותמאפיית קליין’ס

מאפיית קפולסקי 
)אנ-גל(

09-8656622נתניהמגדניה

02-5375777ירושליםמגדניהמאפיית קצבורג
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מישור מאפייהמאפיית רויאל
אדומים

02-9401260

מאפיית ש.מ. 
רובינפלד

א.ת. הר טוב מאפיה
בי”ש

02-9997721

04-6820012צפתמגדניה הפלמ”ח 21מאפיית שבעה דגנים

054-8424989צפתחלותמאפיית שמעיה

050-4300283ירושליםמאפייהמאפיית ש.ס.

03-5752212בית שמשמאפייהמאפיית שפיצר

04-8404383חיפהמגדניהמאפיית שקד

מאפים/קינוחים נטול מאפיית שרהלה’
גלוטן

08-6846620א.ת. יבנה

054-8421412ירושליםחלות, עוגיותמאפיית שריינרס

03-9068621ברקןמאפיהמאפיית תבואות בר

STEE 054-8441790ירושליםמאפייהמאפיית

מג’והל פלוס 
)תימורה(

פיצוחים/פירות 
יבשים

-04-6588335/04מחולה
6745530

08-9479003ראשל”צממתקיםמגדנות

מישור שום קלוףמגה שום
אדומים

02-6500688

03-9380643ראש העיןדגניםמגרסת דגן

03-6322386יהודרכזיםמדג’ויס

בטנים ואגוזים מדגן
קלופים ומצופים

04-8404751חיפה

04-6781715חומרי עזר לאפייה מהדרין אלמנד’ס

קמח מלא/לבן/מהודר
כוסמין/שעורה/אורז

052-7671457ירושלים

אבקת בצל/שום/מוגה
פטריות

03-9702444שוהם

חיפהסלטיםמוטי’ס מעדנים

 ירושליםקישקעמולייתא

03-5468558תל אביבביצים מקולפות מוסטר אג

מלית תמרים - ייצור מוצרי שאן
מיוחד

04-6065758בית שאן

תערובות אבקה מחוברים לחיים
לתעשייה

052-5426425מבשרת ציון

077-2100550מושב מצליחמוצרי חלבמחלבת ארגמן

08-9228516באר יעקבמחלבת עזים וכבשיםמחלבת טל
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1800-777333נתיבותחלב ומוצריומחלבת טרה

08-9431089בית גמליאלמוצרי חלבמחלבת י. מרדכי

04-6620443כפר תבורמוצרי חלבמחלבת כפר תבור

קצריןקצפת צמחיתמחלבת רמת הגולן

אלון תבור, חלב ומוצריומחלבת תנובה
רחובות

1800-666244

שניצל צמחי מטעמי הגליל
ונקנקיות

04-9109926גליל המערבי

08-6232370באר שבעקוקוס קפואמטעמי פאר

בצקים, אגרולים, מטעמי תהילה
ופסטולים

03-9419490ראשון לציון

ירושליםחטיפים/עוגיותמטעמים

054-8439351בית שמשהערינג / סלטיםמטעמים

04-6562015נצרתעוגיות וביסקויטיםמטעמית

09-8984108מעברותמזון לתינוקותמטרנה

04-6961050קצריןמים מינרלייםמי עדן

04-6000435נצרת עליתמים מינרליםמי קסטל

פירות יבשים/מיאל אימפקס
תבלינים/קטניות

03-9416010ראשון לציון

תבלינים ,חטיפים, מיה
ממתקים, וקטניות

02-5357991מ. אדומים

)E,T( 03-9614445ראשל”צרטבים וממרחיםמיטב

02-9999917מרכזמפעל דגיםמיטל

08-6238441באר שבעמוצרי אפיהמיימונס

08-9151141רמלהטרטלטמייסטר

1599-501501לודאריזות למאפיותמיכלי זהב

1800-303132חיפהשמניםמילומור

04-9859325גליל מערביירקות קפואיםמילופרוסט

ירושליםסוכריותמינטיס 

09-8653683מושב אודיםיבוא לדרמינסטר

08-6230633באר שבענייר אלומיניוםמישרים

02-6715551ירושליםמלום /בית החלמהמלון בוטיק - ביכורים

02-5477600אומןמלון מלון חושן

04-9509000טבריהמלוןמלון כינורות

02-5444749ירושליםמלוןמלון ליטוב
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04-6141111טבריהמלוןמלון ציפורי בכנרת

08-8593899ק. חפץ חייםבית הארחהמלון ציפורי בכפר

04-9549501עתליתמלחמלח הארץ

מלטינג דבקה/אויף 
שמחות

03-6744221מרכזעיצובים

04-6260002אור עקיבאבייגלמלך הבייגל

מישור חלבה ממלכת החלבה 
אדומים

077-9100853

חלביצה/בקלאווה/ממתקי  מזאוי
קאדיף

04-6043737נצרת עילית

050-8839794צריפיןעוגיות גלילי וופליםממתקי הלב

08-6766199ערדסירופיםממתקי הנגב

ממתקים/חלבה ממתקי השלום
חטיפים

03-5593745אזור

04-6375110כפר פינסריבת חלב/תערובותממתקי זהב

03-9313333פתח תקוהממתקים ועודממתקי נעמה

02-6566691סוכריות ולקקניםממתקי עונג

ממתקים, מזרה ממתקי עלה
לעוגות

בית שמש

M שוקלד ממותג /דפי מנדלברג
סוכר / אביזרי אפייה

04-8343440עמק חבר

חטיפים, שקדי מרק, מנה
פריכיות אורז

02-9990355בית שמש

054-2062764ירושליםתה נמסמנוס פודס

03-6839518תל אביבנרותמנורה

ויטמינים ותוספי מנטה קליניק
תזונה

1800-281414אשדוד

וופלים/גליליות/מנעמים
גביעי גלידה

04-8412889מפרץ חיפה 

02-5004001ירושליםמסעדה חלביתמסעדה בראנצ’ בייגל

מסעדת אשל 
טיטלבוים

04-6254975צפתבשרי

02-5384534ירושליםעזרת תורה 18מסעדת בית ישראל

ירושלים 20, בשרימסעדת מנדיס
צפת

04-6923067

02-5370590ירושליםבשרימסעדת מעדני גאולה

ירושלים מאה מזון מוכן בשרימסעדת נועם דייטש
שערים 32

02-5829529
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02-5380742ירושליםבשרימסעדת קוריץ

מסעדות ראה עוד במדריך ערך “מסעדות”

חומרי - עזר מעבדות שרון
למאפיות ותמציות

08-8549800אשדוד

03-5502660חולוןחומרי ניקוימעבדת כימיגל

08-6774631נגבהמאפים נטול גלוטןמעדן ללא דגן

08-8686300גן יבנהבצקים קפואיםמעדנות

03-9385167 מאפים/קרוטוניםמעדני בר

02-5388098ירושליםסלטיםמעדני ברגמן

053-4103789בית שמשסלטים/קוגלמעדני הקריה

052-7636730בית שמשסלטים קוגל ועודמעדני השף

08-6210767קרית מלאכיסלטים / מרקיםמעדני טיב השדה

04-6790938טבריהסלטיםמעדני נחום

סלטים וקישקע מעדני רובינפלד
פרווה

02-5805552ירושלים

052-2777200יד חנהמוצרי בצק קפואיםמעדני תימן - בייקרס

מעולה - קשת 
גיבורים

עוגיות /שמנים /תה/
שימורים מוצרי חד 

פעמי

03-9072425

03-9381624ראש העיןגרנולה/קינואהמפעלי דגן 

050-4101030אשדודמצות לפסחמצות אירנשטיין

02-5855360ירושליםמצות מכונה מצות אם החיטה

מאפיית מצות עבודת מצות באיאן )המצות(
יד

053-3107830ביתר

מאפיית מצות לפסח מצות בידרמן
עבודת יד

053-3122265ירושלים

מצות לפסח עבודת מצות בית ישראל
יד

053-3133750ירושלים

קרית צאנז מצות ידמצות היימישע מצות
נתניה

054-8446000

02-5855360ירושליםמצות מכונה לפסחמצות הלפרין

050-4114466מצות יד לפסחמצות ווקסלשטין

052-7663510חיפהמצות לפסחמצות ויז’ניצע מצות

מאפיית מצות עבודת מצות חרות/שמורעס
יד

054-5367704כפר חב”ד

מצות חמץ עוגיות מצות יהודה
וביסקויטים

02-6525151ירושלים
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02-6525153ירושליםמצות מכונה לפסחמצות ירושלמי

052-2437389בני ברקמצות ידמצות מלכות ויזניץ

052-7634633בית שמשמצות ידמצות מצה שמורה

02-6255187ירושליםמצות מכונהמצות פאר

מצות קרלין - 
המאפיה המהודרת

מודיעין מצות יד
עילית

073-2226999

1718-7871095תוספי תזונהמקסי העלט

04-6666451מושב מענהתמריםמרינה

03-9346316פתח תקוהפיתותמרכז הפיתה

תל אביבאורזמרלד

03-9020333ראש העיןממתקיםמרמולייט פרימיום

קופסאות לאיחסון, מרקט
ספוג ניקוי

052-7618744הר טוב

משו ראה ויגורדן

02-6568055ירושליםאטריות ופתיתיםמשובח

072-2504750 פתח תקוהגעפילטע פיש וחזרתמשיש
050-8455005,

02-6402900ירושליםמזון מוכן בשרימשען לחולה

קורנפלקס לרגישים משפחה
לגלוטן

03-9044427פתח תקוה

052-8541434בקעת הירדןתמריםמשק כפיר

052-7623201ליקריםמשקאות מהגפן

03-6767823תל - אביבאלומיניוםמתאלום

08-8647728 -08אשדודאבקת מרק, מלחמתבל
8529640

04-6231515קיסריהסכריןמתוק וקל

050-5577240פתח תקוהחטיפים/עוגיותמתוקית את מור

מוצרי ניר לפסח וחד נאמן לאורך זמן
פעמי/פרכיות אורז

08-9439858יבנה

077-2121973משמר איילוןנבטיםנבטי בריאות העמק

נבטי י.ש. ירקות 
עלים

09-9700200נבטים

08-9797007משמר איילוןנבטיםנבטי משמר איילון

02-6540966נבטיםנבטי עלי גלאט

03-9777777רמת השרוןמים מינרלייםנביעות



מדריך
הכשרות
בד"ץ העדה החרדית

רשימת 
המפעלים

192

ימות השנה תש"פ

טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

א.ת. הר טוב קינוחים/מוסנוגטין
בי”ש

072-2511511

נוה גידולי מדבר 
מהדרין 

08-9961783צפון הנגבברוקלי כרובית

09-8334355נתניהתבלינים קטניותנווה התבלין מהדרין

קמחים/קוואקר נטול נוטרה זן
גלוטן

1800-690690רמת השרון

03-9235276שדות נגבמוצרים ללא גלוטןנטורל קייקס

08-9164561מושב עידןירקות שטופיםנטורזה

קטניות פירות ניחוח
יבשים/קמחים

מישור 
אדומים

02-5355137

ניצת הדובדבן 
מהדרין        

03-6967197ממרחים

חטיפים, שקדי מרק, ניר
פריכיות אורז

08-8594290גדרה

08-8508109קרית מלאכיגלידות ושלגוניםנסטלה

09-9556151הרצליהספוגיותנספוג

02-9402090בית שמשנרות נשמהנר לישראל

08-9766802א.ת. מתתיהונריות ושמן למאורנר למאה 

08-6230633באר שבענרותנר ציון

04-9534866קרית טבעוןנרותנרונים שרגא

09-7996284נתניהבצקים קפואיםנתי שטורדל

1599-554477ק. סאסאחומרי ניקויסאסאטק

08-6875777קרית גתסוכר אורז וקטניותסוגת

04-8654333חיפהחומרי ניקויסוד )הנקל סוד(

050-6970001גבעת זאבבצקים לפיצהסוד הבצק

052-7622219קמחים /מיציםסוד הגן

03-5561505חולוןתוספי תזונהסודות המזרח

מוצרי סויה, ומעדנים סוי מג’יק )תנובה(
פרוה

1800-666244אלון תבור

08-8538983אשדודסוכרסוכר עוז

08-6337770אשדודשמן צמחיסולבר סי. אץ. אס.

077-7741160ב”במוצרי חד פעמיסולו מרקט

03-9390333פתח תקוהבקלאוות וממתקיםסולטן

09-7499007כוכב יאירפירות יבשים/קטניותסולמה סחר בינ”ל
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תוספי תזונה/ סופהרב
ויטמינים

04-6000740נצרת עילית

09-8822103נתניהממתקיםסופר גיפט - קינד

סופרים שוקולד 
)כושר פוד גרופ(

02-9906118בית שמששוקולד

08-8530020אשדודחו”גסורפול

08-9454996רחובותמיצים טבעייםסחוט 100% מהדרין

03-5367614יהודחומר חיטוי מתולעיםסטרילי

סטרקיסט שפע )יצור 
מיוחד(

טונה סרדינים 
ושימורי דגים

03-7515170טירת הכרמל

08-8580804באר טוביהקטניותסיגמה

08-8523586אשדודבצקים קפואיםסיגרו

03-9219219פתח תקוהחומרי ניקויסיון

ביצים קפואות סיליס ביצים
ותעשיות )ייצור 

מיוחד(

04-8401518/9קרית אתא

1800-656501פתח תקוהמזון תינוקותסימלאק

08-9982412שדה ניצןירקות מצונניםסל סלט

03-9230054פתח תקוהסלטים ודגיםסלטי אלדג

052-7112794ירושליםסלטיםסלטי דיפ

073-7693795ירושליםסלטיםסלטי לימונ’ס

052-7624417ירושליםהערינג וסלטיםסלטי מ.מ.

02-5375791ירושליםסלטיםסלטי מרדכי

סלטי מעדני טיב 
השדה

08-6210767קרית מלאכיסלטים

סלטיםסלטי מעדני מיקי

052-4315728קרית ספרסלטיםסלטי פריינד

08-6626310 קרית גתסלטיםסלטי צבר
1700-702072

03-9067744ברקןסלטיםסלטי שמיר

052-7143015ירושליםסלטיםסלטים המיוחדים

058-3260004ירושליםסלטיםסלטים המענג

08-9561100אשדודסלטיםסלטים טעימות

02-6597373ירושליםסלטיםסלטים סעודתא

03-5740703בני ברקחנות מאפיםסלפק
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חומרי ניקוי סנו
ואלומיניום/שמפו 

ועוד

09-7473222הוד השרון

04-9990630תרדיוןחומרי ניקויסנט מוריץ

1800-282844מגדל העמקירקות קפואיםסנפורסט ייצור מיוחד

054-8270815קיסריהמים מכילים ברזלספטון

ניר אלומיניום, ניילון ספידי קליר
נצמד וחומרי ניקוי

08-6404040באר שבע

09-9515818מגדל העמקשקיות תהסרמוני

02-5855228ירושליםעוגותעבאדי

08-9221121רמלהחלבה וטחינהעדן

02-9913135בית שמשברוקולי /כרוביתעדן ירקות איכות

אלפי מנשהקצפותעדן קצפת

02-6734055וופלותעדין 

02-5862777 ירושליםמוצרי טבע עדנה מוצרי טבע
054-8486476,

08-6737478באר טוביהבצקים קפואיםעדרן)בראבו( 

ראה מאפיותעוגיות הזהב

058-3225919תל ציוןעוגיות מזרחיותעוגיות סבתא

סוכר קורנפלקס עוז עסקים
קקאו / מזון

08-8538383אשדוד

עוף טוב ראה ירק טוב

03-5504925חולוןמפעלעיני את רפי

קרטונים, כריכים, עינת תעשית מזון
ופירורי לחם

03-9385167עינת

פירות ושוקלדים עיצוב בפרי
מעוצבים

02-6275442ירושלים

עיצובים ראה עוד ברשימת החנויות “עיצובי פירות”

רשתות לרולדות עירט
בשר

09-7441255רעננה

04-6464848ציפוריתה וצמח מרפאעל עלים

ממתקים, מזרה עלה
לקישוט

02-9913033בית שמש

ירקות עלים גידול עלי גלאט
מיוחד / מצוננים 

וחתוכים

02-6540966ירושלים

1800-777777צפתקפה נמסעלית

03-6752111רמת גןממתקים ובונבוניירותעלית )מגדים(
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08-6801711שער הנגבצ’יפס וחטיפיםעלית )מלוחים(

1800-777777לודקפה, קקאו, שוקוליתעלית )קפה קו(

03-6752111נצרתביסקויטים ועוגיותעלית מגדים

02-9914351בית שמשגביעי גלידה וופליםעלמה

08-8610620באר טוביהחו”געמגל

050-8623020ירושליםאורזע.נ.א.א.

ענבי ציון ראה פרי ענב

04-6536700עפולהסירופים חומץ ועודעסיס

1800-30-31-32חיפהשמנים ומרגרינותעץ הזית

04-6593333עפולהטחינת איכותערית

שיווק דייסה ערמונה ערמונה
לפסח

053-3101631 ירושלים
052-7624642,

09-7667720כפר סבאקפה טורקיעתיר ריט

02-6542829ירושליםבצקים קפואיםעתרן

08-9213022יבנהמרגרינה ושמניםפ.א.פ.

נייר ותבניות פאלאס
אלומניום

1800-504050באר שבע

באר טוביהשמרים ואלכוהולפאקא

050-411466מתתיהומצות מכונה לפסחפאר

052-7148050חולוןניילון שולחן לפסחפאר הניילון

סיטונאי פירות פאר לי
וירקות וקלופים

מישור 
אדומים

02-6590333

03-6033937אשדודשמניםפוד מסטר

08-6600452קרית גתרטביםפודלי

פירה תפו”א מחיות פוליבה
פרי, שמרים מלח

08-9213022רמלה

08-6250000 תל מונדכלים חד פעמייםפולידור )פאלאס(
09-7969199,

אגוזים לתעשיה פון בק
וממרחים

03-9368282ברקן

054-8482056פופקרןפופיטס

08-6800555קיבוץ סעדפופקורןפופלי

1800-250255פתח תקוהמזון תינוקותפורמידקו

מזון קפוא בורקס, פטיפור
בלינצ’עס

050-5363975ירושלים

08-9330616יבנהיבוא כוהלפי טי סי אי
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04-6905877קרית שמונהתוספי מזון לתעשיהפיטנס אר אס

08-6232983באר שבעטונהפיל טונה

קטניות/פיצוחים/פינאטס
חטיפים

מישור 
אדומים

02-6569012

מישור פיצוחים /קטניותפיצוחי מורנו 
אדומים

02-6795663

03-9211828קרית מטלוןמוצרי סלטיםפיקניק

02-6276661ירושליםבשר ועופותפיש און פלייש

08-9428771יבנהפיתותפיתה אקספרס

04-6924440חיפהפיתותפיתה שלי

08-9236640רמלהדגים מלוחים/קפואיםפל דגים

ק. כבריאבקה להכנת פלאפלפלאפוד

08-6493723אשדודממתקיםפלאנקו מזון

קוביות תפו”ע פלא שף
לתעשייה

08-9155715

03-5587615תל אביבתמציותפלורום בשמת

04-9991333חיפהויטמיניםפלוריש

03-5560913חולוןתמציות וחו”גפלורסינט

03-9330645רמת השרוןמלית תפו”עפלחפוח-פרי הבוסטן

03-9368830ברקןכריות ניקויפלסטו פוליש

עוגיות לפסח/ קרקר פסח בא
לנמנעים מגלוטן

08-9761066א.ת. מתתיהו

03-5505104חולוןעוגיותפפושדו

153-524355555מטה אשרמשקאות פרדסים

04-6548131ק. יפעתבצקים קפואיםפרה מזון

04-6042444מגדל העמקפרליניםפרוגרס

04-9877600עכותבליניםפרוטרום

04-8462462מפרץ חיפה תמציותפרוטרום

1800-656501פתח תקוהמזון תינוקותפרומדיקו

08-8522537אשדודירקות קפואיםפרוסטרי

פרכיות אורז ודגני פרח
בקר

03-9513906ראשון לציון

04-6536700עפולהכבושים ושימוריםפרי וירק

שימורי ירקות פרי מבורך
וסירופים

04-6595555עפולה

1800-7777-77קרית גתמיציםפרי מור מהדרין
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04-6640700קדמת הגלילשימוריםפרי ניר

ריביות/מליות/פירות פרי עולם
מסוכרים/סירופים

08-2900088יבנה

ריבות מליות ופירות פרי ענב - ענבי ציון
מסוכרים

08-6700400אשקלון

02-5955134ירושליםמיציםפרי קטיף

02-5955134ירושליםסירופפרי קידס

09-8823307נתניהחומץ טבעיפרידמן

בית שמשפריכותפריך

04-9845444ניר עציוןטונהפרימיום

משקאות/סירופים פרינטו
ועוד

08-6211200אשקלון

053-3152554ירושליםגעפילטע פישפרינ’ס פיש )קרויס(

מחיות פרי לתינוקות פרינוק
ומיצים ועוד

1800-260265ראשון לציון

052-3899834מבוא ביתרשזיפים וצימוקיםפריתר

02-5370337בית שמשפרילניםפרלי

תבניות קרטון חד פרנקלכד
פעמי

04-6179197קיסריה

02-5374667ממתקים/בצל מטוגןפשק’ס

נרות מוכנים לחנוכה פתילית
ולשבת

03-9196372פתח תקוה

ביצים קפואות צ’אם 2000
ואבקות

073-2610200מירון

ירקות מיובשים/חציל צ’אם מוצרי מזון
קלוי ועוד

04-9114433מירון

03-5596886חומרי עזר לאפייה צאקי

צבר ראה סלטי צבר

02-5834189שמןצורים

03-9772528צפרי’המפות שלחןצח ליין

08-6742100אשקלוןדבקיםצח שרפון

03-5360254יהודבצקים וקפואיםציפור השרון

02-5831670  עטרותתמציות ובית אריזהקדמה
02-5831672

קוגל מוכן ראה במדריך ברשימת החנויות “קוגל”

ייצור עוגיות למילוי/קונדטורית רות
פטיפורים

04-9886818כרמיאל
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08-6737478באר טוביהבצקים קפואיםקונצ’רטו מאפים

09-7473958עמק חפרשמפוקוסמופארם )סנו(

03-9072542חד פעמיקופילוביץ

08-9420240יבנהבצקים קפואיםקוריאט )פפה צ’יפ(

08-9937009עצמונהירקות קלופיםקטנטעים

058-6402718ירושליםעוגות/סלטיםקידוש קלאב

08-9798574בית חלקיהשמנים/קמח/חדפעמיקייטי

02-5386777ירושליםקייטרינג בית ישראל

02-6714646ירושליםקייטרינג גורמה

קייטרינג דלי שף-
הדר הפודים

03-6286000פתח תקווה

02-6723138ירושליםקייטרינג דלישס

052-3473086ירושליםקייטרינג דניאל ק”ב

קייטרינג הוד ועוד 
מ.ש.י.

053-3134000הוד השרון

052-7111421ירושליםקייטרינג הקלמן

052-7680481ירושליםקייטרינג הקלמן/חיים

02-6513314ירושליםקייטרינג חן

מישור קייטרינגקייטרינג טרקלין
אדומים

052-7648008

052-7673777קייטרינג למפל

02-5318657ירושליםקייטרינג פרווהקייטרינג מ.ע.ש.

קייטרינג מעדני 
ברגמן

02-5388908רוממה

050-4141418 ירושליםקייטרינג מעדני מלך
02-5021633

02-5381550ירושליםקייטרינג מעדנים

עזרת תורה קייטרינג רב טוב
24

02-5379412

קייטרינג’ס ראה עוד ברשימת הקייטרינגס במדריך

מושב תדהר ירקות קלופיםקילופי איכות
33

  08-9962990
08-9925917

09-8914516אלפי מנשהירקות קלופיםקילופי האדמה 

052-7656257מושב איתןקמח מלאקינג סלומון

09-8822103נתניהממתקיםקינד

02-5382622ירושליםקרמל )סוכר מושחם(קל קוגל
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08-9555888תוספי תזונהקלוריד

פיצוחים/פירות קליית בראשית 
יבשים

03-9306034פתח תקוה

אזה”ת פיצוחיםקליית גת - הטיב
קיסריה

04-6376129

04-8469111חיפהחמרי ניקויקלין )יוניליור(

08-6404040באר שבעחומרי ניקויקליר ספידי

משקאות/ צמר גפן קלית סטבון
מתוק/שוקו

08-
8594871/053-

3155282

073-2130720בית שמשקמחיםקמח אגדתא

072-2509977ירושליםקמח מלאקמח מהודר

מישור קמחיםקמח מלכים
אדומים

02-9944144

052-6175165רמת הנגבקמחיםקמח משק מדליה

קמח ניצת הדובדבן - 
מהדרין

02-5330235קמחים

קמח סוסיא-שירת 
הדגן

02-9964632סוסיאקמחים

03-9073030יצהרקמחיםקמח עץ השדה

02-6540408קמחיםקמח קיסריה

02-6521718קמחיםקמח רימונים

02-6524114ירושליםקמח מנופהקמחי שקד

קמחים ראה עוד “טחנות קמח”

 ראה יונילוורקנור ישראל

ב”בתה קסטל 

קפה ושוקו וארוחות קפה כתר
אינסטנט

02-5830705עטרות

1800-777777לודקפה, שוקו ועודקפה קו

03-9303863מטה אשרמוצרים קפואים ועודקפוא זן מהדרין

קפואים כהלכה ראה י.ש. ירקות עלים

קפואים תהילה ראה מטעמי תהילה

מגדניה, קצפת קפולסקי
צימחית

09-9748888נתניה

08-9443160ממרחיםקפוצ’ינה

04-8419082חיפהקרטונים לאפיהקרטוניץ

04-6960582רמת הגולןמיצים טבעייםקשת
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02-5806310ירושליםמוצרי אפיהקשת 

ווזלין/מתז קשת בענן 
לתינוקות/מלבין 

טליתות

054-2499886באר יעקב

03-9072425פארק אפיקכלים חד פעמיקשת גיבורים

02-6429452ירושליםכלים חד פעמיר. שמאי

יבוא אבקת חלב ר.א.מ.
ייצור מיוחד

02-6522755ירושלים

03-9282586באר יעקבתמציות, כימיקליםראדיקס - אשכנזי

072-2510886מעונהפשטידותראובנ’ס בייקרי

ירקות קטנים טריים/ר.א.ן.
סוכריות

08-8693208ק. עלומים

08-8693208כפר הסירקות שטפיםראן  מוצרים שטופים

08-6808095ד.נ. אשקלוןשום כתוש/קפואראשום

02-5830705עטרותקפה שוקורג’ואן - כתר

054-5474399בית שמשחטיפי אנרגי’הרגע בטבע

03-9090984דגים קפואים/חזרתרובינ’ס

קמח מלא בוואקום רובינפלד
ומאפייה

02-5805552

04-9082236כרמיאלבצקים קפואיםרוחלה 

02-9910753בית שמשפרילניםרויאל

04-6532670אלון תבורטחינה וחלבהרושדי

קרקר/פתיתים/רזיט
לפתנים

08-9211736ק.נצר סירני

09-8823023נתניהגלידות ושלגוניםריאו

1700-707992מים מינרלייםריבר )ע.ל.מ.(

02-9400746בקעת הירדןתמריםרימון

ראל”צגרנולה/קינואהרפאל’ס

1800-504050פתח תקוהקצפת צמחיתריצ’

03-9225424פתח תקוהמציות וקרקריםרקיקי כרמל

1700-709370אלון תבורחד פעמיש. שסטוביץ

ייצור מיוחד של ש.ד.א תבלינים
תבלינים

04-6096529שדה אליהו

אבקות לופל בלגי, שאבא ופל בלגי
מאפינס

08-8555591כנות

1700-558002חד פעמיש.ב.א.
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08-8515518בני דרוםפסטה, פתיתיםשבולים

04-6593333עפולהקמחים מלאיםשבולת הגליל )ערית(

סירופים, תמציות שביט
ומרקים,

04-8758780מילאות

שמנים/ סרדינים שדות
שימורים/סוכר/טונה/

פסטות ועוד

02-6523098ירושלים

02-9999817בית שמשקרקר תפו”אשהכל

שמן קנולה/חד פעמי, שווה מהדרין
ועוד

08-9934020נתיבות

050-5274206גן חייםסירופשופרא 2000

052-7698403ירושליםפרלינים, שוקולדיםשוקולטניה

04-6573520נצרת עיליתאורז, קטניותשוקחה

שזיפים מיובשים, שזיפרון
שליבוביץ

04-6989175מירון

08-9987345אופקיםקצפיות ומרמולדהשחר אפרתה

02-9918237בית שמשקמח מלא מנופהשחר השדה

03-9367061א.ת. אריאלחומרי ניקוישחר כמיקלים

03-5232232רמת גןסוכרשטודן

שטופים כהלכה ראה י.ש. ירקות עלים

ירקות מצוננים - שטראוס
ייצור מיוחד

08-9982412שדה ניצן

1800-780780עכוגלידות/קרמבושטראוס גלידות

02-6272016ירושליםעופותשטרן

08-8531816אשדודחומרי ניקוישיאון

ראה תבליני הגלילשיבולת הגליל

בצקים קפואים/גבינה שיבולת מהדרין
צהובה

08-6647200יבנה

03-6778888בני ברקכלים חד פעמישיווק נקי 10

02-5377317בית שמשכלים נירוסטהשיווק שמאי

04-9846727רכסיםחומרי ניקוישילו כימיקלים

03-9793490מפות שולחןשילת פלסט

08-8548313יבנהשימוריםשימורי יבנה

09-7493450צור יגאלשמן סויהשלבר

גלידות ושלגונים שלגוגו
פרווה

03-9678405ראשון לציון
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כלים חד פעמי/נרות שלהבת אשוש חצב
ועוד

03-9112291רמת השרון

04-8708074בית מאירפסטה, פתיתיםשלח

08-9799645קינוחים/מוסשמחות 

1800-30-31-32חיפהשמניםשמן

08-8611860שקמיםשמןשמן דרום

04-60665714עמק בית שאן  שמניםשמן שאן

געפילטע פיששניארסון דגים

מוצרי נייר, נייר שניב
לפסח

08-9926005אופקים

ת”אשוקולד שניידער’ס

02-6276874ירושליםארוחות מוכנותשניצל מוכן

02-6512698ירושליםיין שמן ועודש. א. שער העולם 

04-9932032גליל מערבימוצרי בשר שף הטבע

08-9203472נייר לפסחשפע טור

אוכל מוכן מסויה/שפע מן
חזרת

072-2504750קרית מלאכי

04-8404383חיפהמגדניהשקד

08-8614110נרות/חד פעמישקד

04-6772111כפר תבורשמנים/סילאן ועודשקד תבור

050-5783158מושב נופךכלים חד פעמישקוף 

08-8581959עין יהבסילאןשקמה 

04-6226602חדרהבוטנים קלופיםשקרצי 

קמחים וקטניות שרביט
בוואקום

053-3157928מודעין עילית

04-9536866קרית טבעוןנרותשרגא

יינות ומשקאות שרון
חריפים

02-5352540מ. אדומים

שמרים ומוצרי עזר שרון פוראטוס
לאפיה

08-8549800אשדוד

שיווק תמרים ששון ושות’
ופיצוחים

08-6887070קרית גת

052-7640892ירושליםתבליניםתבליני אליעזר

07-47015488ברקןתבלינים/ממתיקיםתבליני בר

תבליני גורמה-ריח 
ניחוח

04-6724173טבריהתבלינים
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08-8680244צ.כנותתבליניםתבליני גרשון

פפריקה מתוקה, תבליני הגליל
שומשום קלוי, אבקת 

קליפות הדרים 
קמחים

04-6593333עפולה

073-2541328באר שבעתבלינים תבליני השוק

02-5823975ירושליםתבלינים וקטניותתבליני חנניה

03-9220939פתח תקוהתבלינים, תערובותתבליני טעם וריח

03-9231602פתח תקוהתבליניםתבליני יונה

04-6593414מושב מלאהתבליניםתבליני כהן

תבליני מיימון -א.ל. 
תבלינים

08-6238441באר שבעתבלינים

תבלינים - ייצור תבליני נפטון
מיוחד

08-6230163באר שבע

מישור תבליניםתבליני פלפלת
אדומים

054-2345165

04-6593333עפולהתבלינים ואבקת מרקתבליני שרף

בית שמשתבניות חד פעמיתבניכל

02-5003875ירושליםבית אריזהתהלה

02-6411325גבעת ברנרשוקולדתופינית

פרילנים/שוקלדים/תות ממתקי איכות
שקיות שתיה/טופי/ 

חטיפים

04-6042444מגדל העמק

04-8459135עמק יזרעאלתבליניםתיבולים

08-9930885שדות נגבפרחי כרובית/קפואיםתיבולים מהכפר

תימורה ראה מג’והל 
פלוס

מישור סלטים/מזון מוכןתכלית מזון מוכן
אדומים

074-7047050

04-8461111חיפהמוצרי מזוןתלמה

08-9970900ערדחטיפים דגני בוקרתלמה שפע

קמחים לרגישים תמי
לגלוטן

1700-071071תל אביב

מושב נעמהתמריםתמר דבש

04-6759667עמק הירדןמלית תמרים/סילאןתמר כנרת

03-9511945ראשל”צתהתמר שיווק

03-9131003מודיעיןרטביםתמרה רטבים

02-9400746בקעת הירדןתמריםתמרים רימון
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רחובות, אלון חלב ומוצריותנובה
תבור

1800-666244

08-6233383באר שבעקטניות ושקדיםתנובות שדה

03-9385131פתח תקוהפיתותתנעמי

תעשיות מזון - אר. 
ג’י. אם.

שוקולד למריחה, 
חלווה, טחינה

04-6565025מגדל העמק

052-7158134 כפר חסידיםשמן נוזלי/מוצקתפארת

שמנים שימורים, תפארת - וילי פוד
שקדי מרק, פסטה, 

מיצים, סוכריות

08-9321000 -08יבנה
9321017

08-6808333שער הנגבמוצרי תפו”אתפוד )תפוגן(
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