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קריאה קדושה
מטעם הרבנים הגאונים הבד"צ שליט"א

  ב"ה

  מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

 
  

חובת ראשי הציבור לעמוד על משמר הכשרות וטהרת השולחן של הבית היהודי 
  המתנהג עפ"י התורה, ומאז ומקדם היתה תחת סמכות והנהגת מרא דאתרא ובית דינו 

  חה על כשרות המאכלים נחוצה מאד.ואתר, ובפרט בזמינינו אשר ההשגבכל אתר    

לא קלה היא מלאכת הקודש אשר ראשי ועד הכשרות עושים באמונה, עמל רב 
ויגיעה גדולה צריכים להשקיע במלאכת מחשבת זו, בפרט בדורנו כאשר 
הטכנולוגיה מציבה לפתחה של מערכת הכשרות קשיים רבים שונים ומשונים. 

גם הם על דרך התורה הקדושה והצניעות, כמו"כ גם בדרכי ואופני הפרסום שיהיו 
  על מסורת ההלכה והמנהג, ומהם לא לזוז זיז כלשהו, חובה עלינו לשמור מכל משמר 

  וכל אשר עושים ה' מצליח דרכם.

וידוע כמה הפליגו חז"ל הקדושים בגודל חיוב השמירה על הנכנס לפיהם של ישראל, ובפרט לבני 

(שמות ברי קדוש מדבר הרמב"ן ז"ל עה"פ ואנשי קודש תהיו לי הנעורים אשר ממנו תוצאות חיים, וד

"אמר ואנשי קודש תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קדש" בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי שאני כ"ב) 

מד) אל תשקצו את - קדוש, לפיכך לא תגאלו נפשותיכם באכילת הדברים המתועבים, וכך אמר (ויקרא יא מג 

השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, כי אני ה' אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי  נפשותיכם בכל

  והדברים מבהילים הרעיון., קדוש אני והשרצים משקצין הנפש, והטרפה יש בשמירה ממנה קדושה

מנים לתוה"ק ולדרך ישראל סבא הננו קוראים אוע"כ אל אחינו בני ישראל הנ
ך ורק בתוצרת שיש עליהם חותמת כשרות בקריאת קודש להיזהר להשתמש א

העדה החרדית, המהודרים בכשרותם ונקיים מכל חשש ופקפוק, וכל אשר בכוחו 
ומאודו לעזור ביד הרבנים החשובים ראשי ועד הכשרות שע"י העדה החרדית 
העוסקים מאז ומתמיד באמונה ובמסירות בעבודת הקודש, כי על כן יודעים אנו 

וטרחות בלי שיעור אשר הנם עמלים לטובת הצבור עם  מקרוב כמה יגיעות עמל
כל הבעיות הקשות המרובות והמסובכות שבכל הענינים, וע"כ החובה בידי 
כאו"א להיות להם לעזר ולאחיסמך לביצור מערכת הכשרות בכל מה דאפשר, 

  יתו שלא להכניס לבית כי אם תוצרתועל אחת כמו"כ להיזהר כל אחד בב
  תינו החרדית כאזהרת רבותינו הגדולים נבג"מ.בהשגחת הביד"צ דעד        

ואל שליחנו וב"כ ראשי ועד הכשרות הרבנים הגאונים שליט"א ואתם עמם המשגיחים והמפקחים 

הי"ו העוסקים בעבודת הקודש זו אנו קוראים, חזקו ואמצו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם 

  בעבודתם הקדושה, ובקרוב נזכה לראות כהנים מאלקי ישראל הניצב בעדת א', ה' עמכם גבורי החיל 

  המקדש עיר ציון ימלא ברחמיו הגדולים בב"א.אוכלים ובעלים מתכפרים בעת יבנה           

  הביד"צ דפעיה"ק ת"ויומ"ד הראב"ד מקודש הגרמ"נ וולענשטיין זצוק"ל לפ"ק כו"ח המצפים לישועת ה' בב"א  יום כ"ג אדר תשע"ז ה

 רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו יצחק טובי'ה ווייס נאם
           אברהם יצחק אולמאן נאם                                                               דראב"משה שטרנבוך  נאם

  

  פישר במוהגרי"ייהודה  נאם                 יעקב מענדל יאראוויטש נאם                 יהושע ראזנבערגער נאם
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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

ישיבות הביד"צ בבית שמש
 מתקיימות בכל יום ה' ברח' ר' אלעזר 47

 קרית הרמ"א בית שמש
לתיאום והזמנות תורים:

מזכירות: 0533122677          פקס: 153-2-9990676

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

ועד הכשרות
ימים א'-ה' בין 10.00-2.00 לפנה"צ בין 5.00-7.00 אחה"צ

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

וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה
בימים א-ה: בין 11.00-3.00

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, וביה"ח תל השומר

053-3119216                 052-7636875

ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים
ימים א-ה בין 11.00-3.00 שטראוס 26 ירושלים

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 01:15-2:00
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 א' - ד' 5:15 – 4:15 אחה"צ
הרה"ג רבי ישראל בלוי שליט"א

בית שמש
בבית הוראה "זכרון גרשון" רח' רבי אלעזר 47

ביום ראשון 9:30 8:30

הרה"ג רבי יו"ט ליפא נייהוז שליט"א
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 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

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

.................................. טל‘ 5376042 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

................................. טל': 5381886,  הרה"ג רבי אהרן סאמעט שליט"א - 2:30-4:00
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

בית ההוראה המרכזי "מנחת יצחק"
שע"י העדה החרדית, ירושלים ת"ו
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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.

זמני קבלת קהל ע"י  הרבנים הגאונים שליט"א מו"צ דעדתינו

 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(

היכל הוראה שע"י העדה החרדית "משכן צבי"
בביהמ"ד "ויואל משה" ד'סאטמאר רח' אבן האזל 24 
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הרשימה לפי סדר א"ב של השכונות בירושלים

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

בית ישראל:
 הגאון הגדול רבי יעקב מנדל 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

בתי ברוידא:
הרה"ג רבי משה פישר שליט"א...........................................רח' הנצי"ב 9 / 6242773

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 שלו'ם 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

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו 
העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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גבעת שאול:
הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חבר הבד"ץ 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

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 הברפלד שליט"א.................................................. רח' עובדיה 6

 053-3103509 ,5382602

 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
053-3111655 ,5370325

 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
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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' מוסאיוף 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

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 מנדל 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 / טל׳ 5819667
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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..................................................... 2:00-3:30

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

בתי הוראה בבית שמש ת"ו
שע"י העדה החרדית
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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 אולמן 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

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית בבית שמש ת"ו

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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 הרה"ג רבי ישראל חיים קאהן שליט"א........................................ רח' מצפה רש"פ 8 
 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
 בוקר: 9:00-9:15  צהריים 3:00-3:15
נייד 053-3197867 בערש"ק משעה לפני הדלה"נ עד חצי שעה לפני הדה"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

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' צה"ל 10 04-6052010
נייד 0527604445

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

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

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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בשבוע שלפני חג הפסח
בתי הונגרין:............................................................................................... ברחבה הגדולה

בתי הורנשטיין:............................................................................................. על יד המקוה

גבעת שאול:........................................................................ ביהמ“ד נר ישראל ”זופניק“

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

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

שוק מאה שערים:...................................................... ביהמ“ד ”תולדות אברהם יצחק“

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

בכל ערב שבת
בתי הורנשטיין:............................................................................................. על יד המקוה

בערב שבת מברכין
בין השעות 11:00-1:00

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

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

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

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

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

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

................................................... רח' אבן האזל 19 , טל': 5388085 מקוה עזרת תורה:

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

הגעלת כלים
מתקיימת הגעלת כלים ברחבי העיר, במקומות דלהלן:

מקוואות טהרה
הנמצאים תחת פיקוחם של הרבנים ומורי צדק
מטעם העדה החרדית בירושלים ובית שמש
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לפי סדר א"ב
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

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

למהדרין.
וכן ידיעות והוראות מהגבד"צ אודות מוצרי מזון שונים שבהם 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!
 – החרדית  העדה  בד"צ  בהכשר  שאינם  מוצרים  וקיימים  היות 
הזהים למוצרים שבהשגחת הבד"צ – והרבה טועים ונכשלים בזה, 
חותמת  עליה  יש  אם  אריזה  כל  ולבדוק  להקפיד  חובה  כן  על 

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.
השגחת  ללא  מוצרים  וקנו  שטעו  מצרכנים  תלונות  נתקבלו 
הבד"צ – בגלל שאריזת המוצר היתה זהה בצורת האריזה או בשם 

המוצר או בשם היצרן – 
סטארקיסט,  תלמה,  תנובה,  עלית,  אסם,  במוצרי  מאד  )מצוי 

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  
טבל,  איסור  מחשש  נקי  הוא  וכי  המוצר  כשרות  על  המעידה 

שביעית וכו'.
ובזה תמנע ממכשול ועגמת נפש.

חותמת הבד"ץ 
היא אך ורק 

סמל זה: 

מוצרים שאינם 
בגדר מזון 

ומוצרים טבעיים, 
מוחתמים

בשמן המיועד 
למאור בלבד 
ולא לאכילה 
אישור כזה:

בירקות עלים 
מגידול מיוחד 
באישור הבד"צ 

אישור כזה:

או בדוגמתה 
החדשה:
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

11 אבקות המרק מכילות גם רכיבים שאינם מבושלים, ומשום כך אסור להשתמש בהן בשבת, .
בחמין שהיד סולדת בהם. 

אבקת סוכר

■ אופנהיימר
■ אלזן

■ אפיכל
■ בטר אנד דיפרנט

■ בר-מן
■ דרומה
■ י. כהן

■ מיה

■ מיימונס
■ ממתקי זהב

■ סוגת
■ עוז עסקים

■ פוליבה
■  קדמה
■ תלמה

אבקת סירופ

ראה: "סירופ" )אבקה נמסה(. )

אבקת פודינג

■ אסם
■ אפיכל
■ דרומה
■ י. כהן

■ מיה
■ מיימונס

■ מתבל
■ עלית
■ קדמה

■ שאבא וופל בלגי
■ שביט
■ תלמה

אבקת פלאפל

■ אסם
■ דרומה
■ י. כהן

■ מתבל
■ קדמה

■ תבליני שרף
ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת קצפת פרווה )מוס(

■ י. כהן
■ קשת

■ שביט שטרן

אבקות קפה למכונות )פרווה וחלבי(

■ כתר-רוני רג'ואן■ י. כהן

אבקת שום )מיובש(

■ בר טיב
■ בר-מן

■ גד
■ דרומה
■ מוגה
■ מיה

■ נופת דגן
■ נפטון

■ פרוטרום
■ קדמה

■ תבליני מיימון
■ תיבולים

א
אבקת אפיה

■ אלזן
■ אפיכל
■ בר-מן
■ דרומה

■ השלושה
■ י. כהן

■ מיה
■ מיימונס

■ סוגת
■ פוליבה
■ קדמה

■ קנור ישראל
■ קשת

■ שאבא וופל בלגי
■ תלמה

אביזרי אפיה 

ראה "חומרי עזר לאפיה" )

אבקת חומוס )אינסטנט(

■ צ'אם■ אסם
ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת כביסה

ראה "חומרי ניקוי". )

אבקת מרק1 )סוגים שונים(

■ אופק מהטבע
■ אלזן
■ אסם

■ בר-מן
■ ויטה
■ טעמן
■ י. כהן

■ מ.א.מ. השלושה
■ מיה

■ מיטב

■ מעדני טיב השדה
■ מתבל

■ קנור ישראל
■ פוליבה

■ תבליני מיימון
■ תבליני שרף

■ תבליני בר
■ תלמה שפע
■ תבליני יונה

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אבקת מרק ללא גלוטן

■ נטרול קייקס
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

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

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

• חובה לקרוא את הכיתוב המופיע על המדבקה אם הוא בשרי, חלבי, או פרווה בצבעים 
שונים, וכפי ההוראות המצורפות בכתב.

וראה עוד "ארוחות מוכנות למטוסים" ברשימת החנויות.
41 אלו שארוזים בוואקום הם בחזקת נקיים מחרקים ואין צורך בבדיקה. והמהדר יבדוק קלות..
51 גם אם המותג או צבע האריזה דומה, בדוק האם מופיעה החותמת על האריזה..

אורז4

■ אריז
■ אריזות ירושלים

■ גורן
■ דרומה

■ הנמל למהדרין
■ כי-טוב
■ טעמן
■ מיה

■ מהודר
■ מרלד

■ נופת דגן
■ סוגת

■ קדמה
■ שוקחה
■ שרביט
■ תהלה

יש לבדוק מחשש תולעים

ראה עוד "קטניות" )

אטליזים

ראה ברשימת החנויות. )

אורז נמס )אינסטנט(
עם ויטמינים ומינרלים

■ בטר אנד דיפרנט
■ טעמי

■ מטרנה
■ פרינוק

אולמי שמחות שבהשגחתנו

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

אטריות5 )פסטה  מקרונים(

■ אסם
■ אריזות ירושלים

■ ויטה
■ טעמן
■ מיה

■ מנה
■ משובח

■ קנור ישראל
■ שבולים
■ תלמה

ראוי לבדוק מחשש תולעים

אטריות נטול גלוטן

■ משובח■ חיים טובים

אבקת שוקו ממותק2

■ אסם
■ בר טיב
■ בר מן
■ דרומה

■ מיה
■ עלית

■ פוליבה

■ המותג
■ טופז
■ טעמן
■ י. כהן
■ קדמה

■ קלית סטבון
■ רג'ואן

אבקות שתיה

■ רג'ואן■ י. כהן

אגוזים

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ מיה

■ קדמה
■ שזיפרון

■ תהלה

אגוזים מסוכרים

■ המנורה
■ מדגן

■ מיה
■ שקרצי
אוכל למטוסים3

■ המשביע■ דלי שף
ראה עוד ברשימת החנויות "ארוחות  )

מוכנות למטוסים".

אובלטים

■ אסם
■ אם החיטה

■ ברט

אוכל מוכן בשרי ופרווה

ראה ברשימת החנויות. )
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

61 רק עם החותמת מאושר ע"י הבד"ץ וכו'..
71 ללא חשש מריחה בשומן מן החי..

• אלו המיוצרים בחו"ל, רשום מעל החותמת "מיובא מחו"ל".
81 אמולסיפייר אמולגאטור )חומר מחליב מקשה( הוא בחשש שומן מן החי, בשימוש בייצור: .

מרגרינה, מוצרי מאפה, מגדנים, גלידה וממתקים.
מונו  אמולגאטור(,  )אמולסיפייר  מחליב  חומר  מייצרים  הבד"ץ  שבהשגחת  מפעלים   •
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.
91 יבול חו"ל..

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

■ יש
■ פרי מבורך
וראוי לבדוק מחשש תולעים.

ראה עוד ב"שימורים" )

אפונה יבשה )ירוקה וצהובה(

■ פוליבה■ מוגה
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".

איזי דרינק / איזי סופ6
)העשרה תזונתית לקשישים וחולים(

■ פרוטרום )-אדומים ■ איזי ליין
תוספי מזון(

אינסטנט פודינג וג'לי

■ אסם
■ אפיכל
■ י. כהן

■ מיה
■ מיימונס

■ מתבל
■ קשת
■ שביט
■ תלמה

אלבומין )אבקה(

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

אלומיניום7 )רדידים ותבניות(

■ אופל
■ בורסה פאזארי

■ בר טיב
■ בראבו

■ דיימונט )גורי(
■ הנמל למהדרין

■ חיש שיווק
■ טופלאסט

■ לפיד
■ מיכלי זהב

■ מישרים
■ ניקול

■ סנו
■ פאלאס
■ פוליבה

■ קלין
■ קליר

■ ר. שמאי
.W.P ■

אמולסיפייר – אמולגאטור8

■ מוגה
■ פרוטרום

■ שרון פראטוס
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

101 בוטנים מצופים )אמריקאים-קבוקים( ברכתם מורא מיני מזונות, כדין תערובת דגן. 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.
111 ברכתו "שהכל"..

בורגל

ראה "קטניות" )

בורקס גבינה ללא גלוטן

■ נטורל קייקס
בורקס קפוא - ראה בצקים קפואים )

בייבי פוד )תחליף חלב אם(

ראה "מזון תינוקות". )

בייגלאך )קיסמין(

■ אסם
■ בייגל את בייגל

■ הדר

■ מאיר את בייגל
■ מלך הבייגל

■ פינוקים

בייגלאך בציפוי שוקולד

■ שיבולים■ כרמית

בייגלאך נטול  גלוטן

■ אסם

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

ארוחות מוכנות בבתי חולים
ולמטוסים

ראה ברשימת החנויות "ארוחות  )
מוכנות בבתי חולים".

ארוחות צמחיות מוכנות לאכילה
)מסויה(

ראה "מנות מוכנות" )

אתרוגים לחג הסוכות 

ראה במדור "ועד פיקוח ההלכתי" )

אתרוג כבוש

■ מיה■ בטר אנד דיפרנט

ב
בונבוניירות

■ אופנהיימר חמדה
■ בר טיב

■ ורד
■ טעמן

■ מגדים
■ עלה

■ פמיליה ממתקים
■ תות ממתקי 

איכות

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

■ המנורה
■ טופ
■ מדגן
■ מיה

■ ממתקי אטיאס

■ עדן
■ עלית

■ שקרצי
■ תלמה

ראה גם ברשימת חנויות קטניות  )
ופיצוחים.

בוטנים טחונים/קלופים
)באריזות סגורות(

■ דרומה
■ טעמן

■ ירושלים

■ מיה
■ קדמה

■ שיקרצי
יש לבדוק מחשש תולעים



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

121 ייצור מיוחד. בודקים בקפדנות את הביצים מחשש דם. ואין בהן חשש לינת לילה..
ביצי רביה: יש בשוק ביצים שיש עליהן חשש איסור של דם ביצים, ויש לבודקן היטב. מצוי 

יותר באלו שהן בצבע חום.
131 סודר פיקוח מטעם הבד"ץ על המטבח המספק את הארוחות מטעם המקום..

בצקים קפואים ממולאים
פרווה/ חלבי

על החלבי רשום "חלבי"

■ אנג'ל
■ בורקס הכפר
■ בייקר'ס מ.ת.

■ ויינר
■ זוגלובק מהדרין

■ חטיף כפור
■ חיימיקו
■ טעימות
■ יאמאני

■ ינון
■ מאפיית אריאל
■ מטעמי תהילה

■ מעדנות
■ מעולה
■ נוימן
■ 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

■ נטרול קייקס

בצק קפוא פילו מרודד

■ אריאל

בקלאווה

■ ממתקי מזאוי
■ סולטן

■ קינוחי קסם 
המזרח

ברוקלי

ראה ירקות קפואים )

ביצים מצוננות, ואבקה12

■ ביצי הכפר
■ יד אורן

■ סיליס ביצים
■ צ'אם

ביצים קשות מקולפות

■ צ'אם

בירה לבנה, מאלט, מכבי,
גולדסטאר, לייט

■ נשר■ אביר
בית החלמה ליולדות13

■ טלז - סטון

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

■ פשקס■ ביכורים

בצק סוכר

■ גילרו
■ מנדלברג

■ סוגת
■ תבליני מימון



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

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

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

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

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

ופוטר גם הגביע.
אין  עצמם,  בפני  מזונות  שהם  קרמבו,  שבשולי  הביסקוויטים  או  קסטה  גלידות  אבל   •

הביסקויטים נפטרים בברכת שהכל, וצריך תחילה לברך עליהם בנפרד בורא מיני מזונות.

גבינה צהובה )קשה(14 15

■ תנובה  - ייצור ■ כפר תבור
מיוחד

"ראה גם: "חלב ותוצרת חלב" )
גבינה צהובה )תחליף(15

■ גבינות הכפר
■ יבנה מהדרין

■ כפר תבור

גבינות למיניהם

ראה אות ח' "חלב". )

גבינת עיזים מחלב עיזים

■ גבעות עולם
■ חלב הארץ

■ מחלבת טל

גבינות שמנת

■ DMD■ בר בכפר
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

ראה עוד "שימורים" )

בשר בקר, עוף, ומוצריהם

■ הידורים
■ 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" )

ג
גאלע )בשרי(/ כבד קצוץ )בשרי(

קישקע / ארבעס

■ ד.ג. )בי"ש(
■ היימישע גאלע - 

מעדני השף
■ המיוחד

■ יצי'ס פיימוס 
ליביר

■ לאניני הטעם
■ מ.א. לנדא

■ מאמי'ס
■ מטעמי השבת
■ סלטי פריינד

■ פרידמנ'ס
כל אריזה חייבת להיות סגורה חותם 

בתוך חותם  )מדבקה לשונית(
על הבשרי רשום "בשרי"

גבינה מותכת

■ טעם טוב
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

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

191 לענין ברכתו, עיין לעיל "גביעי גלידה"..
201 הדגים במפעלים שבהשגחתינו עוברים ביקורת מיוחדת ע"י משגיחנו שלא יהא בהם 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. 
211 ללא חשש "חדש"..

■ יש
■ כיבודים
■ מיימונס
■ מנעמים
■ מעולה

■ ממתקי הלב
■ עדין

■ עלמה
■ פשקס

גליליות למילוי

■ בש אליהו

גמבה בחומץ

■ שימורי יבנה■ בני דרום

געפילטע פיש20)קציצות דג,
ממולאים ודגים מעובדים(

■ אושן גורמה
■ אקסטרא פוד

■ בר טיב
■ דג דלישס
■ דג טעים

■ דגי מלכות
■ דג עדן )אקסטרא 

פוד( 

■ דג המיוחד
■ דלי דג מהדרין

■ היימיש פיש
■ טעמן

■ יש
■ מיטל

■ מאמעס
■ סופר פיש

■ פרינ'ס פיש)קרויס(
■ פרמיום

■ צ'יקפיש
■ קלאסידג

■ קירשנבוים
■ רוזנר'ס פיש

■ שניארסון דגים

ראה גם להלן: "דגים" וברשימת  )
החנויות

גריסי פנינה21 )פעריל גרויפן(

■ דרומה
■ כיטוב

■ מגרסות דגן
■ מיה

■ סוגת

■ קדמה
■ שוקחה )תעשייתי(

■ שרביט
■ תהלה

ויש לבדקם מחשש תולעים

ג'לטין18

■ אלזן
■ גורן

■ טופגאם
■ מיה

■ מיימונס
■ סוגת

■ פוליבה
■ קשת

ג'לי אינסטנט

■ אסם
■ אפיכל
■ בר מן
■ י. כהן

■ מיה

■ מיימונס
■ מתבל
■ שביט
■ תלמה

ג'לי מעדן גביעים )פרווה(

■ תנובה

גלידה/שלגונים )פרווה וחלבי(

■ אלסקה-פרווה 
בלבד

■ אריזונה-פרווה 
בלבד

■ 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(
■ גלידות ריאו

■ ימבו

■ שטראוס
■ שלגוגו

גלילי ופלים )חלבי ופרווה(
)ממולאים(

■ אסם
■ גילרו

■ גלילית

■ דגש למהדרין
■ הגביע

■ זה טוב
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

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

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

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

בתהליך שהגרנולה עוברת בישול, ואז ברכתה מזונות.
231 ובשבת אסור לשימוש בחמין שהיד . דבש, אינו עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. 

סולדת בהם. 
241 ישנם מיני דגים שונים הנקראים בשם "טונה", אשר חלק מהם הם דגים טמאים, ורק כמה .

וביותר  "טונה",  השם  תחת  דגים  מיני  על  מאד  להזהר  יש  ולכן  טהור.  דג  מין  הם  סוגים 
בקופסאות שימורים "טונה".

• בנוסף לחששות של תוספות תערובות איסור.
ללא  לגמרי,  שלמים  כשהם  הבד"ץ  שבהשגחת  למפעלים  מובאים  הגדולים  הטונה  דגי   •
חשש תערובת דג טמא או כבישה בציר דג אחר. הייצור כולו הוא בנוכחות משגיח תמידי 
ובפיקוחו לאורך כל שלבי ההכנה. ההשגחה כוללת גם הפעלת מערכת הבישול והכנסה 

לתנור ע"י יהודי שומר תומ"צ.

■ מכוורת סוסיא
■ מכוורת קנדל

■ מכוורת שלום נוי
■ מן הטבע
■ משואות

■ משק מילמן

■ נופת צופים
■ עין חרוד

■ פויכטוונגר
■ קדמה
■ שדות

■ תבליני חנניה

דבש מלאכותי – מתק

■ ארז
■ טופז

■ מיטב

דבש תמרים )סילאן(

■ שקרצי■ סילאן מהדרין

דגים געפילטע פיש

ראה "געפילטע פיש" )

דגים-חנויות

ראה ברשימת החנויות. )

דגי טונה 24

ראה "טונה בשימורים".  )

דגים מצוננים

■ דגי הדן
■ דגי השוק

■ דגת הארץ
■ לב ים מרקט

■ מאסטר פוד
■ נטו

■ רוזנער'ס פיש

גריסיני

■ מאיר את בייגל
גרנולה22

■ בטר אנד דיפרנד
■ המנורה

■ חטיפים מן הטבע
■ טופ חטיפי 

בריאות
■ טופז
■ טעמן

■ מגרסת דגן
■ מפעלי דגן

■ עינת-מעדני בר
■ פינאטס

■ תירפז
■ תלמה

ראוי לבודקם שוב מתולעים

גרעינים באריזות

ראה לעיל "בוטנים". )

וראה עוד ברשימת החנויות  )
"פיצוחים וקטניות"

ד
דבש דבורים טהור 23

■ בטר אנד דיפרנט
■ ברקו
■ גולן

■ דבש בית חלקיה
■ דבש שחר

■ דרומה

■ הטיב
■ טופ מותגים

■ טעמן
■ יורם ברק

■ יש
■ מכוורת יניב
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

251 לתשומת לב! בדגים קפואים המיובאים עם עור, יש לבדוק שעל כל אריזה מופיעה 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".
261 נתברר כי יש שכובשים ומושחים סוגי דגים שונים, כמו: דגי מאטיאס ועוד עם יין, או עם .

טרטר אסיד )המיוצר מיין(, או שומנים אחרים, ויש להזהר.
• ישנן חנויות מכולת המשווקות באחרונה מיני דגים מעושנים – פיטלינג, )שגם 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. 
271 בדגני בוקר יש שני תהליכי ייצור שונים,.

ע"י  ומיוצרים  קטניות  שאר  או  אורז  קמח  או  תירס,  מקמח  שנעשים  אלו  א:  תהליך 
אקסטרודר. וברכתם שהכל.

עוברים  שלמים,  בעודם  תירס  או  אורז  גרגרי  או  חיטה,  מגרגרי  שנעשים  אלו  ב:  תהליך 
תהליך ריכוך בקיטור, ואינם ראויים עדיין לאכילה עד אחרי שעוברים תהליך רידוד ושיטוח 

בוואלסים וייבוש בתנור וציפוי בסוכר. ברכתם בפה"א. 
281 בדובדבן המיובא ממדינות שונות בחו"ל מצויים לעיתים תולעים, אנו מאשרים רק ממקור .

שנמצא נקי, ומסיבה זו יתכן מחסור בדובדבנים מסוכרים שבהשגחתינו, מחמת פסילה של 
ייבוא נגוע.

דובדבנים חמוצים

■ טעמן
דובדבנים מסוכרים28

■ בטר אנד דיפרנט
■ דרומה

■ מיה
■ מיימונס

■ ערבה )הדרום(

■ ענבי ציון )פרי 
ענב(

■ פוליבה
■ קדמה

דייסות

ראה אות מ' - "מזון תינוקות". )

ו
ויטמינים/תוספי                   ת

תזונה צמחי מרפא      

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

מטעם הבד"ץ.
אגב, יש לציין שבמוצרים אלה למרות שהם משווקים 
וכדומה,  טבעיים  מוצרים  תזונה,  תוספי  בתור 
מבחינת  גדולה  וזהירות  מרובים  בהם  החששות 

ההכשר נדרשת למי שזקוק לקחת אותם.

mega health ■
Professionals ■
■ אוצרות הטבע

■ איזיליין
■ אלטמן
■ ביו ויט

דגים קפואים25

■ "איכות למהדרין - בלדי"
 ■ "ג. עופר" )ייצור מיוחד( 
במותג "דגים למהדרין":

■ "גול סחר" במותג "מהדרין פיש":
■ "דגת הארץ"

■ "מאסטר פוד"
■ ספיישל'ס

■ "רוזנער'ס פיש"
ראה גם "דגי טונה" - ו"טונה". )

דגים מלוחים, מעושנים וסלטי דגים26

■ אלדג
■ דגת הים
■ לנדאו'ס
■ מנחם'ס

■ סלטי מ.מ
■ משהל'ס
■ פ.ל. דגים

■ קידוש קלאב

דגים - סרדינים

■ שדות■ טעמן
דגני בוקר27

■ אם החיטה
■ אפיפית
■ אשבול

■ בטר אנד דיפרנט
■ בר טיב
■ גלומה

■ דגני הטבע
■ חטיפי העמק

■ טעמן

■ יש
■ כוכב הבית )ייצור 

מיוחד(

■ מנה
■ מפעלי דגן

■ משפחה
■ עוז עסקים

■ פרח
■ תלמה

ראה עוד קורנפלקס )



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז

28

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

291 הזיתים עם חותמת הבד"צ נקיים גם מחשש ערלה..
• 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(.

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

ז
זיתים כבושים29

■ אריזות ירושלים
■ בית השיטה

■ הגרעין
■ ויטה-פרי הגליל

■ כד-בני דרום
■ פרי וירק
■ פרי ניר

■ שימורי יבנה
וראוי לבודקם מחשש תולעים

ח
חד פעמי

ראה "כלים חד פעמי" )

חומוס )ממרח עם טחינה(

■ אלדג
■ מטעמי הגליל
■ סלטי ברגמן

■ סלטי שמיר
■ פיקניק

חומוס )שלם, יבש(

■ 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" )

■ ג. בוטניקה
■ גינוסר

■ גפן שיווק
■ ד"ר גרין
■ ד"ר דייני

■ ד"ר פישר
■ 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'
■ 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
■ הדר

■ זה טוב

■ יש
■ מגדים-עלית

■ מטעמים
■ מנעמים

■ עדין
ראה עוד "גלילי ופלים" )

ופלים )נטול גלוטון(

■ עלמה■ דגש למהדרין



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז

29

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

301 רוב פולי החומוס הקלויים )קאדאמעס( מיובאים מחו"ל אחרי שעברו שם בישול וקלי'ה, .
ויש הנזהרים מלאוכלם.

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

■ סיון
■ סנו

■ סנט מוריץ
■ קליר

■ שחר
■ שיאון
■ שילו

חומרי עזר לאפייה ומגדניות32

■ בועז טופ
■ בש אליהו

■ דגן טכנלוגית
■ הדרום
■ י. כהן

■ יוניפאן
■ לאבל

■ מ.א.מ. השלושה
■ מהדרין אלמנודס

■ מיימונס
mמנדלברג ■

■ נבט
■ פוליבה

■ פרוטרום
■ פרינט שף

■ נקי למהדרין
■ קפולסקי

■ קשת
■ שאבא ופל בלגי

■ שביט
■ שטיבל

■ שרון-פוראטוס

חומרי עזר לאפייה )נטול גלוטן(

■ נטרול קייקס

חזרת בצנצנת

■ אלדג
■ ברגמן

■ פיקניק

■ רובינ'ס
■ שמיר

■ שפע מן

חטיפים למיניהם

■ אסם
■ אשבול

■ ברוס 10
■ בר טיב
■ גלומה
■ האחים

■ ורד הגליל
■ זה טוב
■ חביליו

■ חטיפי העמק
■ חטיפים מן הטבע

■ טעמן

■ יש
■ כרמית

■ לולו
■ מגדים עלית

■ מיה
■ ממתקי א. אטיאס

■ ממתקי הלב
■ מנה

■ משובח
■ ניר

■ עלה
■ עלית-מגדים

חומוס מבושל -ארבעס

■ המיוחד
■ סלטי פריינד

■ חמוצי כהן
■ פרידמנ'ס

וראה עוד "גאלע" )

חומוס קלוי )קאדאמעס(30

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

חומץ טבעי/סינטטי

■ אסם
■ אר ג'י אם

■ אריזות ירושלים
■ בר טיב

■ הלל
■ ויטה

■ פרידמן

■ טעמן
■ מיה

■ מיטב
■ מעולה
■ פוליבה

■ פרי מבורך
■ פרי ענב

חומץ תפוחי עץ

■ טופ מותגים■ הלל תעשיות

חומר חיטוי לירקות

■ הנקל-סוד
■ 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(31

■ איזי קלין
■ אלמוג דיל

■ אקולין
■ גליל
■ דגיל

■ דורית
■ הופס הנקל – סוד

■ חווה חקלאות
■ טופקלין

■ ליוור
■ מ. שער כימקלים

■ מעבדת כימיגל
■ נאמן לאורך זמן

■ נור
■ סאסאטק

■ סולו
■ סופר קלין

■ סטרילי



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז

30

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

331 ורק . אך  הם  שבהשגחתינו  החלב  מקורות   – דנא  מקדמת  הבד"ץ  רבותינו  הוראות  כפי 
מישובים 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, כמצויין על המכסה.

"רנט" )לאב(, וכמו"כ המחמצת סטארטער לייצור סוגי הגבינה, מיוצר בחו"ל 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.
341 חמאת בוטנים שבשוק מכילה בדרך כלל אמולסיפייר שבחששות איסור..

חלב כבשים ומוצריו

■ מחלבת טל■ חלב הארץ

חלב סויה צמחית

■ סוי תנובה■ טעמן
חלב עיזים ומוצריו

■ גבעות עולם
■ חלב הארץ

■ מחלבת טל

חלב - תחליף )פרווה(

ראה ב"תחליף חלב" "יוגורט". )

חלבה )שומשום(

■ א. אטיאס
■ אדמה
■ 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

■ עדן

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

■ טבע מהדרין
חמאת בוטנים34

■ בטר אנד דיפרנט
■ הגרעין

■ טבע מהדרין
■ טופז
■ טעמן

■ טעם 88 )תעשייתי(
■ ירושלים

■ קשת
■ שקרצי
■ תלמה

■ פינאטס
■ רגע בטבע

■ תות ממתקי 
איכות

■ תלמה-שפע

חטיפי בריאות

■ רגע בטבע

חיטה תפוחה )שלוה(

■ אשבול
■ בטר אנד דיפרנט

■ גלומה
■ מפעלי דגן

חיטה קלופה

■ שרביט
חלב ותוצרת חלב33

ראה עוד "גבינות"  "גבינה צהובה"  )
"יוגורט"

"מחלבת תנובה"
חלב, שוקו, לבן, גבינות, קוטג', גבינה 

צהובה, חמאה, שמנת, שמנת להקפצה, 
מעדנים, יוגורטים,

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

ומסומנים בפס זהב

"מחלבת ארגמן"

"מחלבת גבינות הכפר"
גבינות, שמנת, מעדנים

מחלבת י. מרדכי

מחלבת "כפר תבור"
גבינות, יוגרטים, תחליפי גבינה, מעדני 

גבינה, שמנת



רשימת 
המצרכים

ימות השנה 
תשע"ז

31

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

351 מצוי בשוק לרוב שימורי טונה עם תוספת של חלבונים הנעשים מחלב עכו"ם! ויש להיזהר .
ביותר. דגי הטונה הגדולים מובאים למפעלים שבהשגחת הבד"ץ כשהם 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. 
361 טחינה המוכנה המצוי בשוק, עם חומץ או עם חומוס, יש עליהם חשש רציני שנעשתה עם .

חומר מקשר אמולסיפייר או אבקת חלב בלתי כשר.

■ עסיס
■ פילטונה

■ קראון

■ שדות
■ תפארת וילי פוד

וראה לעיל: "דגי טונה" )

טורטיות חטה

■ אנג'ל
■ אם החיטה

■ עתרן

טחינה )שומשום(36

■ אחדות-אחוה
■ אלדג

■ אלואדי
■ אר ג'י אם

■ בארכה
■ בטר אנד דיפרנט

■ בר טיב
■ 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 )

י
יוגורט ביו

■ יופלה - תנובה

יוגורט מחלב עיזים טהור

■ גבעות עולם
■ חלב הארץ

■ מחלבת טל

חמאת שומשום )טבעי(

■ 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

ט
טבליות ויטמינים, סירופים

וטיפות טבעיים

ראה ויטמינים )

טבליות סוכר

ראה "סכרין" )

טונה )מעושן ו/או בשימורים(35

■ אריזות ירושלים
■ אלדג

■ בסט טונה
■ בר טיב
■ דרומה

■ דגת הים
■ ויליגר מהדרין

■ טעמן
■ יש

■ לגונה
■ מעולה

■ סטארקיסט ]ייצור 
מיוחד בלבד 

רק עם חותמת 
הבד"ץ[
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371 על . פיקוח  כוללת  ההשגחה  בלבד.  שבת  שומרי  פועלים  ע"י  נעשית  ביקבים  העבודה 
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 – ברכתם 
בורא פרי הגפן, המקפידים על 100% מיץ ענבים יכולים להשתמש במיץ ענבים שמודפס 

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

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.
381 הירקנים שבפיקוח והשגחה בענין שביעית, ערלה, תרו"מ וכו'..

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

391 בענין בדיקת ירקות עלים:.
הירקות המצוננים והחתוכים שעל האריזה חותמת הבד"ץ עוברים שטיפה יסודית בפיקוח 

צמוד של משגיחים מומחים והם בחזקת נקיים מתולעים, ואין עליהם חובת הבדיקה.
401 שמודפס . אריזות  על  ורק  אך  הם  ידינו,  על  ומפוקח  המאושר  מיוחד  מגידול  עלים  ירקות   

עליהם חותמת מיוחדת כזו: <<                                              
או בכיתוב כדלהלן: מאושר בתנאים דלהלן

ע"י  בד"צ העדה החרדית ירושלים
הוראות כשרות:

חובה להפריד את העלים, להשרותם במי סבון ל-3 דקות ולשוטפם היטב תחת זרם מים.
• 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.

ירקות מיובשים

■ מוגה

ירקות מצוננים וחתוכים 
)כרוב, חסה ועוד(39

■ "המצוננים של עלי גלאט" )מיוצר ע"י 
"שטראוס"(

■ "סלט כפרי" )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף"( 
)עם פס בצבע חום(

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

ירקות עלים מגידול מיוחד40
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"(

ירקות קלויים חצילים/פלפל

■ צ'אם■ ביכורים

יינות ומיץ ענבים37

■ אפרת - טפרברג
■ ארזה
■ בלוי

■ גאולה
■ זמורות

■ זמרת הארץ 
)משוש(

■ טעמן
■ י. כהן

■ יקב 1848
■ יקב אור הגנוז

■ יקב גוטה
■ יקב גרוס

■ יקב חבל יהודה
■ יקב כץ

■ יקב נטופה
■ יקב פסגות

■ יקבי ציון
■ לייבלה

■ ענבי ירושלים
■ קייטי

ראה עוד "משקאות חריפים" "ליקר" )

ירקות ופירות38

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

וראה אות ש' - "שימורים ולפתנים",  )
וכל סוג וסוג בערך שלו.
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חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

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

)גרעינים(, תפו"א.
• ירקות קפואים עוברים חליטה במים רותחים.

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

431 כוסמת הוא מין קטניות מחו"ל וברכתו בפה"א. להבדיל מכוסמין שהיא מחמשת מיני דגן,.
441 "סולתם" . סירי  )למעט  הבד"ץ".  מטעם  כדין  בהגעלה  "הוכשר  תוית:  שעליהם  כלים  רק   

שמשתמש בזיוף עם תויות בהשגחתינו, וטעונים הגעלה וטבילה(
טעונים  בחו"ל  המיוצרים  כלים 

טבילה. 
חדשים  ונירוסטה  אלומיניום  כלי   •
השימוש,  לפני  להגעילם  יש  וכדו' 
מפאת חשש שנמרחו בשומן איסור 
בגמר ייצורם. גם כוסות כסף ושאר 
ונמרחים  יתכן  חדשים  כסף  כלי 
ויש  ייצורם,  בגמר  כשר  לא  בשומן 

להגעילם.
וגם  הגעלה  הטעונים  כלים   •
טבילה, חייב קודם להגעילם ואח"כ 

להטבילם.
יצחק  המנחת  מרן  דעת  לפי   •

זיע"א והגאון בעל שבט הלוי זצוק"ל שאינו מועיל 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.

כ
כבד קצוץ

ראה "גאלע" )

כוהל )ספירט(42

■ אפרת
■ ארזה

■ יקבי ציון

■ סולוס
■ פאקא

כוסמת43

יש לבדוק מחשש תולעים

ראה "קטניות" )באריזות( וראה  )
גם ברשימת החנויות "פיצוחים 

וקטניות".

כלים, סירים וכדו' 44
)שהוכשרו בפיקוח(

 ■ מתאלום – כלי אלומיניום
)אינם טעונים טבילה(

■ מתאלום – ארקוסטיל – כלי נירוסטה
■ שיווק שמאי■ ניסן צוקרמן

וראה לעיל אות א' - "אלומיניום". )

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

■ פאר לי
■ קילופי איכות

■ תפוד )תפוגן(

וראה עוד "שום קלוף". )

ירקות קפואים41

■ איכות למהדרין
■ ביכורי שדה צפון

■ גלאט פרוסט
■ ויטה

■ מילופרוסט

■ סנפורסט ]ייצור 
מיוחד עם 

חותמת[
■ פרוסטי

■ קפוא זן למהדרין
ראוי לבודקם מחשש תולעים

ראה עוד "גזר" )

ברוקולי/כרובית )קפואים(
■ גלאט פרוסט

■ בטעם
■ קפואים כהלכה

ירקות קפואים - מיובשים

■ צ'אם
ירקות שטופים

)מלפפון, עגבניה, פלפל, גזר(,

■ ירק טרי בריא

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

בין השעות 11-1:
בתי הורנשטיין )בכל ערב שבת(.

מקוה סאטמאר, עזרת תורה.
תולדות אהרן, רח' שבטי ישראל.
דושינסקיא, שמואל הנביא 52  

ובין השעות 12-2:
ביהמ"ד נר ישראל זופניק, גבעת שאול.
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• 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 
בבקבוקים  שישתמשו  ומשתדלים  בתוצרתם,  ישתמשו  לא  שבהשגחתינו  המפעלים  כי 

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.

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

• ראה עוד בענין הגעלה וטבילה במדור "כשרות הבית".
451 אלו . וטבל.  ערלה  שביעית  של  חששות  גם  יש  מקומי  ובלדר  תולעים,  בענין  בחשש  לדר  בשוק  מצוי 

שבהשגחת הבד"ץ הם בלי שום חשש, יש לדר וסוכריות )לקריץ( שיש בהם קמח והם חמץ, וגם חשש חדש
• ברכתו שהכל.

461 ללא חשש שביעית ערלה וטבל. .
נלקח מסוג טוב, ובודקים מדגם אם אין חשש תולעים.

לדר45

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ טעמן )מיובא, 
בתערובת קמח(

■ מיה
■ מינסטר

■ קדמה

וראוי לבדוק )חיצונית( מחשש תולעים

לחם

ראה להלן ברשימת "מאפיות  )
ומגדנות".

לחם ללא גלוטון

■ נטורל קייקס
ליקר בטעמים שונים

■ אליס בראנפן
■ אלכוהום שיווק

■ יקב לוי
■ יקבי אפרת
■ יקבי ארזה
■ יקבי ציון

■ ישראליקר

■ לחיים
■ ליקולד

■ ליקר ביתי 
ירושלים
■ ליקרדו
■ ליקר'ס

■ שוקוליטנה
ראה עוד "משקאות חריפים" )

לפתנים46

■ אריזות ירושלים
■ בטעם
■ דרומה
■ הגרעין
■ טעמן

■ כד בני דרום

■ מיה
■ פרי מבורך

■ קדמה
■ שדות

■ תפארת וילי פוד

וראוי לבדוק מחשש תולעים

ראה עוד "שימורים" )

כלים חד פעמיים מפלסטיק ומקרטון

■ אריזות שרטר
■ א,מ,וצ שיווק

■ גי.טי.סי.
■ בורסה פאזארי

■ דוקרט
■ דיספובד

■ הנמל מהדרין
■ יונילייף

■ יש
■ כרמל פרנקל

■ לפיד
■ מדף-פלזית
■ מיכלי זהב

■ מעולה
■ פאלאס
■ פולידור

■ פלסטי-מד
■ פרו-פאק

■ קופילוביץ שיווק
■ קייטי
■ קליר

■ קרטוניץ
■ ר. שמאי

■ שווה מהדרין
.W.P ■

כעכים )עוגות מזרחיות(

■ אסם
■ בייגל את בייגל

■ יוספוב

■ יעלה
■ מאפיית אריאל

■ עבאדי

כריכים

ראה "סנדויצים" )

ל
לבבות דקל

■ לב'ס■ אריזות ירושלים
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471 כל אריזה חייבת להיות סגורה הרמטית חותם בתוך חותם עם חותמת הבד"ץ וכלי בתוך .
כלי.

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

481 מזון תינוקות, כגון: אבקת מטרנה, מטרנה צמחית, דייסות, קורנפלור, וכדומה שיש בהם .
תוספות ויטמינים שספק אם הם מבושלים, יש להשתמש עמהם בשבת רק בכלי שלישי.

491 מיוצר בחו"ל בהשגחתינו המלאה ומשווק ע"י החברות הנ"ל..

מזון תינוקות דייסות48 )קורנפלור,
סולת, אורז, ועוד(

■ בטר אנד דיפרנט
■ בלובד

■ מטרנה
■ פרינוק

ראה עוד להלן "מחיות פרי". )

מזון תינוקות – תחליף חלב אם

■ איזומיל
■ מטרנה צמחית

■ מטרנה מהדרין 
)חלבי(

■ מטרנה פרימיום
■ נוטרילק למהדרין

מזנונים

ראה ברשימת החנויות. )

מחיות פרי49

■ בייבי טעמן
■ פרומדיקו

■ פרינוק

מיונז )ממרח(

■ אסם
■ בר טיב

■ טעמן
■ יוניליוור ישראל

■ מיטב
■ מטע

■ תלמה

מי פה

■ אורביטול
■ אורדנטל

■ סנו

מים מינרלים )גם בטעמים שונים(

■ טמפו )סאן בנדטו(
■ יש

■ מי עדן

■ נביעות )גם בטעמים 
שונים(

■ נירוונה
■ ריבר - ע.ל.מ.

הממותקים רק עם חותמת על כל בקבוק.

מים מזוככים מי באר

■ סופר דרינק■ אקוה נובה

לקקן

■ הברכה )יבוא חו"ל(
■ טעמן

■ מיה
■ עונג

מ
מאפיות ומגדניות

ראה ברשימת החנויות "מאפיות" )

מוס

ראה "עוגיות  קישוט"/"קינוחים" )

מזון מוכן למטוסים47

■ המשביע■ דלי שף
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
■ ויינר

■ זוגלובק מהדרין
■ ינון

■ מאפיית אריאל
■ מטעמי תהילה

■ פטיפור
■ פניני מאפה

■ פרה מזון
■ קוריאט
■ קצבורג
■ רוחלה
■ שחף

ראה עוד "בצקים קפואים" )
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

501 מלבין קפה יש בו תוספות שאינן מבושלות, ואין להשתמש בו בשבת אלא בכלי שלישי..
511 קיים בשוק מלח דיאטטי המכיל לקטוזה )חלב עכו"ם(, ויש להזהר..
521 קיים בשוק מלפפונים כבושים וחמוצים שמוסיפים בעת ייצורם אבקת שום וחומצות שונות .

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

הבד"צ הם ללא חשש.

מלח דיאטטי51 )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

■ הדרום
■ י. כהן

■ מ.א.מ. השלושה
■ מוצרי שאן

■ מיימונס

■ פוליבה
■ פרי עינב
■ פרי עולם

■ תמר כינרת

מלפפונים52 )במלח ובחומץ(

■ בית השיטה
■ בני דרום
■ פרי וירק

■ פרי ניר
■ שימורי יבנה

ממרחים53 )חרדל, מיונז, סלט(

■ אסם
■ הלמנ'ס ישראל

■ טוב טעם
■ טעמן

■ מטע
■ מיטב

■ קנור ישראל
■ תלמה

ממרחים )פרווה( )חלבה, אגוזים, בטנים
חרובים, שקדים, קשיו(

■ אחוה
■ אלוואדי

■ בטר אנד דיפרנט

■ בראשית
■ הטיב

■ השלושה

מיץ טבעי או מרוכז / משקה קל

■ בטר אנד דיפרנט
■ ג'אמפ
■ דרומה
■ טמפו
■ טעמן
■ מיה

■ סופר דרינק

■ סחוט 100
■ סיידר הגליל

■ פרי מור מהדרין
■ פרי קטיף

■ קשת רק בחותמת 
הבד"ץ

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

ראה עוד ב"משקאות קלים". )

מיצים טריים
)מיץ גזר, תפוזים, אשכוליות ועוד(

ראה ברשימת החנויות "מיצים  )
טריים".

מיץ לימון משומר

■ אריזות ירושלים
■ בני דרום

■ ויטה
■ טעמן
■ מיטב

■ מעולה
■ עסיס

■ פרי מבורך
■ תפארת וילי פוד

מיץ ענבים

ראה "יין" )

מלבין קפה50 )קופי מייט(

■ אלזן
■ י. כהן

■ מייקופי

■ פוליבה
■ ריצ'

מלונות

ראה בתי מלון ב"רשימת החנויות" )

מלח לבישול ולאכילה

■ פוליבה■ מלח הארץ
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

541 אך . "כשר-פארווע",  האריזה  על  שרשום  מחו"ל,  סכרין  ממתיקים  טבליות  בשוק  מצוי 
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.

מלא.  בישול  תהליך  עוברים  הרכיבים  שכל  הבד"ץ  בהשגחת  מיוחד  ייצור  בע"ה  הסדרנו   •
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.
551  רוב מיני הממתקים הנמצאים בשוק – שוקולד, שוקולד למריחה, צמקאו, קוקוס, חלבה, .

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

ממתקים המיובאים מחו"ל, נמצאים בחששות רציניים.
561 מכילים רכיבים לא מבושלים, וכן יש שמכילים אטריות לא מבושלים, ולכן אסור לערות .

עליהם מים רותחים בשבת, וגם אסור להכניס בכלי שני, ובאלו שיש בהם תפו"א יש גם 
משום חשש לישה.

■ 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

מנות מוכנות56 )בטעמים שונים(

■ אסם – מנה חמה
■ ויליגר מהדרין - ארוחה חמה

■ טעמן – טעים ברגע
■ מתבל – מנה מוכנה

■ קנור ישראל – נמס בכוס

מסטיק )גומי לעיסה(

יש בשוק בחששות איסור.

מסעדות בשריות

ראה ברשימת החנויות )

■ טופז
■ מוגה

■ מיימונס
■ מעדן

■ ניצת הדובדבן 
מהדרין
■ פוליבה
■ רושדי

■ שקרצי
קיים בשוק גם חלבי ויש להיזהר

ממרח שוקולד

ראה "שוקולד לציפוי, מריחה  )
ובישול".

ממרח תמרים

■ דרומה
■ השלושה

■ ירדן
■ מוגה

■ מיה
■ פוליבה
■ קדמה

ממתיקים54 )אבקה טבליות ונוזלי(

■ אפיכל
■ ביסקול
■ י. כהן

■ מוגה
■ מתוק וקל

■ קיפל
ממתקים55

■ א. אטיאס
■ אופנהיימר

■ אחוה
■ אסם

■ אשבל
■ אשבול
■ בר טיב

■ בש אליהו
■ גומילי

■ גלומה
■ הברכה

■ ורד-הגליל
■ טעמן

■ ירושלים
■ כרמית

■ לב'ס ליקלוקים
■ מגדים-עלית

■ מיה
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

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

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

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

• המרגרינה שבהכשר הבד"צ היא ללא חשש, השגחתנו היא גם על כל השמנים למרגרינה 
מתחילת ייצורם והובלתם, גם אם לא מודפס על האריזה "מיצוי מקומי".

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

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
משקה קל בשקיות

■ אחוה
■ דרומה
■ הדיל

■ הנמל למהדרין
■ יש

■ כרמית
■ לירן קרביץ

■ מיה
■ מעולה

■ קלית סטיבון
■ קל משקאות
■ שווה מהדרין
■ תות ממתקי 

איכות

מצות חמץ וקמח מצות57

■ 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". )

מרגרינה58 )למאכל ולאפייה(

■ אפיכל
■ בלו בנד

■ מ.א.מ השלושה
■ עץ הזית

■ פוליבה
■ שמרית
■ תלמה

מרציפן

■ אופנהיימר
■ כרמית

■ ברט

מרקים – אבקות

■ אופק מהטבע
■ אסם )גם בשרי(

■ בר-מן
■ ויטה – רק הפרווה

■ י. כהן
■ מ.א.מ. השלושה

■ מעדן

■ מתבל
■ פוליבה

■ קנור ישראל
■ שביט שטרן

■ תבליני מימון
■ תלמה-שפע

וראוי לבדוק מחשש תולעים
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

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

נייר אלומיניום

ראה לעיל - "אלומיניום". )

נייר מגבת

■ סנו
■ קלין

■ שניב

ניילון נצמד

■ אופל
■ בורסה פאזארי

■ טופלאסט
■ לגין

■ מיטב

■ ניקול
■ סנו

■ פאלאס
■ קליר

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

נרות שמן זית נוזל

■ טעמן
■ לפיד אור

■ פתילית

■ שלהבת
■ תפארת וילי פוד

נרות שעווה/פרפין )לבן וצבעוני(

■ אורה
■ פאלאס )היכל הנר(

■ מנורה
■ נר דוד
■ נר ציון

■ נרות צפת
■ נרונים שרגא

■ ר. שמאי
■ שלהבת

משקאות קלים ומי סודה

■ אריזות ירושלים
■ בי אנד אייץ

■ בר טיב
■ טמפו

■ נביעות
■ סופר דרינק

■ פפסי
■ פרדסים

וראה עוד: "בירה", "מיץ". )

משקאות חריפים59

■ אלכהום שיווק
■ אליס בראנפן

■ אפרת )מ. טפרברג(
■ ארז תרז
■ יקב לוי

■ יקבי הארץ 
הטובה

■ יקבי ירושלים

■ יקבי ציון
■ ישראליקר

■ לחיים
■ פרענקלין

■ פרפקט
■ שזיפרון

ראה עוד "ליקרים" )

משקה מועשר לקשישים וחולים

ראה "איזי דרינק". )

מתחלבים

ראה אות א' - אמולסיפייר. )

נ
נבט חיטה

■ טחנת השרון רוט■ טבע מהדרין

נודל'ס בטעמים

ראה לעיל - "מנות מוכנות". )

נייר אפיה

■ אומגה תעשיות
■ אופל

■ טופ-פלסט
■ י. פישל

■ הנמל למהדרין
■ מעולה

■ פאלאס )מישרים(
■ קליר
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601 הובאו אלינו אריזות סוכר מנייר, שנמצאו תולעים במקום הנסגר בדבק, ויש להיזהר!.
611 נתפרסם לאחרונה כי יש שמייצרים סוכריות חלביות ועל האריזה רשום )באנגלית( "כשר-.

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

621 יש להזהר לקנות רק טרי עם תאריך ייצור המודפס על האריזה, ואין לסמוך על התאריך .
האחרון לשיווק המופיע מעל גבי האריזה, אלא להקפיד גם על טריות המוצר ועל אריזתו 

שתהיה סגורה הרמטית.

סוכרזית

ראה "ממתיק" )
סוכריות וממתקים61

■ אופנהיימר
■ אחוה

■ ביסקול
■ בר טיב
■ גומילי
■ גרוס

■ הברכה
■ טעמן

■ כרמית
■ לב ליקלוקים
■ מגדים )עלית(

■ מיה

■ ממתקי א. אטיאס
■ ממתקי נעמה

■ מנטיס
■ סויט אן לאו

■ עדן
■ עלה

■ פריזיס
■ פשקס

■ שחר אפרתה
■ תות ממתקי 

איכות
■ תפארת וילי פוד

ראה עוד לעיל - "ממתקים". )

סוכריות קישוט )לקישוט עוגה(

■ אופנהיימר
■ מיה

■ מיימונס

■ עלה
■ פוליבה
■  קשת

סולת לבן62

■ 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.

סולת מלא

■ טחנת קמח מפרץ

ס
סובין

■ טחנת השרון רוט
■ טחנת קמח 

שטיבל
■ שיבולת הגליל

סבון רחצה )סינטטי(

■ הוואי )מביח"ר "סוד"(

סודה לשתיה )אבקה(

■ אלזן
■ אפיכל
■ בר-מן
■ דרומה

■ התבלין

■ מיה
■ פוליבה
■ קדמה

■ תבליני מימון
■ תלמה

סוכר ארוז60 לבן/חום

■ אלזן )באריזות 
קטנות(

■ אריז
■ גיוון

■ הטחנות הגדולות

■ טחנת קמח יפו
■ טחנת קמח מפרץ

■ סוגת
■ עוז עסקים

■ שטודן

סוכר קוביות

■ שדות■ סוגת

סוכר וניל

■ אלזן
■ אפיכל
■ בר-מן
■ דרומה
■ י.כהן
■ מיה

■ מיימונס
■ פוליבה
■ קדמה
■ קשת
■ תלמה

סוכר ענבים )דקסטרוזה(

■ פלוריש■ בטר אנד דיפרנט
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631 בתוספת ויטמינים ומינרלים..
641 הסלטים העוברים תהליך בישול או טיגון נעשים ע"י יהודי שומר תו"מ, כדעת מרן הבית .

יוסף זיע"א. 

סלטים64 )טורקי, יווני, חצילים, תפו"א, 
חומוס טחינה, סחוג, חילבה, פטריות ועוד(

■ איזי
■ אלדג

■ בר טיב
■ גל טעימה מהבית

■ דיפ
■ הטוב ביותר

■ המיוחדים
■ המענג

■ חיימ'סלטים
■ חסדי הרמ"א

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

■ מעדני טיב השדה
■ מעדנים לברכה
■ נוי יארק סטיל 

דיפס

■ נפתולי'ס
■ סלטים ביתיים 

מובחרים - 
אשדוד

■ סלטי ביתים עונג
■ סלטים ירושלמיים

■ סלט מ.מ.
■ סלט סלט

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

■ סלטי שמיר )רק 
בחותמת הבד"ץ(

■ פיקניק
■ קופיקס יבנה

■ רובינ'ס
■ שבת טיש

■ תכלית
ראה עוד "חזרת" )

סלט אבוקדו

■ איכות למהדרין

סלטי דגים

■ אלדג
■ דגת הים
■ טוב טעם
■ לנדאו'ס
■ מטעמים
■ מנחם'ס

■ משהל'ס
■ היימיש הערינג

■ סלטי מ.מ
■ פיקניק
■ פ.ל.דגים

■ שמיר

סלטים-חנויות

ראה ברשימת החנויות. )

סולת נמס63 )אינסטנט(

■ בטר אנד דיפרנט
■ מטרנה

■ פרינוק

יש לקנות טרי ולשמור בקירור

סילאן )דבש תמרים(

■ בטר אנד דיפרנט
■ גידי מזרחי
■ חצר כינרת

■ ניצת הדובדבן 
מהדרין

■ סילאן מהדרין

■ עין חרוד
■ פוליבה
■ שקרצי

■ תמר העמקים
■ תמר כנרת

סירופ – אבקה נמסה

■ י. כהן
■ פרי עולם

■ קלית

סירופים

■ אחדות
■ אפיכל

■ בי אנד אייץ
■ בני דרום
■ בר טיב

■ הלל תעשיות
■ וגשל

■ ויטמנצי'ק )רק עם 
חותמת הבד"ץ(

■ טעמן
■ מיטב

■ נאמן למהדרין
■ ענבי ציון

■ עסיס
■ פוליבה

■ פריקודס
■ קופיקס

■ תלמה

סירופים טבעיים )שבאישור הבד"ץ(

ראה "טבליות ויטמינים, סירופים  )
וטיפות טבעיים".

סירים

ראה "כלים" )

סכרין )אבקה טבליות ונוזלי(

ראה "ממתיקים" )
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651 יש על כל סנדוי'ץ מדבקה - מזונות/המוציא, ויש להקפיד כשיש בתוכו גבינה וכדו' מצויין .
חלבי.

661 הפיקוח הוא גם על המריחה. ומצוי בשוק עדשים שמיובאים מחו"ל ועלולים להיות מרוחים .
בשומן.

■ אפיפית
■ ביכורים

■ בר-מן
■ בש אליהו

■ גליליות
■ דר' מרק
■ האחים
■ הגביע

■ הדר
■ יוספוב

■ יהודה )לודמיר(
■ מהדרין

■ ממתקי הלב
■ מעדני הקריה

■ מעדני מלך

■ מעולה
■ עדן קינוחים

■ עומר
■ עוגיות הזהב

■ עוגיות סבתא
■ עלית מגדים

■ פפושדו
■ קופיקס

■ קפואים תהילה
■ קפולסקי
■ רובינפלד

■ ש.מ.
■ שקד

■ תהילה
■ תברך

ראה עוד "קרקר" )

רשימת המאפיות המייצרות עוגות,  )
עוגיות ותופינים - ראה ברשימת 

החנויות "מאפיות ומגדניות".

עוגיות נטול גלוטן

■ אסם
■ היידי

■ חיים טובים

■ נטורל קייקס
■ מעדן ללא דגן

■ פסח בא
ראה עוד "קרקר" )

עוגיות קישוט/תחתיות למילוי
/פטיפורים/טארטלטים/מוסים

■ בונגלאס
■ ברכת יהודה

■ בש אליהו
■ נוגטין כמיהין 

למהדרין
M מנדלברג ■

■ עדן קינוחים
■ קונדיטוריית רות

■ קידוש קלאב
■ קשת

■ שוקלד מהגליל

ראה עוד "קינוחים" "שוקולדים  )
מקושטים"

עופות

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". )

סנדויצים )המוציא, מזונות(65

■ בריזל
■ ביכורים

■ הדר גאולה
■ המשביע

■ מזון איכות

■ כריך
■ עינת - מעדני בר

■ פרישטיג
■ קופיקס יבנה

■ שלומי
ראה עוד ברשימת החנויות  )

"מזנונים".

ספירט

ראה "כוהל" )

ספוגיות לניקוי וסקוצ' ברייט

■ בנגל מהדרין
■ לקט

■ נספוג

■ סדובסקי
■ סנו-סאן

■ פלסטו פוליש

סרדינים

■ שדות■ טעמן

ע
עגבניות כבושות/מקולפות/קוביות

■ בני דרום
■ פרי מבורך

■ פרי ניר
■ שימורי יבנה

עדשים66 )ירוקים ואדומים(

■ דרומה
■ הנמל מהדרין

■ כיטוב
■ מגרסת דגן

■ מיה
■ סוגת

■ קדמה
■ תהלה

ויש לבודקם מחשש תולעים

עוגות/עוגיות

■ אחוה
■ אלומה

■ אם החיטה
■ ֵאנ-ֶגל

■ אנג'ל
■ אנטקוביץ-האופים

■ אסם - רק הפרווה 
ורק בחותמת 

הבד"ץ
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671 נבדק ונקי מחשש תולעים..
• כפי שפרסמנו בעבר, בפטריות שמיובאים מסין בשנים שעברו נמצאו לצערנו תולעים 

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

681 מיוצר בחו"ל בהשגחה מיוחדת..
• הפירה שבשוק היא בתוספת אמולסיפייר ובישול עכו"ם וכו', ויש להיזהר.

פטריות67 )שימורים(

■ חמדת הארץ
■ טעמן

■ תפארת וילי פוד

פיצה – חנויות

ראה ברשימת החנויות )

פיצה קפוא )חלבי(

■ אנג'ל
■ בורקס הכפר

■ ויינר
■ זוגלובק מהדרין

■ טעם טוב

■ ינון
■ מעדנות - רק 
בחותמת הבד"ץ

■ ציפור השרון
■ קוריאט

■ שחף

פיצה קפוא נטול גלוטן

■ נטורל קייקס

פיצוחים באריזות

■ גרעיני הבית
■ דרומה
■ הטיב
■ טעמן

■ מג'והל פלוס
■ מדגן
■ מיה

■ 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 אינסטנט68 )שבבי תפו"א(

■ אלזן
■ אסם

■ דרומה

■ השלושה
■ טעמן
■ י. כהן

ערמונים )קלופים וקלויים(

■ טעמן■ אייל אכנר

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

■ דרומה
■ הנמל מהדרין

■ כי טוב
■ מיה

■ סוגת
■ פופלי
■ קדמה
■ תהילה

ויש לבדוק מחשש תולעים

פופקורן להכנה במיקרוגל

■ טעמן■ אייל אכנר

פטיפיורים

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

פטל

ראה: "סירופים". )
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691 ללא חשש מריחה בשומן אסור וללא חשש שביעית, ערלה, טבל וכו'..
701 פיתות . גם  המוכרים  הפלאפל(  עם  רוב  פי  על  )הנמכרות  פיתות  משווקי  יש  כי  לנו  נתברר 

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. 

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

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

וראה "צימוקים" ו"שזיפים מיובשים". )

פירות וקליפות מסוכרים

■ בטר אנד דיפרנט
■ הדרום

■ מיה
■ פוליבה

■ פרי עולם
■ פרי ענב

■ קשת

פירות משומרים

ראה: "לפתנים". )

פיתות70

■ אנג'ל
■ אלי כהן )אשתנור(

■ אחדות
■ אריאל
■ 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
■ 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

■ מוגה
■ מיה

■ מתבל
■ פוליבה

■ קדמה
■ קנור ישראל

■ הנמל מהדרין

פירורי לחם )ברייזל(

■ אנג'ל
■ אסם

■ בר-מן
■ ברמן

■ דוידוביץ
■ דרומה

■ ודש
■ חטיפים מן הטבע

■ מאיר את בייגל
■ מזון איכות

■ מיה
■ מיימונס
■ מעולה
■ סוגת

■ עינת- מעדני בר
■ קדמה
■ שדות

■ תבליני יונה
■ 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'.

פירות יבשים69 )צימוקים, שזיפים וכו'(

■ ביכורי השקמה
■ גרעיני הבית

■ דרומה
■ יש

■ מג'הול פלוס
■ מיאל אימפקס

■ מיה
■ סולימה

■ פיצוחי הטיב
■ פרי-תר
■ קדמה

■ קלית גת
■ שזיפרון
■ שקרצי

■ תנובת הדרום

ויש לבדוק מחשש תולעים
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711 להקפיד לקחת טרי, ולדייק על תאריך הייצור ולשמור במקום קריר, כי מטבעה מתליעה .
וטעונה בדיקה קפדנית.

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

משני סוגים ביחד. כולם ברכתם שהכל וי"א בורא מיני מזונות, וי"א בורא פרי האדמה. ועיין 
במדור "ברכת הנהנין". 

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

יעילה לנקותם.
)ובעיקר  חרקים  קרובות  לעיתים  מצויים  מהמיובאים  בחלק  וכן  המקומיים  בצימוקים   •

גלמים של זבובים(. ויש לבודקם.

■ בטר אנד דיפרנט
■ בר-מן
■ טעמן

■ יש

■ מנה
■ פרח

■ תלמה

פריכיות )מחיטה, כוסמת ושיבולת שועל(

■ אלומה
■ בטר אנד דיפרנט

■ כיד המלך

■ פרח
■ תלמה

פרלינים

ראה "שוקולדים מקושטים" )

פשטידות

■ ראובנ'ס בייקרי

פתיתים אפויים

■ אייל אכנר
■ אסיף )קמח מלא(

■ אסם
■ דוידוביץ

■ המותג
■ ויטה

■ חטיפים מן הטבע
■ טעמן
■ מנה

■ משובח
■ שיבולים

ראוי לבדוק מחשש תולעים

ראה עוד לעיל "פסטה" )

צ
צימוקים73

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ יש

■ מיה
■ פריתר
■ קדמה

ראוי לבדוק מחשש תולעים ולשטוף את 
הפלפל לפני האכילה. וכן יש לתלוש את 
העוקץ עם עלי הכותרת, מחשש חרקים 

המסתתרים שם.

פסטה )איטריות, פתיתים, מקרונים וכו'(

■ אידיאל
■ אסם )מיובא מחו"ל(

■ אסיף
■ גורי

■ המפיץ יוסי 
ישראלי

■ ויטה
■ חטיפים מן הטבע

■ טעמן )מיובא 
מחו"ל(

■ י.מ. יעקובי

■ לנדאו'ס )לרגישים 
לגלוטן(

■ מנה
■ משובח
■ שבולים

■ שדות
■ שלח

■ תלמה-קנור )יבוא 
חו"ל(

■ תפארת וילי פוד

וראוי לבדוק לפני השימוש
פפריקה )תבלין(71

■ א. ל.
■ בר-מן

■ גד
■ דרומה

■ טעם וריח
■ מוגה
■ מיה

■ נפטון

■ קדמה
■ שדה אליהו

■ תבליני שרף
■ תיבולים

■ תבליני הנגב
■ תבליני מיימון
■ תבליני מצליח

ראוי לבדקם מחשש תולעים

פצפוצי אורז

■ אשבול
■ בטר אנד דיפרנט

■ מגדים
■ עדין

פריכיות אורז72 )ומצופים שוקולד(

■ אסם■ אלומה
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741 ברכתם המוציא..
751 יכולות להטעות. יש לבדוק אם יש עליהן . יצרן,  ובלי ההכשר מאותו   האריזות הדומות עם 

חותמת הבד"ץ.
761 ללא חשש "חדש"..

• ברכתו בורא מיני מזונות ]כשהוא מבושל[.
771 הקוקוס הטחון הנארז ע"י בתי האריזה שבהשגחתנו, עבר בדיקות שלא יהיה בהם חשש .

שומן זר. 

קוגל מוכן

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

קוגל אטריות מוקפא

■ להתענג

קוואקר76 )שיבולת שועל(

■ בר-מן
■ דרומה

■ הנמל למהדרין
■ טבע מהדרין

■ י. כהן
■ כי טוב

■ מגרסת דגן
■ מיה

■ סוגת
■ קדמה
■ תהילה

יש לבדוק מתולעים

קוסקוס

■ אסיף )קמח מלא(
■ אסם

■ דגש מהדרין
■ דרומה

■ המותג מהדרין
■ ויטה

■ חטיפים מן הטבע
■ יוניליוור ישראל

■ מטעמי פאר
■ מעולה

■ שיבולים
■ תלמה

וראוי לבדוק לפני השימוש

קוקוס טחון77

■ דרומה
■ הנמל
■ מיה

■ מיימונס

■ סוגת
■ פוליבה
■ קדמה
■ תהילה

קוקטייל פירות )לפתן(

■ אריזות ירושלים
■ בני דרום
■ בר טיב
■ דרומה

■ הגרעין
■ חמדת הארץ

■ מיה
■ טעמן

וראוי לבודקן מחשש תולעים

■ קלית גת
■ שזיפרון

■ שקרצי
■ תהילה

יש לבדוק מחשש תולעים

ציפוי שניצל

■ בטר אנד דיפרנט
■ 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

צנימים/צנימונים74

■ דוידוביץ■ אנג'ל

צ'יפס תפו"א75 )בצורות וסוגים שונים(

■ אסם
■ דרומה

■ חטיפי העמק

■ תפוד
■ תפוצ'יפס-עלית 

)ייצור מיוחד(

צ'יפס תפו"א/בטטה

■ מיה

ק
קדאיף

■ אם החטה
■ בונגלאס

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

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

• ההשגחה באריזת ואקום/או בקירור, היא עד לתאריך המצויין על גבי התויות בלבד.
801 על בשרי מצויין "בשרי"..

■ ברור ונקי
■ זה ברור
■ טרי ונקי
■ כי טוב

■ סוגת
■ מיה

■ שרביט

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

קייטרינג ומזון מוכן למוסדות

ראה ברשימת החנויות. )

קינואה אורגנית

■ טבע מהדרין

קינוחים פטיפורים )פרווה / חלבי(

■ בון גלאס
■ ברכת יהודה

■ בש אליהו
■ טוויסט

■ נוגטין כמהין

■ עדן קינוחים
■ פאו שוקולד

■ קינוחי אריזונה
■ קשת

■ שוקלד מהגליל
יש להקפיד על כיתוב "חלבי" או פרווה

קישקע ממולא )בשרי ופרווה(80

■ גלאט עוף
■ הידורים

■ מ.א. לנדאו
■ מעדני רובינפלד 

)פרווה(

■ מעדני שבת
■ מולייתא

■ מעודן
■ סלטי פריינד

■ קישקע פרווה
רק עם פלומבה וחותמת הבד"ץ

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

■ עוז
■ תלמה שפע

ראה עוד "דגני בוקר" )

קורנפלקס )נטול גלוטן(

■ דגש למהדרין
■ משפחה

■ סוגת

קטניות )באריזות(78

■ ביכורי השקמה
■ גורמה

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ הנמל מהדרין
■ הטיב

■ טיפ טבע
■ כי טוב

■ מג'והל פלוס
■ מדגן
■ מיה

■ ניחוח
■ סוגת

■ פינטאס
■ פנטרי פקרס

■ קדמה
■ שוקחה
■ שזיפרון
■ שקרצי

■ ששון ושו'
■ תהלה

ויש לבודקן מחשש תולעים

ראה עוד ברשימת החנויות )
לגבי פסח ראה בידיעון על מוצרי  )

חמץ במדריך לחג הפסח

קטניות בחזקת נקיים מחרקים
)וואקום/קירור(79
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811 וכן . במקום  מהמשגיח  וחותמת  אישור  יהיה  משלוח,  תעודת  כל  שעל  ולהקפיד  לדייק  יש 
תאריך המשלוח.

• החיטה הגדלה בארץ ישראל מהווה בדרך כלל כשליש מן התצרוכת המקומית.
החיטה  מקור  את  בודק  המשגיח  כדלהלן:  הוא  המיובאת  החיטה  על  ההשגחה  סדרי   •
ע"י תעודת משלוח, מחשש חדש. וכן מחשש של חיטה המיועדת למכוני תערובת, שמא 

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

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

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

שלצערינו מצוי מאד בטחנות הקמח. 
821 אין לסמוך על התאריך אחרון לשיווק המופיע מעל גבי האריזה, אלא להקפיד גם על טריות .

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

הייצור הרשום על האריזות.
את  לנפות  מאד  שיזהרו  וחלות,  לחם  בביתם  האופים  המהדרים  את  גם  מעוררים  אנו  ובזה 
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! 

■ תמי■ נטורל קייקס

קמח חומוס

■ תבליני שרף■ ערית

קמח חיטה לבן )אריזות 1 ק"ג(82

■ 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

■ יש
■ עומר
■ שדות

■ שיבולת הגליל
■ שטיבל
■ שמרית

■ תבליני הגליל

קליפות הדרים

ראה "פירות וקליפות מסוכרים" )

קמח אורז לבן /חום

■ מהודר■ בטר אנד דיפרנט
קמח וסולת )תעשייתי( 81

■ הטחנות הגדולות
■ טחנת באר שבע

■ טחנת דגן
■ טחנות ישראליות

■ טחנת נתניה
■ טחנת קמח בר 

- רב
■ טחנת קמח יפו

■ טחנת קמח מפרץ

■ טחנת קמח רוט
■ טחנת שטיבל 

חיפה/באר שבע/
נתניה

■ טחנת שלום
■ עירית טחינת 

איכות
■ צוקרמן

■ שיבולת הגליל
יש לנפות/לבדוק מחשש תולעים.

קמח ותערובת )נטול גלוטון(

הערות והוראת בענין ניפוי קמח/סולת, ראה ב"רשימת החנויות - מאפיות ומגדניות.
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

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

לתנאים המופיע על האריזה.

■ מהדרין
■ מהודר

■ ניצת הדובדבן
■ נקי למהדרין-

רובינפלד
■ סוגת

■ עץ השדה
■ קייטי

■ קיסריה

■ קמח מלכים
■ קמחי שקד

■ רימונים-גמ"ח ידי 
יוסף

■ שטיבל
■ שיבולת הגליל

■ שרביט
■ תבליני הגליל

קמח טף

■ טיף טבע■ טחנת באר שבע
קמח טפיוקה )נטול גלוטן(

■ נטורל קייקס
קמח כוסמין

■ אגדתא
■ בר טיב

■ טחנות ישראליות
■ טחנת קמח יפו

■ טעמן
■ כי טוב
■ מהודר

■ ניצת הדובדבן 

מהדרין
■ עץ השדה

■ קיסריה
■ קמחי שקד

■ רובינפלד
■ שיבולת הגליל

■ שטיבל
■ שרביט

קמח כוסמין לבן/מלא בחזקת נקי83

■ הטחנות הגדולות
■ המאפיה של דר' 

מרק
■ טאוברד
■ מהודר

■ ניצת הדובדבן 
מהדרין
■ סוסיא

■ עץ השדה
■ תבליני הגליל

קמח כוסמת

■ 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

יש לנפות/ לבדוק מחשש תולעים.
לתשומת לב: לכתחילה יש להשתמש בנפה 
של 70 מש, במידה ונמצאו חרקים בפסולת 

הנשארת בנפה ראוי לנפות פעם נוספת.

ראה עוד בענין ניפוי קמח ב"רשימת  )
המאפיות"

קמח חיטה לבן בחזקת נקי83
)אריזת - וואקום/חנקן/קירור(

■ אגדתא
■ הטחנות הגדולות
■ המאפיה של דר' 

מרק
■ זה ברור

■ טעמן
■ מהדרין

■ מהודר
■ טאוברד

■ טחנת קמח מפרץ
■ סוגת

■ עץ השדה
■ קייטי

■ שטיבל
ההשגחה באריזת וואקום/חנקן בלבד

לאחר הפתיחה יש לשמור בקירור

קמח חיטה מלא

■ דגן
■ הטחנות הגדולות

■ המאפיה של ד"ר 
מרק

■ יש
■ ירושלים
■ מהודר

■ עץ השדה
■ ערית - טחינת 

איכות

■ טחנות ישראליות
■ טחנת קמח יפו

■ טחנת קמח מפרץ
■ טחנת קמח רוט

■ תותיא
■ קינג סלומון

■ שדות
■ שטיבל

■ שיבולת הגליל

יש לנפות/לבדוק לפני השימוש

קמח חיטה מלא בחזקת נקי83
)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
■ הטחנות הגדולות
■ המאפיה של דר' 

מרק

■ השדה
■ זה ברור
■ טאוברד

■ טעמן
■ כי טוב
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

841 בביקור נציגנו במפעל גדול באירופה, נוכח לראות ייצור של קפה נמס המיועד גם 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 עם תוספות/קפה עם מלבין

ואין  מבושלים,  לא  רכיבים  בהם  יש  וניל,מוקה,  טעמים  בתוספת  טורקי   - אספרסו  קפה 
להשתמש בהם רק בכלי שלישי. קפה שמכיל הל. אין להשתמש רק בכלי שלישי.

■ שטיבל
■ שמרית

■ שקד

יש לנפות ולבדוק לפני השימוש

קמח תירס

■ בטר אנד דיפרט
■ הנמל

■ סוגת
■ תבליני שרף

קמח תפו"א

■ אלזן
■ בר-מן
■ דרומה

■ מיה

■ מיימונס
■ פוליבה
■ קדמה

קניידלך )כופתאות( )פרווה(-
אבקה/מוכן

■ אסם
■ גלאט טעים

■ י. כהן

■ מיטל שף
■ מתבל

קפה טחון –טורקי

■ בר טיב
■ בר-מן
■ כתר

■ עלית

■ עתיר ריט
■ קפה קו

■ רג'ואן

קפה נמס84 )בטעמים שונים(

■ אסם-רדמאג  
)נטול קפאין(

■ אלזן
■ בר-מן

■ י. כהן
■ כתר

■ ליהקופי
■ עלית

קפה נמס מיובש בהקפאה

■ עלית
קפה קפסולות

■ עלית

קפואים

ראה "בצקים קפואים" "מזון קפוא"  )
"ירקות קפואים".

קמח קוקוס

■ ירושלים לשומשום■ טבע מהדרין

קמח קטניות/עדשים/חרובים

■ בטר אנד דיפרט■ אופק מהטבע

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 נקי83

■ המאפיה של דר' 
מרק

■ מהודר
■ 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.

קמח שעורה בחזקת נקי83

■ מהודר

קמח תופח

■ אסם
■ אפיכל

■ הטחנות הגדולות
■ טחנות ישראליות

■ טחנת קמח יפו
■ טחנת קמח מפרץ

■ טחנת קמח רוט
■ י. כהן

■ יש
■ מיימונס

■ סוגת
■ שדות
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

851 "קצפת" המותזת בספריי, אין להשתמש בה בשבת..
861 נמצא בשוק קקאו בתערובת אבקת חלב..
871  קרוטונים המיועדים למרק וסלט, הם מטוגנים בשמן עמוק אחרי האפיה, ולכן מותר בשבת .

ואסור  אינם מטוגנים אחר האפיה  רק לסלט,  כלי שני. אבל אלו שמיועדים  להכניסם לתוך 
להכניסם לתוך כלי שני בשבת, משום איסור בישול אחר אפיה.

כך  כל  ראוי  שאינו  מיוחד  מלחם  שנעשה  מאחר  מזונות,  מיני  בורא  ברכתם  קרוטונים,   •
וגם הוא קשה ככסנין. ואם אכל מהם לבד כשיעור  לאכילה ועשוי רק לצורך הקרוטונים 

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.
881 גביעי גלידה, או גביעי גלידה חמה, שעיקר מטרת שימושם היא רק להחזיק הגלידה, מברך .

שהכל על הגלידה ופוטר גם הגביע. אבל גלידות קסטה או הביסקוויטים של קרמבו, שהם 
מזונות בפני עצמם, אין הביסקוויטים נפטרים בברכת שהכל, וצריך לברך עליו בנפרד בורא 

מיני מזונות. 
891 ואם נאכל במקום לחם, טעון נטילת-ידים וברכתו המוציא. )עיין שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' .

ע"א(.

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

■ אסם
■ בטר אנד דיפרנט

■ פרח
■ תלמה

קרקר-דגן 89

■ אם החיטה
■ אסם

■ אפיפית
■ בייגל את בייגל

■ הדר

■ לב הטבע
■ ממתקי הלב

■ פסח בא
■  רקיקי כרמל

■ תלמה

קרקר )נטול גלוטון(

■ פאנינו לב'ס■ אסם

קרקר קטניות

■ פסח בא )ברכתו שהכל(

קצפת צמחית )פרווה(85

■ ויטה ריצ' )ייצור 
מיוחד(

■ מ.א.מ. השלושה
■ נטו

■ פוליבה

■ שביט שטרן
■ תלמה

■ תנובה סוי' מג'יק 
- השף הלבן 

פרווה

קקאו נקי86

■ בר טיב
■ בר-מן
■ דרומה
■ השחר
■ טופז
■ מיה

■ טעמן

■ י. כהן
■ מיימונס

■ עוז עסקים
■ עלית

■ פוליבה
■ קדמה
■ רג'ואן

קרוטונים87

■ אסם
■ דגש למהדרין

■ דוידוביץ'

■ ויטה
■ מזון איכות

■ עינת - מעדני בר

קרטוניות לאפיה

■ קרטוניץ
קריש ג'לי )מרמולדה(

■ אחוה
■ עדן
■ עלה

■ ממתקי אטיאס
■ שחר אפרתה

קרמבו88 )ביס קרם(

■ אריזונה
■ גלידת ריאו

■ גלידות שטראוס
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

901 הריבות נקיות מחשש ערלה..
• מופץ בשוק ריבות בתוויות של ביח"ר מקומי, אך הם מיובאים מחו"ל ומכילים גם ג'לטין 

וכו', בחששות איסור.
911 יבוא חו"ל..
921 השום מעורב עם שמן ותבלינים, בכדי שלא יהא עליו חשש לינת לילה..

ש
שבבי בצל מטוגן

■ פשקס

שבבי תפו"א

ראה "פירה אינסטנט" )

שומשום91

■ 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

■ עדן
■ פינאטס

שום טרי כתוש92

■ גורמה
■ מוגה

■ מעולה

שום קלוף

■ ראשום■ ליאון יבוא ושיווק

שוקו

ראה: "אבקת שוקו ממותק". )

ר
רטבים )בטעמים שונים(

■ אסם
■ הדרום

■ הלמנ'ס ישראל
■ טעמן

■ יוניליוור
■ י. כהן
■ מעדן

■ מיטב
■ נפטון
■ פודלי

■ קנור ישראל
■ תלמה

■ תמרה רטבים

ריבה וקונפיטורות90

■ בטר אנד דיפרנט
■ בר טיב
■ הדרום
■ ויטה
■ טעמן

■ מ. א. מ. השלושה
■ מיטב

■ מיימונס
■ מן הטבע
■ פרי עולם

■ פוליבה
■ פרי ענב

■  קשת

ריבת חלב

■ טעמן
■ מ.א.מ. השלושה

■ מיה

■ מיימונס
■ ממתקי זהב

■ פרי ענב

רסק עגבניות )רכז עגבניות(

■ אריזות ירושלים
■ מעולה

■ פרי מבורך

■ פרי ניר
■ צ'אם
■ שדות

רסק תפוחי-עץ )לפתן(

■ פרי מבורך■ דרומה

רשתות לרולדות בשר

■ עירט
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

931 בהשגחה מיוחדת ומעולה על כל הרכב החומרים, על הכשרת הכלים שתהא כדת וכדין, וכל .
תהליך הייצור הוא בהשגחה מלאה, מההתחלה ועד גמר האריזה, בלי כל חשש.

• השוקולד החלבי גם הוא בהשגחה מלאה על מקורות החלב ועל עיבודו בבית החרושת 
בכל תהליך הייצור, ועל האריזה כתוב "חלבי"

941 ללא חשש שביעית, ערלה וטבל..
נלקח מפירות מסוג טוב, ובודקים מדגם אם אין חשש תולעים.

951 ללא חשש שביעית, ערלה וטבל, וללא חשש מריחה בשומן שאינו כשר..
961 שונים, . איסור  בחששות  להיות  עלולים  למיניהם,  והשימורים  הכבושים  החמוצים,  סוגי 

וטעונים השגחה מעולה.
וכו',  • השימורים שבהשגחתינו נקיים מכל חששות איסור שביעית, טבל, ערלה, תולעים 

ונלקחים מסוגי פירות טובים, ועוברים בדיקת מדגם מחשש תולעים.

שוקולד צ'יפס

■ אופנהיימר
■ בר טיב

■ ורד הגליל

■ מ.א.מ. השלושה
■ מיה

■ פוליבה

שזיפים94 )לפתן(

■  כד
ראוי לבדוק לפני השימוש

שזיפים מיובשים95

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ מיה
■ קדמה

■ פיצוחי הטיב
■ פרי-תר
■ שזיפרון
■ תהילה

ראוי לבדוק מחשש תולעים

וראה: "פירות יבשים". )

שיבולת שועל

ראה: "קוואקר". )

שימורי דגים

ראה לעיל באות "דגים" רשימת  )
המפעלים שבהשגחתינו, הנקיים מכל 

חשש.
שימורים ולפתנים96

■ 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

שוקולד93 )פרווה, חלבי,
וממולא בטעמים שונים(

■ אופנהיימר
■ גרוס

■ ורד הגליל
■ טעמן

■ ליקולד
■ מגדים עלית

■ עלה
■ סופרים -כושר 

פוד גרופ
■ שוקולד ברנדמן

■ שניידערס

יש להקפיד על כיתוב המלה
"חלבי" או פרווה.

שוקולדים מקושטים/פרלינים

■ וי איי פי
■ לה בוניטה

■ ממתקי הלב
■ פאו שוקולד

■ פרוגרס
■ פרלי שוקולד

■ קשת
■ רויאל

■ שוקולד מהגליל
■ שוקולטניה

■ שיקולד
■ תות ממתקי 

איכות
על החלבי מצויין "חלבי" ויש להיזהר

ראה עוד "עוגיות קישוט" )

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" )
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צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

971 זית . שמן  מאשרים  אנו  סביר,  במחיר  להדלקה  זית  שמן  להשיג  הציבור  על  להקל  בכדי 
למאור, המופק מגפת זית וגם נבדק שהוא 100% שמן זית. והוא מיועד למאור בלבד.

על כל בקבוק ישנו אישור הבד"ץ בלבד', כזה:                                      << 
לא  אך  וחנוכה,  שבת/יו"ט  נרות  להדלקת  כשרותו  על  הוא  האישור 

השגחה למאכל מטעמינו.
בקבוק שמן זית הראוי  למאכל , נושא חותמת  רגילה, כזו: <<                                                                                                                                               

                                                                                 

שמן חמניות

■ אופיר
■ בני דרום

■ 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
■ מילומור

■ סי, אץ, אס, 
)סולבר(

■ עץ הזית
■ פוליבה )תעשייתי(

■ שמן

שמן פרפיני לבן

■ פון בק■ דלקול

שמן פשתן/קצח

■ בטר אנד דיפרנט
■ חברת ירושלים

■ טבע מהדרין

שמן קוקוס

■ בטר אנד דיפרט
■ טבע מהדרין

■ חברת ירושלים
■ קדמה

שלגונים וגלידות )פרווה וחלבי(

ראה "גלידה" "משקה קל בשקיות". )

שלוה – חיטה תפוחה

■ אשבול
■ בטר אנד דיפרנט

■ גלומה
■ מפעלי דגן

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(97

■ איתנים
■ אריזות ירושלים

■ ארץ זית שמן
■ בני דרום
■ בר טיב
■ גינוסר
■ דרומה
■ זיתא
■ טעמן

■ יש
■ מיה

■ מעולה
■ נר למאה

■ עץ הזית
■ צורים

■ פרי קטיף
■ קבוצת יבנה

■ קדמה
■ קייטי
■ שדות

■ שלהבת
■ שמן

■ שמן דרום
■ שמן שאן

■ תפארת וילי פוד
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חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

981 יש בהם חששות . לפי הבירורים שבידינו  מיוחדות.  בחנויות  ונמכרים  מובאים מחוץ-לארץ, 
איסור, ואין להסתמך על דברי המוכרים בחנויות הטבע, שכאילו יש בהכשר הבד"צ. 

991 מיובאים או מקומיים ללא חשש ערלה, טבל ושביעית וכו'..

שניצל דגים/צמחיים )עם ירקות(

■ גלאט פיש
■ דג עדן

■ דלי דג מהדרין 
)רק בחותמת בד"ץ(

■ טבעול

■ טופ שף
■ יש

■ זוגלובק טבע
■ מטעמי הגליל

■ תפוד

שניצל מטוגן בשרי

■ ארוחה מוכנה
■ טופ שף

■ קפוא זן מהדרין

שעועית יבשה

■ דרומה
■ כיטוב

■ הנמל מהדרין
■ מיה

■ סוגת

■ קדמה
■ שוקחה
■ שרביט
■ תהלה

ויש לבודקן מחשש תולעים
- יבול חו"ל-

שעועית צהובה וירוקה
)שימורים וקפואים(

■ גלאט פרוסט
■ ויטה

סנפרוסט מהדרין 
]ייצור מיוחד רק 

עם חותמת[

■ פרי מבורך

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

שקדים

ראה ברשימת החנויות "פיצוחים". )

שקדים באריזות99 )בקליפה ומקולפים(

■ גרעיני הבית
■ דרומה

■ מיה
■ פופלי

■ קדמה
■ שזיפרון

■ תהלה

ויש לבדוק מחשש תולעים

שמן קנולה )גרעיני לפתית(

■ אופיר
■ אריזות ירושלים

■ בני דרום
■ דרומה
■ טעמן

■ י.מ. יעקובי
■ ישראבר

■ לב'ס
■ מילומור

■ נעם
■ עץ הזית

■ שמן
■ שווה מהדרין

■ 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
■ תלמה

■ תנובה - סוי' 
מג'יק

"קצפת" המותזת בספריי, אין להשתמש 
בה בשבת.

שמפו וסבון נוזלי

■ ביסקול
■ הנקל סוד
■ ישר טבע

■ ספידי קלין
■ קוסמופארם )סנו(

■ שמפו זך

שמרים/שמרית/שמרים יבשים
)טריים, ובקוביות(

■ א.ל. -)מיימונ'ס(
■ סוגת

■ פאקא
■ פרמיפאן

■ פוליבה
■ שטיבל
■ שמרית
■ תלמה

שמרי בירה98 )בכדורים ואבקה(

ראה הערת שוליים )
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צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
איסור.

1001  שקדי המרק שבהשגחת הבד"ץ, עוברים תהליך טיגון בשמן עמוק והרי זה כבישול גמור, .
ואין בהם משום איסור בישול בשבת.

1011 האורז עובר ניקוי..
1021 נוהגים להכין תמצית תה מער"ש ע"י עירוי מים רותחים על התה, ומותר להשתמש בו 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"

תבשילים101 )מנות מוכנות(

■ אסם – מנה חמה
■ טעמן – טעים 

ברגע

■ מתבל - מנה 
מוכנה

■ קנור ישראל – 
נמס בכוס

תה )בטעמים שונים( וצמחי מרפא102

■ אייל אכנר
■ אלזן

■ בר מן
■ דרומה

■ הרבה סנטר
■ התה של שרה

■ טבע לי
■ טבע מהדרין

■ ליפטון )רק הרגיל( 
- יבוא
■ סוגת

■ סרמוני
■ עלעלים מהדרין

■ קדמה
■ תמר שיווק

עלי צמחי מרפא בתפזורת יש לבדוק 
לפני השימוש מחשש תולעים

תה נמס102

■ בטר אנד דיפרנט
■ י. כהן

■ מיה
■ קדמה

תוספי תזונה

ראה ויטמינים )

תזונה לקשישים וחולים

ראה "איזי דרינק" )

שקדי מרק100

■ אסם
■ דרומה
■  ויטה

■ חטיפי הבירה
■ חטיפי העמק

■ חטיפים מן הטבע
■ טעמן

■ יש
■ מיה
■ מנה

■ משובח
■ קנור ישראל

■ תלמה
■ תפארת וילי פוד

שקיות צליה

■ טופלסט■ הנמל למהדרין

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.
■ אלזן

■ בר מן
■ בר טיב

■ בלטימור ספייס 
)פרוטרום(

■ גד
■ גורמה
■ דרומה

■ הררית מזון
■ התבלין

■ י.ס. אשכנזי
■ יש

■ מוגה

■ מיה
■ נפטון
■ קדמה

■ תבליני בר
■ תבליני א. ל. 

)מיימונ'ס(

■ תבליני הגליל
■ תבליני השוק

■ תבליני טעם וריח
■ תבליני יונה

■ תבליני פלפלת
■ תבליני שרף

■ תיבולים

בחלק מהתבלינים יש וראוי לבדוק 
מחשש תולעים

ראה גם: "פפריקה" )
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חנוך לנער!
מוצרי מזון 
דומים או 

אריזות דומות 
גם אם הם 

מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

1031 מזון תינוקות, כגון דייסות וכדומה, יש בהם תוספות ויטמינים שספק אם הם מבושלים, ויש .
יש בה  כמו"כ אבקת מטרנה צמחית קורנפלור,  להשתמש עמהם בשבת רק בכלי שלישי. 
תוספת ויטמינים שספק אם הם מבושלים. קיימים בשוק תחליפי חלב, קפה מייט ומלבין 
גם  ומופצים  ומונוגליצריד,  נו"ט, חלב עכו"ם, אמולסיפייר  איסור  ויש בהם חששות  קפה, 

בארץ, ויש להזהר גם אם מודפס ע"ז "פרווה".
1041 לברך . יש  מספק  ע"כ  חו"ל,  מאיזור  גם  תמרים  אורזים  התמרים  של  אריזה  ובבתי  היות 

בברכה האחרונה ועל הפירות )ולא על פירותיה(

תמרים104 )יבשים ובלתי מיובשים(

■ בית ערבה
■ בקעות
■ בר טיב

■ גלגל
■ דרומה

■ טוב המושב
■ מיה
■ יפית

■ יש

■ מג'והל פלוס
■ משק צור-עין יהב

■ ערדום
■ פרי הדקל

■ קדמה
■ רימון

■ שזיפרון
■ תומר

יש לבדוק מחשש תולעים

תערובות לעוגה

ראה "קמח" )

תערובת לעוגות )נטול גלוטון(

■ נטרול קייקס
תפו"א )מטוגנים, צ'יפס(

■ אסם )ייצור מיוחד(
■ דרומה

■ חטיפים מן הטבע

■ מיה
■ עלית )ייצור מיוחד(

■ תפוגן-תפוד )ייצור 
מיוחד(

תפו"א קלופים )שימורים וקפואים(

■ 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(

■ פרי מבורך■ פלח-פוח
תרכיז עגבניות

ראה "רסק עגבניות" )

תרכיזים

ראה "מיצים" )

תחליף בשר )פרווה( מחלבון צמחי

ראה" שניצל דגים" )

תחליף חלב )פרווה(103

■ מעברות
■ פוליבה

■ ריצ' ויטה )ייצור 
מיוחד(

תחליף שוקולד )לבישול וציפוי(

■ אפיכל
■ אופנהיימר

■ מגדים
■ מיימונס

■ מעדן
■ פוליבה
■ תלמה

תירס )שימורים/קפואים(

■ ויטה
■ טעמן

■ יש
■ מעולה

■ פרי מבורך
■ שדות

■ תפארת וילי פוד

וראוי לבדוק מחשש תולעים

ראה עוד "שימורים" )

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

■ טעמן■ ממתקים
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זאת החיה אשר תאכלו. כתב בסה''ק נפלאות חדשות 
למהר''ש מאוסטראפאלי זי''ע דס''ת זאת' החיה' אשר' 
תאכלו' הם אותיות תור''ה, לרמז שלימוד התורה וקיום 
המצוות תליא במידי דאכילה וכמ''ש בפרשה זו כמ''פ.

בסה''ק מסילת ישרים )פרק י''א( אחרי שביאר הנזק 
הגדול במאכלות האסורות המטמטמים לבו של אדם 
רח'''ל מסיק בזה''ל: והנה כל מי שיש לו מוח בקדקדו 
כמאכל  או  ארסיים  כמאכלים  המאכל  איסורי  יחשוב 

שנתערב בו דבר ארסיי וכו', עיי''ש.

לכ''ם  פעמים  ח''י  תמצא  בפרשתן  כשתדקדק  והנה 
בפסוקים שנאמרו לענייני האכילה, לרמז על ענין זה, 
דזאת החיה אשר תאכלו שבראש הפרשה ס''ת תור''ה, 
ועל דרך זה צריך להיות כל מידי דלכ''ם שיהיה על 

צד החיי''ם.

)דברי נפתלי פר' שמיני(

חמשת מיני דגן
צרפתיתגרמניתלטיניתאנגליתרוסית

пшеницаWheatTriticumWeizenBleחיטה
ячменьBarleyHordiumGwrstenOrgeשעורה
написаноSpeltSpeltaDinkelEpeautreכוסמין

שבולת 
овесOatsAvenaHaferAvoineשועל
рожьRyeSecaleKorn RoggenSeigleשיפון
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שצריכין להזהר לבל יכניסו לפיהם אפי' בהיסח 
אדם  בנפש  מעשהו  יעשה  התיעוב  כי   ... הדעת 
אפי' בהיסח הדעת ... ונטמתם בם' וצריך האדם 
ליזהר בתוספות זהיריות וזריזות בכל דבר אשר 

יכנס בגדר ספק...
)אור החיים הק' שמיני י"א(

 
מביא  הקב"ה  אין  במאכלות  עצמו  על  המדקדק 

מכשול לפיו.
)חת"ס עה"ת פר' בראשית ד"ה שרץ נפש חיה(

 
כי  באכילה,  התלוי  איסור  נדנוד  מכל  ...ליזהר 
ההיא,  הנפש  ואשמה  באיסור,  גדל  הגוף  נמצא 
ולא  בשוליה,  טומאתה  כי  יצא,  רעה  אל  מרעה 
את  ולאהבה  ליראה  חיים  אורחות  להשיג  תוכל 

השם הנכבד והנורא ולעבדו עבודה שלימה.
)פלא יועץ אות א'(

 
מי שאינו מדקדק באכילת ספק איסור מתגלגל 
הוא  מנענע  שהרוח  פעם  ובכל  אילן  של  בעלין 

סובל יסורים וצער גדול מאד.
)קב הישר פרק מ'(

לתשומת לב:
חותמת הבד"ץ מופיעה תמיד על המוצר עצמו ולא על גבי מדבקה נפרדת.

כאשר החותמת אינה על תו המוצר, יש לחשוש לזיוף.

על כל דבר הנראה חשוד, נא לדווח מיד למשרדנו
במספר טלפון 02-6700200

במקרים יוצאים מן הכלל, אנו מאשרים הדפסת חותמת הבד"ץ על מדבקה, רק 
כאשר מתחת לחותמת מודפס בכתב ברור בתדפיס רקע, שם היצרן והמוצר.

זהירות מטעויות!
ישנם מפעלים שנותנים שם ומותג לסדרת מוצרים שחלקם לא בהשגחת 

הבד"ץ, ולפעמים הם דומים בצבעם או בעיצובם. על כן, אין לסמוך על שם 
המותג של המפעל, אלא על חותמת הבד"ץ על כל תוית ואריזה.
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חובת בדיקה מחרקים, במוצרים שבהשגחת הבד"צ

מאחר ונוכחות חרקים במוצרי מזון שונים הינה תופעה שבחלק מהמקרים אינה 
המוצרים שעליהם  אלו  גם  לפיכך  מוחלט.  באופן  פיקוח  או  לשליטה  ניתנת 

חותמת הבד"צ, על הציבור לבודקם לפני השימוש.
בהוראת הרבנים שליט"א חילקנו את המוצרים ברשימת המוצרים דלהלן לשתי 

דרגות. וכדלהלן :
"יש לבדוק לפני השימוש" )דהיינו הוראה מחייבת על פי ההלכה(

כגון מוצרי קטניות )אורז, גריסים, חיטה, עדשים, שעועית, חומוס וכו'(, פירות 
ועוד, הנארזים בבתי אריזה שבהשגחתנו  ומשמש(  צימוקים  )תמרים,  יבשים 

שהם ללא חשש טבל שמיטה וחששות איסור.
אולם בעניין חשש תולעים, גם לאחר הקפדתינו לארוז באיכות טובה ולאחר 
בדיקות מדגמיות ג"כ לא ניתן להבטיח ניקיון מוחלט, וכן ישנה אפשרות של 
התפתחות וחדירת חרקים אחרי האריזה בתקופת האחסון, גם בחנות וגם בבית 

שנתלעו אחר כך.
במוצרים אלו חלה חובה על פי ההלכה לבודקם לפני האכילה. על כן מופיעה 

על האריזות הוראה "יש לבדוק לפני השימוש".
* * *

"ראוי לבדוק לפני השימוש" )נכון וראוי לנהוג כך לכתחילה(
השיווק  לפני  או  היצור  בתהליך  הנבדקים  ועוד,  ופירות  ירקות  שימורי  כגון 
באופן מדגמי, ומהניסיון שלנו שכיחות נגיעות בהם לאחר הבדיקות היא לעיתים 
רחוקות. וכן מוצרים שעצם המציאות של חרקים בהם היא בשכיחות נמוכה, 

באופן שהדעת נוטה שאינו בגדר "מיעוט המצוי" אולם אין הדבר מוכרע.
כמו"כ ישנם מוצרים שלאחר היצור הם ללא חשש תולעים אולם הם בדרגת 
רגישות גבוהה לחדירת חרקים באחסון בצרכניות ו/או בבית הצרכן וכדו'. ע"כ 

ראוי ונכון לכתחילה לבודקם בבדיקה קלה, אולם אינו בגדר חיוב גמור.
.

לאחרונה מתרבים סוגי מוצרים שונים שאינם בגדר מזון ומשקה וקיימת דרישה 
מצד ציבור הלקוחות לקבל עליהם השגחת והכשר הבד"ץ. בדרך כלל הדברים 
אמורים לגבי מוצרי חיטוי וניקוי, מוצרים על גבול הרפואי, משחות וקרמים 

שונים, סבונים ושמפו וכדורי ויטמינים וכדו'.
ואין  בהשגחה  כלל  צורך  אין  כי  הייצור,  בעת  השגחה  אין  מהמוצרים  בחלק 
מקבלים  ואח"כ  קפדנית  בדיקה  עוברים  החומרים  אלו,  במקרים  לכך.  מקום 
אישור הבד"ץ. ובמוצרים אחרים כמו הויטמינים, הייצור עצמו הוא בהשגחה, 
אבל מכיון שאין זה בגדר מזון, הרי שהמגמה לא להחתים את המוצר בחומת 

הבד"ץ.
כל המוצרים שהודפס עליהם "נבדק ואושר ע"י ועד הכשרות של בד"ץ העדה 
החרדית" אין בהם שום חשש, ומבחינה זאת אין כל הבדל בין מוצרים אלו לבין 

מוצרים שמתנוסס עליהם אישור הבד"ץ כזה:  
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אבקות מרק ואבקת שוקו:
מכילים גם רכיבים שאינם מבושלים, ומשום כך אסור להשתמש בהם בשבת, בחמין שהיד 

סולדת בהם.
ראה להלן מנות מוכנות -מנות אישיות הנמס בכוס.

דבש:
אינו עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. ובשבת אסור לשימוש בחמין שהיד סולדת 

בהם.

חרדל:
אינו מבושל, ואסור להשתמש עמו בשבת בחמין שהיד סולדת בהם.

חלב, חלב סויה:
עוברים פיסטור, ומותר ליתנם רק בכלי שני.

ממתיק - טבליות, סכרין )אבקה ונוזלי(, סוכרלוז, סטיביה:
יש בהם רכיבים שאינם עוברים בישול, לכן אין להשתמש בהם אלא בכלי שלישי. הסדרנו 
בע"ה ייצור מיוחד בהשגחת הבד"ץ שכל הרכיבים עוברים תהליך בישול מלא. בייצור המיוחד 
הזה מופיע על האריזה ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב "עבר בישול מלא". החברות שמייצרות 
לאחר תהליך הבישול הם חברת "ביסקול" במותג "קלאסי" אבקה באריזות של 100 שקיות, 

וחברת "מתוק וקל" נוזלי במותג' "סוכרה דיאט".

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, ובשבת אין להשתמש בו בחמין שהיד סולדת בהם.

מנות מוכנות - מנה חמה - מנות אישיות הנמס בכוס:
לערות  אסור  ולכן  מבושלים,  לא  אטריות  שמכילים  יש  וכן  מבושלים,  לא  רכיבים  מכילה 
עליהם מים רותחים בשבת, וגם אסור להכניסם בכלי שני, ובאלו שיש בהם תפו"א יש גם 

משום חשש לישה.

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.

סוכר לבן/חום:
עובר תהליך בישול מלא

זהירויות מחשש בישול בשבת קודש
ידיעות נחוצות )לפי סדר הא“ב(:
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קטשופ:
עובר בישול מלא עם כל הרכיבים.

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 אספרסו -טורקי
קפה בתוספת טעמים וניל,מוקה,  הל, קפה אספרסו -טורקי, יש בהם רכיבים לא מבושלים, 

ואין להשתמש בהם רק בכלי שלישי. קפה שמכיל הל. אין להשתמש רק בכלי שלישי.

קפה בוץ:
אינו עובר בישול, ובשבת אסור לשימוש בחמין שהיד סולדת בהם.

קצפת להתזה בספריי:
אין להשתמש בה בשבת קודש מפני שהיא עושה צורה )ואסורה משום מלאכת כותב(.

קרוטונים:
המיועדים למרק וסלט, הם מטוגנים בשמן עמוק אחרי האפיה ולכן מותר להכניסם לתוך כלי 
שני. 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.

שקדי מרק:
אלו שבהשגחת הבד"ץ, עוברים תהליך טיגון בשמן עמוק והרי זה כבישול גמור, ואין בהם 

שוב משום איסור בישול בשבת.

רי'צ:
אסור להשתמש בהם בשבת בחמין שהיד סולדת בהם.

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".

גם בגלות המר, אם יחזיק בעבודתו 
על  שלימה  בתשובה  וישוב  יתברך 
וגידיו,  איבריו  כל  את  לתקן  עוונתיו 
כשרים,  במאכלים  אותם  ולטהר  לקדש 
מאכלים  מעיו  לתוך  להכניס  ולא 
אופנים,  בכל  איבריו  ויקדש  אסורים, 

יזכה גם עתה בגלות לידי רוח הקודש.

)נועם אלימלך פר' ויגש(
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מאותו מפעל 
עצמו אם אין 

עליהם חותמת 
הבד"ץ אינם 

בהשגחה ואין 
לנו אחריות 

לגביהם.

להלן פיענוח קוד תאריכי ייצור המוטבעים על האריזות
בספרות ובקודים,הנהוגים במרבית המוצרים בארץ.

לדוגמה:
7,108

הספרה הראשונה 7, מורה על שנת הייצור 2017 למנינם, 
הספרות 108, מציינות את היום בשנה )למנינם( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 18 באפריל 

= כ"ב ניסן תשע"ז. )שיוצא לפי החשבון 108 ימים בשנה למנינם(

דוגמה נוספת:
17,108-2
7,108-2

הספרה 17 או 7, מורה על שנת הייצור 2017 למנינם, 
הספרות 108 מורה על היום בשנה )למנינם( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 18 באפריל, = 
כ"ב ניסן תשע"ז. )שיוצא 108 ימים בשנה למנינם(, הספרה 2 מציין שהייצור הנוכחי 

היתה במשמרת השניה.

123456789101112
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שבט

שבט - 
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ניסן

ניסן - 
אייר

אייר - 
סיון

סיון - 
תמוז
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אב

אב - 
אלול

אלול - 
תשרי

תשרי - 
חשון

חשון - 
כסלו

כסלו 
-טבת

335/י"ג305/י"ב274/י"א244/י213/ט182/ז152/ז121/ה91/ה60/ג32/ה1/ג1

336/י"ד306/י"ג275/י"ב245/י"א214/י183/ח153/ח122/ו92/ו61/ד33/ו2/ד2

337/ט"ו307/י"ד276/י"ג246/י"ב215/י"א184/ט154/ט123/ז93/ז62/ה34/ז3/ה3

338/ט"ז308/ט"ו277/י"ד247/י"ג216/י"ב185/י155/י124/ח94/ח63/ו35/ח4/ו4

339/י"ז309/ט"ז278/ט"ו248/י"ד217/י"ג186/י"א156/י"א125/ט95/ט64/ז36/ט5/ז5

340/י"ח310/י"ז279/ט"ז249/ט"ו218/י"ד187/י"ב157/י"ב126/י96/י65/ח37/י6/ח6

341/י"ט311/י"ח280/י"ז250/ט"ז219/ט"ו188/י"ג158/י"ג127/י"א97/י"א66/ט38/י"א7ט7

342/כ312/י"ט281/י"ח251/י"ז220/ט"ז189/י"ד159/י"ד128/י"ב98/י"ב67/י39/י"ב8/י8

343/כ"א313/כ282/י"ט252/י"ח221/י"ז190/ט"ו160/ט"ו129/י"ג99/י"ג68/י"א40/י"ג9/י"א9

344/כ"ב314/כ"א283/כ253/י"ט222/י"ח191/ט"ז161/ט"ז130/י"ד100/י"ד69/י"ב41/י"ד10/י"ב10

345/כ"ג315/כ"ב284/כ"א254/כ223/י"ט192/י"ז162/י"ז131/ט"ו101/ט"ו70/י"ג42/ט"ו11/י"ג11

346/כ"ד316/כ"ג285/כ"ב255/כ"א224/כ193/י"ח163/י"ח132/ט"ז102/ט"ז71/י"ד43/ט"ז12/י"ד12

347/כ"ה317/כ"ד286/כ"ג256/כ"ב225/כ"א194/י"ט164/י"ט133/י"ז103/י"ז72/ט"ו44/י"ז13/ט"ו13

348/כ"ו318/כ"ה287/כ"ד257/כ"ג226/כ"ב195/כ165/כ134/י"ח104/י"ח73/ט"ז45/י"ח14/ט"ז14

349/כ"ז319/כ"ו288/כ"ה258/כ"ד227/כ"ג196/כ"א166/כ"א135/י"ט105/י"ט74/י"ז46/י"ט15/י"ז15

350/כ"ח320/כ"ז289/כ"ו259/כ"ה228/כ"ד197/כ"ב167/כ"ב136/כ106/כ75/י"ח47/כ16/י"ח16

351/כ"ט321/כ"ח290/כ"ז260/כ"ו229/כ"ה198/כ"ג168/כ"ג137/כ"א107/כ"א76/י"ט48/כ"א17/י"ט17

77/כ49/כ"ב18/כ18

108/כ"ב 
ניסן 

אסרו 
חג

352/ל322/כ"ט291/כ"ח261/כ"ז230/כ"ו199/כ"ד169/כ"ד138/כ"ב

353/א323/א292/כ"ט262/כ"ח231/כ"ז200/כ"ה170/כ"ה139/כ"ג109/כ"ג78/כ"א50/כ"ג19/כ"א19

354/ב324/ב293/ל263/כ"ט232/כ"ח201/כ"ו171/כ"ו140/כ"ד110/כ"ד79/כ"ב51/כ"ד20/כ"ב20

355/ג325/ג294/א264/א233/כ"ט202/כ"ז172/כ"ז141/כ"ה111/כ"ה80/כ"ג52/כ"ה21/כ"ג21

356/ד326/ד295/ב265/ב234/ל203/כ"ח173/כ"ח142/כ"ו112/כ"ו81/כ"ד53/כ"ו22/כ"ד22

357/ה327/ה296/ג266/ג235/א204/כ"ט174/כ"ט143/כ"ז113/כ"ז82/כ"ה54/כ"ז23/כ"ה23

358/ו328/ו297/ד267/ד236/ב205/א175/ל144/כ"ח114/כ"ח83/כ"ו55/כ"ח24/כ"ו24

359/ז329/ז298/ה268/ה237/ג206/ב176/א145/כ"ט115/כ"ט84/כ"ז56/כ"ט25/כ"ז25

360/ח330/ח299/ו269/ו238/ד207/ג177/ב146/א116/ל85/כ"ח57/ל26/כ"ח26

361/ט331/ט300/ז270/ז239/ה208/ד178/ג147/ב117/א86/כ"ט58/א27/כ"ט27

362/י332/י301/ח271/ח240/ו209/ה179/ד148/ג118/ב87/א59/ב28/א28

363/י"א333/י"א302/ט272/ט241/ז210/ו180/ה149/ד119/ג88/ב29ב29

364/י"ב334/י"ב303/י273/י242/ח211/ז181/ו150/ה120/ד89/ג30/ג30

365/י"ג304/י"א243/ט212/ח151/ו90/ד31/ד31

סימני קודים
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צרכן חרדי!
לפני שהנך 
קונה מוצר 
בדוק היטיב 
אם אכן נושאת 
את חותמת 
הבד"ץ המעידה 
על כשרות 
המוצר וכי הוא 
נקי מכל חשש 
אל תשקצו וגו'. צריך לדעת למה חזר עוד לצוות איסור.

וזרו  לארץ  שפירשו  את  לרבות  אמרו  וז''ל  לזה 
שפירשו  כיון  צריכה  שאינה  אלא  אמת  זו  ודרשה 
וכי בשביל שחזרו יהיו מותרים ויש ליישב דבריהם 
מהשרצים  האוכל  כי  להודיע  הכ'  שבא  ואולי  ז''ל 
נעשה נפשו עצמו שרץ והוא אומרו אל תשקצו את 
נפשותיכם פי' לא תעשו נפשותיכם שקץ ובמה בכל 
נא  ולך  אותה  כשתאכלו  הארץ  על  השורץ  השרץ 
וירדו  פסוק  ברמז  בראשית  בפ'  שכתבנו  מה  ראה 
ע''ה  ז''ל שאמרו על  ותמצא מאמר'  וגו'  בדגת הים 
הם שרץ ובנותיהם שקץ וגו' וכל דבריהם ז''ל ברוח 
הקודש נאמרו והם דברינו עצמם ואמרו ולא תטמאו 
לבל  להזהר  ישראל  שצריכין  לו'  שיכוין  אולי  בהם 
יכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת כי ההפרש שבין 
התיעוב  כי  במזיד  כשוגג  זה  במציאות  למזיד  שוגג 
הדעת  בהיסח  אפילו  האדם  בנפש  מעשהו  יעשה 
אלא שישתנה הפגם במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ 
ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם והוא או' ולא תטמאו 
זהירות  בתוספות  ליזהר  האדם  וצריך  בם  ונטמתם 
זה  שיקוץ  ספק  בגדר  יכנס  דבראשר  בכל  וזריזות 
כולן  והארצות  האויר  שנזהם  אלו  בזמנים  גם  ומה 
יחד ואין לך גידולי קרקע שאין בהם מהשיקוץ שומר 

נפשו ישמור את הדבר

)אוחה"ק פר' שמיני(



רשימת 
החנויות
בהשגחת הבד"ץ

של העדה החרדית ירושלים
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ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

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,

ומודיעים כי מוצרי העופות, ובשר בקר, שבהשגחת הבד"ץ  הננו חוזרים 
אריזה  וללא  צמודה  השגחה  ללא  וכדומה,  בצרכניות  בחנויות,  הנמכרים 

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.

הודעות ואזהרות לגבי חנויות מזון
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השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום
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ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

אולמות שמחה העומדים תחת פיקוח
ועד "שהשמחה במעונו" שע"י בד"ץ העדה החרדית

בהוראת רבותינו מרן הגאב"ד והגה"צ הביד"צ שליט"א, הוקם "ועד שהשמחה במעונו" 
לפקח על צביון אולמי השמחות ושמירת גדרי הצניעות על פי תקנות והוראות הביד"צ
על אף השינויים הגדולים לטובה שכבר נעשו בע"ה, עדיין הדבר צריך שיפור, 

והדבר תלוי הרבה בדרישת הציבור.
ע"כ אנו פונים אל ציבור היקר שמתכוננים לערוך שמחה, שבעת הזמנת האולם ו/או קייטרינג 
לדרוש מבעלי האולמות והקייטרינגים פיקוח ה"ועד", ובכך תוכלו בעז"ה לערוך את השמחות 
על טהרת הקודש. ובשם ה' נעשה ונצליח שתשרה שכינה בשמחותינו ויהיו בקדושה ובטהרה 

ותהא באמת שמחה של מצוה.
לבירור אולמי שמחה וקייטרינגים העומדים תחת פיקוח הועד ניתן לפנות אל מספר טלפון 052-7636656
להלן רשימה חלקית של אולמות וקייטרינג שקיבלו על עצמם לעמוד תחת פיקוח הועד בכל עניני 

צניעות )לגבי כשרות המזון המוגש באולמות אלו יש לברר בכל אירוע(.

ירושלים
................................................................................................ רח' בהר"ן 17 « אינזליכט )בנות ירושלים(

פרימה פאלאס................................................................................................................ רח' פינס 2 א'  «

פארהאנד )בית יעקב הישן(.................................................................................... רח' בית ישראל 13 «

............................. רח' עזרת תורה 24 « אולמי רב טוב סאטמאר )כולל הקייטרינג בהשגחת הבד"ץ(

......................................................................................................... כביש רמות « רמת תמיר )3 אולמות(

בית שמש
פארהאנד היכל א' / היכל ב'..............................................................................................רח' רשב"י «

שערי שמחה / שערי יוסף - דושינסקיא.......................................................... רח' רבי יהושע 10 «

בני ברק
..... רח' מלצר 13 « אולמי ווגשל )לגבי כשרות המזון המוגש באולם יש לבדוק תעודת כשרות בכל אירוע(

ארמונות פרידמאן )2 אולמות(...................................................................................... רח' מתתיהו 2 «

נ"ב מפאת קוצר הזמן לא עודכן כל 
הרשימה שקיבלו ע"ע תקנות הבד"ץ. 
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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.

רשימת האולמות העומדים בפיקוח ועד שהשמחה במעונו ראה בעמוד הקודם

בני ברק
קייטרינג באולמי ארמונות חן......................................................................... רח' שלמה המלך 29 «

ירושלים
קייטרינג באולמי ארמונות וולף.................................................................................. מרכז ספיר 5 «

קייטרינג באולמי ארמונות חן.......................................................................................... מרכז ספיר «

קייטרינג באולמי בית ישראל.................................................................................... עזרת תורה 18 «

קייטרינג באולמי רב-טוב )סאטמאר(........................................................................ עזרת תורה 24 «

קייטרינג חן באולמי גוטניק....................................................................................... בית הדפוס 11 «

קייטרינג באולמי מונדיאל......................................................................................... בית הדפוס 13 «

קייטרינג באולמי האופרה.......................................................................................... בית הדפוס 13 «

מודיעין עילית
קייטרינג באולמי נוף עילית............................................................................... רח' שד' יחזקאל 2 «

 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
למה  בנוסף  שתיה  או  מזון  מוצרי  להביא  השמחה  לבעלי  אין  הבד"ץ  בהשגחת  באירוע 
עוגות  מזון מבושל. לפעמים מחוסר שימת לב מובאים  שהוזמן ע"י הקייטרינג. במיוחד 

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

בורקס  מנה ראשונה של  מגישים  הבד"ץ,  גם אלו שהקייטרינג בהכשר  באירועי שמחות, 
אין  לכן  בשריות.  מנות  גם  יש  שבו  מגש  על  קרובות  לעתים  מוגשים  הם  אולם  פרווה, 

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.

  ב"ה

  מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

  קריאת קודש

  על משמר השחיטה המהודרת
 

ע"ד כשרות העופות והבשר אשר מאז ומתמיד היו צריכים השגחה והקפדה על 

כשרות כל עוף ועוף, ועאכו"כ שלאחרונה שוחטים כמויות גדולות מדי יום 

בזה כוחות עצומות על סדרי כשרות השחיטה ביומו, ות"ל יתב"ש השקענו 

ובדיקת הסכינים, וכן בדיקת כל עוף ועוף מחשש טריפות הריאה וצומת הגידין 

, והעמדנו ע"ז רבנים מוצי"ם שליט"א העומדים (ולא להסתמך על מדגמים)והבני מעיים 

על משמרת הכשרות ומומחים במלאכת הק', וכן שוחטים ובודקי סכינים 

שמים מרבים, ומשגיחים מיוחדים על נקיון העופות וסדר  מומחים ויראי

  המליחה בתכלית הכשרות בעזהשי"ת, וגם לרבות השגחה על הזריקות שלא 

  יהיו במקום שמטריף את העוף. 

שנה וכאן המקום לציין שוב באגרות שניות מד"ס את אשר הודענו ברבים ב
יקות וכן בדיקות צומת , כי אחר הבדיקה והעיון בכל סדרי ומהלך הזרהאחרונה

  הגידין שנתעורר בהם לאחרונה, העופות מהודרים וכשרים לכתחילה למהדרין מן 
  המהדרין לימות השנה ולימי חג הפסח.  

וכמו כן בענין שחיטת בשר בקר בהשגחתינו, אשר פועלים רבות בנושא, וגם לרבות 

ת בהשגחה בענין מה שנתעורר לאחרונה חשש טריפות בכריסות, ומשקיעים רבו

  מעולה, כדי להביא לשולחנם של ישראל בתכלית ההידור והכשרות בלי שום חשש 

 ופקפוק, כמו"כ סודר שכל משלוח המגיע בהשגחה יש עליו בלומבה או הולגרמה. 
שאפי' בעסקי העולם כל משכיל בוחר לנפשו הדרך היותר  :(מובא בב"י אור"ח תר"צ)וידועים דברי שו"ת הריב"ש 

בטוח ומשומר מכל נזק ומכשול ואפי' בחשש רחוק, על אחת כמה וכמה שיש לנו לעשות כן בדרכי 

. התורה והמצווה שהם כבשונו של עולם, והאיך נניח הדרך אשר דרכו בו רבותינו הקדושים וכו' עיי"ש

  דממונא מוכנים ליכנס לספיקות ח"ו.ועל אחת כו"כ שישנם כאלו אשר בדררא 

וכל בעל נפש יזהר ויזהיר את בניו ובני ביתו, וכן מנהלי המוסדות יזהרו לקחת 
  אך ורק משחיטת העדה החרדית, וכידוע ששמירה על טוהר השולחן יש לו 

  השפעה על נפש האדם, והוצאה זו הכנסה היא לזכות לרב טובה וברכה. 
והייתם לי קדושים כי קדוש אני ואבדיל אתכם וגו' להיות לי, שמוסב על  (ויקרא כ כו)וש לה"א, כמאה"כ ובזכות זה נזכה להיות עם קד

  השמירה ממאכלות אסורות, ובזכות זה נזכה לאכול מן הזבחים אשר יגיעו על קיר המזבח לרצון בבוא לציון גואל בב"א

  הביד"צ דפעיה"ק ת"ויומ"ד הראב"ד מקודש הגרמ"נ וולענשטיין זצוק"ל לפ"ק כו"ח המצפים לישועת ה' בב"א  יום כ"ג אדר תשע"ז ה

 רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו יצחק טובי'ה ווייס נאם
           אברהם יצחק אולמאן נאם                                                               דראב"משה שטרנבוך  נאם

  

  פישר במוהגרי"ייהודה  נאם                 יעקב מענדל יאראוויטש נאם                 יהושע ראזנבערגער נאם
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לידיעת אחינו הספרדים הנוהגים עפ"י פסקי הב"י זצללה"ה 
בענין הבשר מהשחיטה המהודרת שע"י העדה החרדית
שהיא גם לפי פסקי הב"י הננו מביאים ב' מכתבים בענין
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"גלאט כשר"... צמד המילים אלו, סביבם הסתובבו והתנהלו חיי היום יום של המשפחה היהודית 
מאז ומתמיד, סביבם מסתובב ומתנהל עד היום כשרות המהודרת "השגחת הבד"ץ שע"י העדה 

החרדית".

השחיטה שע"י העדה החרדית". שם, במילון שלהם המצוי בחדר משכנם של רבותינו  ב"ועד 
לו משמעות אחת,  יש  "גלאט כשר"  למילים  דינו הצדק שליט"א  ובית  הגאוה"צ מרן הגאב"ד 
משמעות רבה ומיוחדת, שם הופכים את הנראה בלתי אפשרי לאפשרי, בכדי שה"גלאט" יהיה 

באמת "גלאט".

לשולחן ועד השחיטה מגיעות לפעמים שאלות על שכלל מוצרי הבשר והעוף שתחת ההכשר 
המהודר של העדה החרדית מחירם גבוה במעט מעבר למחירים של מוצרים דומים מהכשרים 
אחרים. אך לזאת צריכים לתת סקירה קצרה מה היא ההשגחה המהודרת של העדה החרדית, 
מה הן הנה הדרישות של העדה החרדית, ומה הן סדרי ההשגחה במפעלים שתחת השגחתנו. 
וגם לשם מה כה נחוצה השגחה מהודרת ומה היא מטרתה, ועד כמה נצרך התמחות, פקחות, 

אמינות, והרבה סייעתא דשמיא במתן הכשר על ענף מסובך זה.

הבה נחזור אחורה תקופה של מאה שנים. עקרת הבית שם ב'שטעטל' נידח בחו"ל ראתה צורך 
לבשל בשר לארוחת צהרים, עשתה את דרכה ללול אשר בחצרה, לקחה עוף )אשר כמובן נתגדל 
באופן טבעי ללא זריקות ושאר חששות( הלכה עמו לשוחט, שם לעתים גם השתרך תור גדול, לאחר 

שאלה  איזו  בבדיקתה  וראתה  ובמדה  העוף  פתחה  ידנית,  במריטה  הנוצות  מרטה  השחיטה 
אותו  הביאה  העוף  הכשיר  כאשר  ואם  בדק,  הרב  העיירה,  רב  עבר  אל  רצה  העוף,  בכשרות 
גם בשחיטת  כך  והעוף הוכשר לאכילה.  ושוב הדיחה  וחתכתו לנתחים, הדיחה, מלחה  הביתה 
הבקר, פרה אחת או שתים נשחטו בשבוע בעיירה, כל קונה קנה בעצמו במקולין, הדיח ומלח, 

עד שהיה מוכן לאכילה.

תפסו  הזה  כהיום  רחוקה.  הלא  ההיסטוריה  בדפי  שם  אי  טמון  זה  חיים  אורח  כי  לציין  מיותר 
לגמרי, בכל מערכת של שחיטת בקר נשחטים מאות ראשי בקר  חיים אחרים  מקומו ארחות 
מדי יום ביומו. בכל יום נשחטים עשרות אלפי עופות. מורטים במכונה במפעל, בודקים במפעל, 
נחשבה  קדמוניות  בשנים  אשר  שאלה  שכל  כך  במפעל.  ואורזים  מכשירים  ומולחים  מדיחים 
לשאלה קלה, הופכת היום לשאלה מסועפת ומסובכת הכוללת לפעמים מאות או אלפים עופות. 
מה גם אשר בטכנולוגיה המתקדמת מתרבים מיום ליום בעיות שונות ומשונות. ניקח לדוגמא 
המכשלה  רבה  קפדנית  השגחה  לולא  אשר  בעופות,  למיניהם  הזריקות  של  הידועה  בעיה 
)ואכן כך במקומות שאין השגחה מזריקים בדרך כלל במקומות שיש  והחשש לטריפות דאורייתא ממש 

חשש רציני של הטרפת העוף(.

בעוד תחילת המעבר המהפכני מבשר ועוף ביתי לבשר או עוף מפעלי, היו עוד ציבור מדקדקים 
הגדולות  החששות  בגלל  ודווקא   - בביתם  לבד  הבשר  להכשיר  עצמם  על  החמירו  אשר  גדול 
הכרוכות במפעלים יותר מאשר בבית. ועד השחיטה של העדה החרדית לא ראו צדק בכך שכלל 
הציבור הרחב יכניסו לפיהם פחות מהידור מושלם. מודעים לתשוקתם העזה של ציבור היראים 
לקבל בשר ועוף באותה רמת כשרות כבבית, התאזרו עוז ושמו לעצמם מטרה לדקדק בשיא 
הדקדוק ללא שום פשרות והיתרים אף כאלו אשר ההלכה הפסוקה מתירה מתוך נימוקי הפסד 

אטליזים, בשר ועופות
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א
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מוכשר  בשר  לאכול  להקפיד  הנוהגים  אלו  ונתמעטו  הלכו  השנים  עם  וכאשר  וכדומה.  מרובה 
ביתי, ולא משנה למה, נהנו גם אלה מהעובדא כי אכן יש על מה ועל מי לסמוך.

כאן המקום לעורר כי כבר קרה הרבה פעמים, שאלו שאינם רגילים למלוח בשר במשך השנה, 
אלא בזמנים מיוחדים כערב פסח, ערב יום כיפור וכדומה. שאז מכשירים בעצמם את הבשר, 
ורגילים  הבקיאים  אלו  עם  להתייעץ  קודם  כדאי  ע“כ  חמורות.  שאלות  אצלם  שהתעוררו 

בהלכות אלו במשך השנה, או עם מו“צ.

דבקים וצמודים למטרה זו בכל הקשור למתן כשרות על ענף זה, הוצבו על ידי רבותינו הגה"צ 
קפדניות.  ודרישות  ברורות  הוראות  שליט"א  הגה"צ  ויבלחט"א  זצוק"ל  צדק  דין  הבית  חברי 
העופות  בשחיטת  והן  ובחו"ל  בארץ  הבקר  בשר  בשחיטת  הן  שם,  ננקטו  גדולות  חומרות  גם 
רבנים  ארבעה  של  וועד  שליט"א  הבד"ץ  רבותינו  ידי  על  נתמנו  אף  זה  ולצורך  בפעיה"ק, 
רב  והם עומדים בקשר תמידי עם  מפורסמים מגדולי המוצי"ם בעדתינו, לעמוד על המשמר, 
המפעל בשטח, גם מבקרים מדי יום במפעל לפקח ולעמוד מקרוב שלא יצא ח"ו מכשול מתחת 

ידינו.

בשר עוף
לאור כל הדקדוקים והחומרות, מובן כי על מנת להביא עוף כשר לשולחן הצרכן הוא עובר תהליך 
של עשרות אנשי מקצוע ולו רק מבחינת הכשרות, משגיחים על הזריקות בלולים, רבנים, רב 
המפעל, שוחטים, בודקי סכינים, משגיחים הבודקים את המעיים, משגיחים על בוקא דאטמא, 
צוות נרחב מיומן בודקים הריאות וצומת הגידין, משגיחים על ניקיון העופות מצרורות דם לפני 
המליחה, מולחים, משגיחים על המליחה, משגיחים על האריזה והחתמת ההולוגרמות מיוחדת 

שעליהם חותמת הבד"צ.

במסגרת ההשגחה הושם דגש מיוחד בוועד השחיטה על כל העובדים והמשגיחים שיהיו יראי 
הקודש  מלאכת  שמלאכתו  מי  כל  לזה  בנוסף  הקודש,  קהילות  מבני  חכמים  תלמידי  שמים 
הריאות,  בדיקות  שרייה,  הדחה,  מליחה,  שחיטה,  זה  אם  השגחתנו,  תחת  אשר  במפעלים 
בדיקות צומת הגידין, בדיקת המעיים, וכו', חייב ללמוד ההלכות הקשורים אל מלאכתו בשולחן 
ערוך וגם בשו“ת קנה בשם בענין בדיקת הריאה וצומת הגידין והמעיים, ועליהם לעבור מבחן 
אצל שני רבנים מובהקים ולקבל תעודה המעידה על בקיאותם, ורק אחר זה כאשר מתלמדים 

את העבודה בפועל אפשר להשתלב במסגרת העבודה.

בשר בקר
כידוע, עקב יוקר בשר הבקר בארץ הקודש, סודרה שחיטת בקר גם בחו"ל, בהשגחתנו המלאה 
בכל ההידורים כבארה"ק, )באר“י קיימת השגחה מיוחדת שלא יהיה חשש בכורות( עם כל הצוות הקבוע 
מרן  ולהבחל"ח  נבג"מ  רבותינו  מרנן  ובראשם  החרדית  העדה  מטעם  ובודקים  שוחטים  של 

הגאב"ד וחברי הבד"ץ ורבני וועד השחיטה שליט"א.

וגם בזה, מתחילה חרשנו ארצות שונות לבדיקת מקום מתאים. ההכרעה נפלה לבסוף על מדינת 
ששם  בהיות  אך  המהודרת.  השחיטה  מסויים  זמן  התקיימה  שם  אמריקה,  שבדרום  אורוגווי 
שיטת הטיפול בכריסות נפוחות ע"י זריקות, והיה אחוז גבוה של כריסות דקורות בחשש חמור 
בפולין,  ועברנו לשחיטת בשר  רבותינו שליט"א שלא להמשיך שם  לכך החליטו  אי  לטריפות, 
ששם שיטת הטיפול אחרת, כך שאחוז הכריסות הדקורות אפסי, ולמרות זה העמדנו משגיח 
וב"ה מאז מתנהלת שחיטת  ניקב הכרס.  לוודא שלא   - גדול במקצועו  – מומחה  צמוד מיוחד 

הבקר שם על מי מנוחות בהידור רב.
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נוסף החשוב לציין כי שחיטת הבקר בעדתנו מתנהלת כל השנים גם בכשרות 'חלק בית  פרט 
וכמו“כ  יוסף,  יוסף' וכשרים למהדרין גם לאחינו בני ישראל הספרדים ההולכים בשיטת הבית 
המשגיחים בודקים כל בית הכוסות ביסודיות, ויש השגחה מיוחדת שלא לשחוט, אלא עגלים 
עד גיל שנתיים, שלא להכשל בחשש של ניתוחים. מרן הגאב"ד שליט"א אשר זכינו לביקורו 
אשר  החומרות  בכל  מקרוב  נוכח  וגם  ההידור,  מרמת  מאד  התפעל  בפולין,  השחיטה  במפעל 
אנו נוקטים לצאת גם שיטת בית יוסף, והוסיף על מכתב ההוראות של הגאון הגדול רבי מאיר 
בראנסדארפער זצ"ל - שבה מורה על נקיטת כל החומרות גם לדעת בית יוסף – כי אכן התרשם 

מקרוב כי כן הוא.

אנו קונים רק חלק הפנים )הקידמי( היוצא מהשחיטה חלק )גלאט כשר( ואילו הטריפות נשארות 
אינו  הניקור  וחלק  ולכל השיטות כאמור,  בכל ההידורים  הוא  הניקור  כן  וכמו  הנכרים,  לבעלים 

נמכר ח"ו )כפי שפרוץ רח"ל( ליהודים.

לטובת הציבור אנו מציגים כאן
 הוראות מיוחדות מוועד השחיטה בסדר ההשגחה 
מגידול העופות עד שמגיע לצרכן הפרטי בביתו:

כן  ועל  רציני של הטרפת העוף,  יש חשש  כך  העופות מזריקים אותם בחיסונים, עקב  בגידול 
בעת ההזרקה מחייבת השגחה קפדנית ביותר כדי שלא יזריקו במקומות שיש חשש טריפות.

והשגחה  פיקוח  כשיש  רק  נעשים  המשאיות  על  הכלובים  והעמסת  לכלובים  העופות  הכנסת 
מטעמינו שלא יזרקו או יטלטלו את העופות שיכול לגרום לטריפות ח"ו.

שהאוכל  הפסח,  לחג  העופות  שלוקחים  המשקים  באלו  העופות,  בלולי  יש  מיוחדת  השגחה 
הניתן לעופות יהיו ללא חשש חמץ.

השחיטה ע"י שובי"ם מומחים ויר"ש שאושרו ע"י הבד"צ.

בדיקת הסכינים כל שלש דקות ע"י שוחטים מיוחדים ומומחים שהוכיחו את עצמם בהרגשתם 
העדינה מאד.

בדיקת המעיים מחשש טריפות, ע"י משגיחים מומחים יר"ש.

בדיקת הבוקא דאטמא ע"י משגיחים מומחים יר"ש.

הריאות  הוצאת  באופן  רבנים,  אצל  כן  לפני  שנבחנו  ת“ח  ע"י  הגידין  וצומת  הריאות  בדיקת 
ומשמוש ביד כל ריאה וריאה, וכן בדיקה מיוחדת ויסודית על כל עוף ועוף עם הכנסת האצבעות 

תחת צומת הגידין )לא במדגם(.

בדיקת צומת הגידין. אצלנו כפי הוראת הבד"ץ בודקים צומת הגידין כדת וכדין.

כל  כי  השחיטה  וועד  ודרישת  פועלים  עשרות  ע"י  יסודי  נקיון  להכשרה,  העופות  וניקוי  הכנה 
לפני  ניקיון העופות  בדיקת  כך  ואחר  הגרון  מן  הגידים  הוצאת  גם  בעוף.  ינקה חלק אחר  פועל 

ההכשרה ע"י משגיחים מומחים ויר"ש.

הכשרת ומליחת העופות ע"י אברכים יראי השם ועליהם משגיח כללי על המליחה. רב המפעל 
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החששות  ריבוי  עקב  וההכשרה,  המליחה  תהליך  אחר  במיוחד  עוקבים  השחיטה  וועד  ורבני 
העלולים להיות.

משגיחים על האריזה והחתמה עם הולוגרמות והכנתם למשלוח לחנויות.

מן  בבדיקת מעבדה חשש מריחה בשומן  וכדו', התגלה  נקניק  כבוש,  לעטיפת בשר  ברשתות 
החי, על כן סדרנו בעז"ה השגחה מיוחדת במפעל מקומי כי העטיפות יהי' ללא שום מריחה.

כדי להבטיח שאכן עופות אלו מגיעים לביתם של המהדרין מן המהדרין, הפעלנו צוות משגיחים 
דוועד  ורב  הבד"ץ  חבר  האדיר  הגאון  ולהבחל"ח  שליט"א  הגאב"ד  מרן  דרישת  כפי  בחנויות 
השחיטה רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל, ואכן ציבור היראים מדקדקים לקנות דווקא בחנויות 

אלו.

שלהם  והבשר  העופות  כי  המפרסמים  וכדו'  חנויות  מלון,  בתי  מסעדות,  ישנם  כי  לציין  חשוב 
בהכשר הבד"ץ, יש לדעת כי אין לנו שום אחריות על כך, ועל הציבור להיזהר מהטעיות וזיופים, 

אא"כ בחנויות בהשגחה או הולוגרמות מיוחדות על כל חתיכה.

כבד עוף ובקר צלויים, איננו אחראים אלא אך ורק סגור בתבניה עם פלומבה ובחותמת הבד"ץ.

היות שנפוץ בעגלים חשש בכורות סידרנו שלא לשחוט עגלים אלא אך ורק המאושרים על ידי 
משגיח מטעמינו שאין ביניהם כל חשש בכורות.

 להלן ההוראות הניתנות למשגיחי החנויות
מטעם וועד השחיטה לתועלת הציבור.

א( כלל ראשון: המשגיח אחראי על כל בשר שנכנס ונמצא בחנות שהוא מהמפעל שבהשגחת 
הביד“ץ, מכניסתו לחנות עד יציאתו מהחנות.

ב( בבוקר עם הגעת המשגיח לחנות עובר המשגיח בדיקה קפדנית בכל החנות במקרר ובפריזר 
ובכל המקומות אם אין עוף או חלק ממנה בלי פלומבה, או אריזות פתוחות או קרועות.

ג( תיכף עם הגעת המשלוח מהמפעל בודק המשגיח תווי ההולוגרמות על כל פרטי המשלוח, כל 
שקית או עוף שאין עליהם הפלומבה או ההולוגרמה, נשלח בחזרה ומודיע לרב המשחטה על 

פרטי ההחזרה ומשם נשלחים לבין הטריפות.

ההזמנה  פרטי  על  אישור  ובתוכו  המשגיח  ע"י  נארזים  למשלוח,  לקוחות  של  ההזמנות  כל  ד( 
 2 עם  האריזה  שלימות  על  לבדוק  חייב  הקונה  פלומבה.  עם  חותם  שאף  המשגיח  וחתימת 

חותמות ואישור של המשגיח על פרטי המשלוח, ואין לקבל משלוחים בלי הזיהוי הנ''ל.

אסור לקבל חזרה מהקונה שום בשר ועוף אחרי שיצא מפיקוח המשגיח והאריזה נפתחה  ה( 
כבר, אפילו אם המוצר שמחזיר תואם לקנייתו. אפילו רק לחיתוך או לטחינה בכלים של החנות 

אסור לקבל.

ו( הלקוחות שמכשירים לבד בחנות בגמר ההכשרה חייבים להוציא את הבשר באותו יום ולא 
להשאירו בחנות אחרי יציאת המשגיח מהחנות.

להיות ערני על כל שינוי בחנות וכן כל דבר חשוד או כל סוג שאלה של ספק חייב המשגיח  ז( 
לדווח מיד אל אחד מועד השחיטה או רבני הוועד.
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לתועלת הציבור הננו מעלים כאן
סדרת שאלות ותשובות

משולחן וועד השחיטה.

קפוא  עוף  נמצא  לפעמים  ש. 
לדוגמה  חלק,  וחסר  באריזה 
שאלה  זה  האם  כנף,  חסר 

בכשרות ?

לפני  אחר  חלק  או  הכנף  מורידים  לפעמים   ! לא  ת. 
כדי  תוך  כנף  נופל  לפעמים  דם.  צרורות  כשיש  המליחה 

עבודה בנקיון.

הבשר  על  רואים  לפעמים  ש. 
צרורות דם חזק, מה לעשות ?

הדם  צרורות  כלל  בדרך  אותו.  ולהוציא  לחתוך  ת. 
ישנם  אך  המליחה,  לפני  אותם  חותכים  שנמצאים 
לפעמים שהצרורות דם היו בעומק, או תחת העור שלא 

נראו לפני פירוק העוף.

ש. לפעמים נמצא בשקית של 
העוף נוזל הנראה כמו דם ?

ת. זה אינו דם, זה רק ציר היוצא מהעוף אחרי ההכשרה 
וההקפאה, ומראהו מראה דם.

ירך  ש. לפעמים נמצא שוק או 
שאלה  זו  האם  שבור,  כנף  או 

בכשרות ?

שאלה  יש  אם  עוף  כל  בודקים  מיוחדים  משגיחים  ת. 
פעמים  לטריפות.  יוצא  שאלה  של  ספק  וכל  בהנ"ל, 
שנשברים חלקי עוף אחר השחיטה או במריטה או בנקיון, 

ואין על זה חשש איסור.

גם  הוא  בקר  הבשר  האם  ש. 
"גלאט בית יוסף" לספרדים ?

ת. כן. בנוסף על הקפדה בחומרות הרמ"א השונות שאנו 
הבית  שיטת  על  גם  מקפידים  בהם,  נוהגים  אשכנז  בני 

יוסף.

ולא  הולוגרמה  לא  כשאין  ש. 
פלומבה רק חותמת הבד"ץ על 

מדבקה, מה דינו?

כל  על  וכן  השחיטה,  לוועד  ולפנות  בו  להשתמש  לא  ת. 
דבר מוזר או שונה מהרגיל מתבקשים לפנות מיד לועד 

השחיטה במס' טלפון 02-6232335

הבד"ץ  של  בהכשר  חנות  ש. 
והמשגיח לא נמצא שם?

מסוימות  בשעות  רק  נמצא  שהמשגיח  חנויות  יש  ת. 
ורק אז עושים פירוק העוף, ומקבלים הזמנות למשלוח. 
לחנות  אסור  נמצא  אינו  כשהמשגיח  האחרות  בשעות 
הקונים  בנוכחות  רק  בשר,  ולחתוך  פירוק  לעשות 
והקונים  הפלומבה/הולוגרמה  את  בודקים  כשהקונים 

לוקחים אותם מיד ולא להשאירו למשלוח.

ארוז  בשר  של  מוצר  ש. 
מקום  באיזה  ופתוח  מהמפעל 
לצאת  יכול  שהמוצר  בצורה 

באותו פתח ?

ת. לא לקנות אריזה זו.
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רשימת מפעלים לעיבוד מזון ואריזה ובתי השחיטה
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

איכות למהדרין............................... רח' ספיר 6 א.ת. באר טוביה............................. 073-2113785 «

» 03-9081400 ................................ הידורים - מ.ב. גלאט...................... רח' הסיבים 19 פתח תקוה

מ.ב. גלאט )חנות המפעל( רח' מפעלות 2 א.ת. עטרות ירושלים/בית שמש............ 02-6563990 «

» 1700-504504 ......................................... עוף איכות )טרי וחלק(................................. שלומי/אשדוד

רשימת האטליזים
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

אנ"ש )מחלקה מיוחדת(........................................................ רח' זית רענן 1 )בסניפים אחרים אין לנו שום השגחה( «

גראס מרקט............................................................................................... תכלת מרדכי 4, גני גאולה «

............................................................................................................................. עזרת תורה 18 « דג לדג

................................................................................... רח׳ מאה שערים 31 « וירצברגר )האטליז הראשי(

........................................................................................... עטרות ירושלים « מ.ב. גלאט )חנות המפעל(

פיש און פלייש ליברמן........................................................................................ רח׳ החרש 6 מא"ש «

קאשער שטוב.......................................................................................... רח׳ מא"ש 90 02-6286137 «

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

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.

כשר לפסח!
בארוחות מוכנות בבתי חולים ובמטוסים 

בימי הפסח חייב להופיע כיתוב כשר לפסח מעל לחותמת הבד"ץ

הארוחות מסופקות גם בבתי הסוהר ובתי המעצר, יש להזמין מראש.

מארזי ארוחה חמה!
הארוחה החמה מוגשת בתבנית אלומיניום בנפרד, התבנית חייבת להיות מוגשת בתוך אריזה בסגירה 
כפולה )חותם בתוך חותם( עם חותמת הבד“ץ, מפני חשש חימום בתנורים שונים. ובנוסף לאריזה 

גם סיפרת ביקורת.
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(.

ארוחות מוכנות למטוסים בהשגחת הבד"ץ

» 08-6310100 ................................................... המשביע................................................................. רמלה

דלי שף............................................................. פתח תקוה............................................... 03-6286000 «

מארזי ארוחה חמה!
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(.
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זהירות מחשש חילול שבת!
כמו"כ הננו להדגיש כי בהזמנת קייטרינג לשבתות וחגים, ההשגחה על שמירת שבת 
להשיג  רב  קושי  ויש  מאחר  במציאות,  שייכת  ולא  כמעט  והעובדים  המלצרים  ע"י 
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, על בעלי השמחה לפקח 

על המלצרים בכל הנוגע לשמירת הלכות שבת ושאר הדברים.

הודעה ואזהרה
המוצרים  ש"כל  שונים  קייטרינג   / אירועים  מארגני  מפרסמים  האחרונות  בשנים 
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, 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 
איסור  בליעות  עכו"ם,  בישול  תולעים,  בדיקות  שביעית,  ערלה,  טבל,  כגון  גלם, 

בכלים, ועוד.

לתשומת לב הטסים במטוסים!
במטוסים  המחולקים   - וכדומה,  שתי'ה  פיצוחים,  לחמניות,  כגון  מזון  סוגי 
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.

"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.

בתי מלון / הבראה

......................................... חפץ חיים...............................................  08-8593899 « מלון ציפורי בכפר 

בית החלמה ליולדות טלז סטון - המטבח  קרית יערים..........................................  02-5331010 «

מלון פלטרין .......................................... אחד העם 12, טבריה .......... 04-6790829 053-3166065 «
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על כשרות הדגים
גדולות  לחולל  ב"ה  הצליחה  הבד"ץ,  שע"י  הכשרות  בוועד  הדגים,  וטהרת  לכשרות  המחלקה 
ורבות בתחום שהיה – אם ניתן לומר – מוזנח קצת מחוסר ידיעה והבנה כי קיימים כל כך הרבה 

בעיות, ביחס לתחומי כשרות אחרים.

במסגרת הפעילות בציבור הרחב מתקיימת השגחה צמודה בבתי האריזה של הדגים בארץ בכל 
שעות הפעילות שלהם במיון ואריזה. דג דג עובר לעיני המשגיח, כדי שיוכל לזהות אותו עם 
לפרקים  נתקלו  אלה  הידורים  הדגים.  סוגי  בכל  ותולעים  טפילים  ובדיקת  שלו,  הטהרה  סימני 
בהתנגדות גורמים בעלי אינטרס אישי, אך בחסדי ה' הוכתרה הפעילות בהצלחה, כן יתן ה' וכה 

יוסיף.

מתבצע  עור  ללא  שמיובאים  אלו  לכאן,  והמגיעים  בחו"ל  הקפואים  דגים  אריזת  על  הפיקוח 
בהשגחה צמודה ע"י רבנים ומשגיחים מטעמנו שנסעו למקומות האיסוף, מיון, ניקוי והקפאה, 
נורווגיה, ארה"ב, ארגנטינה, טנזניה, קניה, אוגנדה,  במדינות אוקראינה, פולין, טורקיה, הולנד, 
צ'ילה, ויטנאם, תאילנד וסין, פיליפינים. הפיקוח כולל הן בדיקת סימני הטהרה והן ניקיון הדגים 

מחשש לטפילים השכיחים בהם.

כמו"כ היה פיקוח במפעלים בחו"ל שכל הדגים המשווקים בהשגחת הבד"צ לא יעברו הזרקות 
של חומרים מפוקפקים לבשר הדג. כמו"כ קיים פיקוח הדוק שבכל שלבי ההקפאה לא יחדירו 

לקרח חומרים שבחששות.

דגים בחששות
מרלין: משווק בשוק גם תחת השם "טונה לבנה", על פי הוראות הבד"ץ כשרותו מוטלת בספק 

ואין לאוכלם. )מבנה הקשקשים בדג דומים לשן או מאורכים ומחודדים(.

קינג-קליפ: כשרותו מוטלת בספק ואין  לאוכלו.

בקלה - רוקי מרלוזה: רוב קשקשיו נושרים במים, כשהדג מופשר בצורה טבעית בלבד עדיין 
אפשר למצוא בו קשקשים, )בשטיפה במים או בשרייה ובפרט בגירוד, קשה מאוד למצוא עליו קשקשים(.

דגי כנרת: דגים שמגיעים מהכנרת יש להם נגיעות גבוהה של תולעים, ויש לבודקם היטב דג דג, 
בחנויות שבהשגחתינו הדגים נבדקים ע"י משגיח מומחה.

סול: רבים חושבים כי אין עליו עור וקשקשים. לאמיתו של דבר הדגים המשווקים בהשגחתינו 
– הם עם עור בצבע לבן עם קשקשים קטנים בגודל 2 מ"מ לערך, לאחר ההפשרה מהקרח קל 

לבדקם ואפשר להיווכח שיש עליהם עור וקשקשים.

דגים
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כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום ידיעות בענין דגים בהשגחת הבד"צ.

כל סוגי הדגים הנמכרים בחנויות הדגים בהשגחת הבד"צ ובמטבחי 
הקייטרינג בהשגחת הבד"צ, וכמו"כ שימורי דגים בהשגחת הבד"צ, 
נבדקו בהם סימני טהרה, ואין בהם כל חשש. כמו"כ נקיים מחשש 
)בענין הטפיל אניסקיס לא  'אניסקיס'  ותולעים. כולל טפיל  טפילים 
הכריעו הבד"ץ לא לאיסור ולא להיתר, וכאמור הדגים שיש בהם את הטפיל 
'אניסקיס' – אינם משווקים בחנויות הדגים שבהשגחתינו, לגבי "הערינג"– ראה 

בטבלה שבעמוד הבא(

כמו"כ קיים פיקוח שלא יהיה שום חילול שבת ויו"ט, וכן על דגים 
המעובדים כ"פילה" מפקחים גם בעיבוד, שלא יוסיפו בהם חומרים 

וצבע שיש בהם חששות.

דגים קפואים מיובאים:
דגים קפואים המיובאים ללא עור: נבדקים סימני טהרה דג דג על 
ידי משגיחי הבד"צ, ועל כל אריזה יש הולוגרמה חותמת הבד"צ.

אלו  עור:  עם  המיובאים  קפואים  הנילוס  ונסיכת  סלמון  דגי 
שבהשגחת הבד"צ הם בפיקוח שלא יזריקו בדגים חומרים בחשש, 
ולגבי סימני טהרה ניתן לראות קשקשים על כל דג, ייתכנו טפילים 
על העור של דגי הסלמון וחובה לשטוף ולשפשף היטב את העור 

לפני השימוש.

מורידים  בייצור  עור:  עם  המיובאים  קפוא  "מושט-אמנון"  דגי 
ומנקים את הקשקשים וקשה למצוא קשקשים, אולם רואים היטב 

את בית הקשקש.

שימורי טונה: נבדקים דג דג סימני הטהרה, ע"י המשגיחים כשהדג 
שלם עם הראש והשדרה.

לגבי ייצור לפסח קיים השגחה צמודה במפעלים 
בכל זמן הייצור ונבדקים דג דג.
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

לתשומת לב!
דגים קפואים המיובאים עם עור, חייבים לשאת את חותמת הבד"ץ על כל 	 

אריזה.
בדגים קפואים המיובאים ללא עור, חייבת להופיע על האריזה הולוגרמה עם 	 

חותמת הבד"ץ )מדבקה זוהרת בצבע כסף / זהב(.
ולא 	  הדגים  גידול  למקור  להתייחס  יש  סגורות,  באריזות  המשווקים  דגים 

למקום העיבוד. ישנן בשוק אריזות שמצויין עליהן מקום עיבוד הדגים ולא 
מקור הגידול, וזה מטעה את הציבור. לדוגמה, מצאנו אריזות דגים שמודפס 
עליהן "נורבגיה" כשלמעשה מקור הגידול של דגים אלו היה מ"סין" ויש בהם 

נגיעות של תולעים.
מאיזורי 	  שיהיו  בים,  הדגים  מקור  על  מקפידים  הבד"ץ  שבהשגחת  בדגים 

גידול נקיים.

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

אלתית 
ראה סלמון

מקומי - אדמוניתאדמונית
בריכה

דגים 
מצוננים

לרניאה - לעיתים 
בעור הדג

אמור
)בהיר 
וקרפיון 
שחור(

מקומי - אמור
בריכה

דגים 
מצוננים

לרניאה / אורגלוס 
- לעיתים בעור הדג, 

זנב וראש

אמנון 
אמנון הירדן)מושט(

מקומי - 
בריכה / 

כינרת

דגים 
מצוננים/
פילה 

קפוא עם 
עור /

לרניאה 
- לעיתים 
בעור הדג

אמנון 
סין - בריכותTilapia)מושט(

פילה 
קפוא יבוא 

עם עור
אין חשש

Flathead בורי
 )greg( mullet

מקומי - 
בריכה / 

כינרת

דגים 
מצוננים

לרניאה - לעיתים 
בעור הדג, מכסה 

זימים וראש

מקומי - SEA BASSבס
בריכה

דגים 
מצוננים

לרניאה - לעיתים 
בעור הדג, מכסה 

זימים וראש

טבלה כשרות דגים טהורים המשווקים בא"י
לפי סדר הא'-ב'
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

בס / לברק 
יפני

 Japanese
seaperchסין - בריכות

פילה 
קפוא יבוא 

עם עור
אין חשש

בקלה 
)מרלוזה(

Merloza H/G/
Hake

ארגנטינה 
- ים

פילה 
קפוא יבוא 
עם עור / 
ללא עור

לעיתים קרובות 
קיימת נגיעות של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג

הדגים 
המשווקים 
בחנויות 

שבהשגחתינו 
הם בהשגחה 

צמודה 
ללא חשש. 

באריזות הדגים 
ללא עור 

חייב להיות 
הולוגרמה. 

בקלה
)מרלוזה(

 Gadus
 Gadidae/Hake

ספרד, סין 
- ים

פילה 
קפוא יבוא 
עם עור / 
ללא עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג

לא משווק 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

בקלה צעיר
ארגנטינה Fillet merloza)מרלוזה(

- ים
דגים 

מצוננים

לעיתים סרטן טפיל 
חיצוני ונגיעות 

גבוהה של תולעי 
אניסקיס בבשר הדג 

ובחלל הבטן

לא משווק 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

דגים מקומי - יםRed mulletברבוניה
אין חששמצוננים

Red mulletברבוניה
אפריקה, 
תאילנד, 

ויאטנאם - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 
עור /ללא 

עור

אין חשש

מקומי - Barramundiברמונדי
בריכות בנגב

דגים 
מצוננים

לרניאה - לעיתים 
בעור הדג, מכסה 

זימים ראש

Gilthead דניס
seabream

קפריסין, יוון, 
טורקיה - 

כלובים

דגים 
אין חששמצוננים

הייק 
דרום Hake)בקלה(

אפריקה - ים

פילה 
קפוא עם 

עור
אין חשש

נורבגיה, Halibutהליבוט
איסלנד - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור / ללא 
עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן

הדגים 
המשווקים 
בחנויות 

שבהשגחתינו 
משווק רק 

החלק התחתון 
של הדג שאין 

בו חשש 
תולעים
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

נורבגיה, Clupeaהרינג
הולנד - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 
עור /ללא 

עור

נגיעות של תולעי 
אניסקיס בבשר הדג 

ובחלל הבטן

נעשים 
מאמצים 
ונסיונות 

למצוא פתרון 
גם להרינג

קנדה - ים, white - fishוויט פיש
בריכות

דגים 
קפואים 
עם עור

לעתים קיימות 
נגיעות של תולעי 
אניסקיס בבשר הדג

הייצור 
שבהשגחתינו 
ללא חשש 

נגיעות

סין - יםAlaska Pollockזהבון

דגים 
קפואים 

יבוא ללא 
עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג

לא משווק 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

Yellowfinטונה זהובה
סרילנקה, 

צרפת, ספרד 
- ים

דגים 
מיובאים 

טריים

בדגים שלימים יש 
חשש להימצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

Yellowfinטונה זהובה

סינגפור, 
ויאטנם, 

אינדונזיה, 
טייוואן, 

סרילנקה, 
צרפת, ספרד 

- ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

בדגים שלימים יש 
חשש להמצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

טונה 
כחולה 

)אלבקור(

 Northern
 Bluefin

 Southern
Bluefin

סינגפור, 
ויאטנם, 

אינדונזיה, 
טייוואן, 

סרילנקה, 
צרפת, ספרד 

- ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

בדגים שלימים יש 
חשש להימצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

טונה 
כחולה 

)אלבקור(

 Northern
 Bluefin

 Southern
Bluefin

סרילנקה, 
צרפת, ספרד 

- ים

דגים 
מיובאים 

טריים

בדגים שלימים יש 
חשש להימצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

טונה 
Bigeyeעיננית

סרילנקה, 
צרפת, ספרד 

- ים

דגים 
מיובאים 

טריים

בדגים שלימים יש 
חשש להימצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

טונה 
Bigeyeעיננית

סינגפור, 
ויאטנם, 

אינדונזיה, 
טייוואן, 

סרילנקה, 
צרפת, ספרד 

- ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

בדגים שלימים יש 
חשש להמצאות 

נמטודה בחלל הבטן 
ודפנות הבטן

silver carp,big כסיף
head carp

מקומי - 
בריכה / 

כינרת

דגים 
מצוננים

לרניאה / אורגלוס 
- לעיתים קרובות 

בעור הדג, ראש

European לברק
seabass

מקומי - 
בריכה

דגים 
ראה בס / אין חששמצוננים

לברק פילה
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

 לוקוס
דקר)יפו פיש(

דייג מקומי 
תורכיה, יוון, 

סינגל - ים

דגים 
מצוננים

תולעים - לעיתים 
בחלל הבטן והפה

יש לנקות 
ולשטוף את 

חלל הבטן טרם 
הבישול

ארגנטינה Epinephelusלוקוס
- ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן

לא משווק 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

לקס 
מקומי - בינת ארכת ראש)קרסין(

כינרת
דגים 

מצוננים

אורגלוס / לרניאה 
-  לעיתים קיימת 
תולעת נמטודה 

בראש הדג

דגים ים התיכוןMeagre מוסאר
מצוננים

נמטודה - לעיתים 
בדפנות חלל הבטן

מקומי - מוסאר מלכותימוסאר
בריכה

דגים 
אין חששמצוננים

מקרל 
נורבגיה, Mackerel)לקרדה(

אירלנד - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

עיין "הרינג"אניסקיס - לעיתים

נסיכת 
Nile princessהנילוס

קניה, אוגנדה, 
טנזניה - אגם 

ויקטוריה

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור / ללא 
עור

אין חשש

יש לוודא 
לאחר ההפשרה 

שעור הדג 
מחובר לבשר.

סול
)פלייס / 
פלאונדר(

פוטית / פיונית / 
Sole Plaiceסין - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

סול
)פלייס / 
פלאונדר(

פוטית / פיונית / 
Sole Plaiceהולנד - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

לעיתים נדירות 
נגיעות של תולעי 

אניסקיס בבשר הדג 
וכן נגיעות של כינה 
חיצונית על העור 
)בדרך כלל יותר 
בסוג פלאונדר(

בדגים שיש 
תולעים 

בבשר הדג 
לא משווקים 

בחנויות 
שתחת השגחת 
הבד"ץ דגים 
המשווקים 
בכשרות 

הבד"ץ הם ללא 
חשש

מקומי, סינגל דובר - סולסול
- ים

דגים 
מצוננים

תולעים לעתים 
בחלל הבטן

יש לנקות 
ולשטוף היטב 
את חלל הבטן 
טרם אכילה או 

בישול
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

Salmonסלמון
נורבגיה, 
צילה, 

סקוטלנד - 
כלובים

דגים 
קפואים/
טריים 

יבוא עם 
עור

לעיתים קרובות מצוי 
כינמת סלמון על גבי 
העור ובראש ובחלל 

הפה

יש צורך לגרד 
את העור 

ולשטוף היטב 
לפני הבישול. 

בחנויות 
שבהשגחתינו 
מנקים את עור 
הדג. אין לאכול 

את ראשי הדג

Salmonסלמון
נורבגיה, 
צילה, 

סקוטלנד - 
כלובים

פילה 
קפוא יבוא 

עם עור

לעתים מצוי כינמת 
סלמון על העור

ביצור 
שבהשגחתינו 

הם ללא 
חששות של 

תוספות 
והזרקות, 

יש להקפיד 
לקשקש את 

עור הדג 
כמצויין על 

האריזה

סלמון 
דגים צ'ילהcoho salmonאלתית

קפואים

לעיתים מצוי כינמת 
סלמון על העור 

ובראש

יש צורך לגרד 
את העור 

ולשטוף היטב 
לפני הבישול, 

בחנויות 
שבהשגחתינו 
מנקים את עור 
הדג אין לאכול 

את ראש הדג

סלמון/
Salmonאלתית

קנדה, סין, 
ארה"ב, 

אלסקה - ים

דגים 
קפואים, 
יבוא עם 
עור / 
פילה

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן

בפילה סלמון 
יש גם חשש 
לתוספות 
והזרקות, 

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ 

ספרד / Sardineסרדין
מרוקו - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

יש תולעים בחלל 
הבטן

יש לנקות 
ולשטוף את 
חלל הבטן 
היטב טרם 
אכילה או 

בישול

קפואים / הים הבלטיSardineסרדין
אין חשששימורים

דגים מקומי - יםSardineסרדין
מצוננים

לעתים חשש לרניאה 
על העור

יש לנקות 
ולשטוף היטב 

את העור 
החיצוני

סרדין 
מקומי - לבנון הכינרתיטבריה

כינרת
דגים 

מצוננים

לרניאה - נגיעות 
גבוהה בעור הדג 

ובראש

לא משווקים 
בחנויות 

ובתעשיית 
השימורים 

שתחת השגחת 
הבד"ץ
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

/  corvine עיט הים
 Croakerאין חששפילהוינטנאם

טרוטת עין פורל
הקשת

מקומי - נחל 
דן

דגים 
מצוננים/
קפואים

אין חשש

נורווגיה - Troutפורל
כלובים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

לעיתים קרובות מצוי 
כינמת סלמון

יש צורך לגרד 
את העור 

ולשטוף היטב 
לפני הבישול. 

בחנויות 
שבהשגחתינו 
מנקים את 

עור הדג. אין 
לאכול את 
ראשי הדג

ארה"ב - יםTroutפורל

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

פלמידה 
לבנה 

)לקרדה(

 Narrow –
 barred Spanish

 mackerel
דגים מקומי - ים

ראה "הרינג"אניסקיס - לעיתיםמצוננים

נורבגיה / Codקוד
איסלנד - ים

דגים 
קפואים / 
מצוננים 
יבוא עם 
עור /ללא 

עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן. כמו"כ יש 

מינים שיש בהם גם 
נגיעות חיצונית

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

Corvineקורבינה
ברזיל, הודו, 
אורוגוואי 

- ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

אין חשש

יש לפעמים 
דג "בקלה" 
אשר נארז 
תחת השם 
"קורבינה", 
וראה לעיל 

"בקלה"

קרפיון מצויקרפיון
מקומי - 
בריכה / 

כינרת

דגים חיים 
/ מצוננים

אורגלוס / לרניאה 
- גבוהה, בעור הדג, 

זנב, ראש

קרפיון 
מקומי - אמורשחור

בריכה
דגים 

מצוננים

לרניאה / אורגלוס 
- לעיתים קרובות 
בעור הדג, זנב, ראש

רוטברש 
איסלנד - יםRedfish)מנטלה(

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

נגיעות גבוהה ביותר 
- סרטן טפיל חיצוני, 
נמטודות בחלל בבטן

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ

רוטברש 
איסלנד - יםRedfish)מרינוס(

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

נגיעות גבוהה של 
תולעי אניסקיס 

בבשר הדג ובחלל 
הבטן

לא משווקים 
בחנויות שתחת 
השגחת הבד"ץ
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

סוג הדג 
)שם 

מקובל(
ארץ גידול/ שם עברי/לועזי

צורת גידול
צורת 
שיווק

שם הטפיל ורמת 
הערותהנגיעות

מקומי סינגל Amberjackשולה
מצרים - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

תולעים לעתים 
בחלל הבטן

יש לנקות 
ולשטוף היטב 
טרם אכילה או 

בישול

נוורגיה, Blue Cradשפרוט
הולנד - ים

דגים 
קפואים 
יבוא עם 

עור

תולעים לעתים 
בחלל הבטן

יש לנקות 
ולשטוף היטב 
טרם אכילה או 

בישול

לתשומת לב!

קיימים בשוק מוצרי מזון שונים, שבמשך ימות השנה הם בהשגחת 
ללא  לפסח"   "כשר  בכיתוב  משווקים  הם  לפסח  ואילו  הבד"ץ, 
חותמת הבד"ץ. חלקם אמנם מאושרים מטעם הבד"ץ לשאר ימות 
השנה )לא לפסח(,  אולם יש ביניהם מוצרים שאינם מאושרים אף 
לא לימות השנה מהבד"ץ,  היות ומשתמשים בחומרי גלם שאינם 

בהשגחתינו אף לא לימות השנה.
להלן חלק מהמוצרים שאינם בהשגחתינו גם לא לימות השנה: 

אבקות מרק )בשרי(, חטיפים )למעט חטיפי בטנים, 
במבה(, טונה, מיונז וממרחים, ממתקים, עוגות 

ועוגיות לפסח, ממרח תמרים, רוטבים, ריבות, 
שימורים ושימורי דגים.

במוצרים הנ"ל חייבים לבדוק אם יש חותמת הבד"ץ על כל אריזה.

להלן רשימה חלקית למוצרים שהם בהשגחת הבד"ץ לימות השנה 
בלבד, על אף שאינו מופיע עליהם חותמת הבד"ץ. 

)מכיון שאינם מאושרים על ידינו לפסח(.

אבקות אפיה, סוכר וסוכר וניל, במבה וחטיפי 
בוטנים, גלידות ושלגונים, מלפפון חמוץ, מצות 

וקמח מצה, משקאות קלים/מוגזים/ תרכיזים 
וסירופים, קקאו קטשופ, שוקו, שמני סויה.
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

חנויות הדגים
שבהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית

זה שנים רבות לפתרון בעיית התולעים בדגים, הצלחנו  לאחר מאמצים רבים 
לסדר בע"ה השגחה בחנויות הדגים דלהלן, על כשרות הדגים ופיקוח מחשש 

תולעים. ובעז"ה אנו מקוים להמשיך ולפעול בנידון.
אחריות ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות תעודה אורגינלית ברת תוקף.

אין לנו אחריות והשגחה על משלוחים רק אם יש חותמת המשגיח.

ירושלים
אנ"ש.................................................. דוכן דגים טרים וחיים בלבד.................................. זית רענן 1 «

בית הקרפיון ................................................................................................................ מאה שערים 18 «

גראס מרקט.................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד............................. תכלת מרדכי «

דג הזהב.................................................... מחלקת דגים בלבד........................................... נחמי'ה 14 «

דגי בר אילן ......................................................................................................................... בר אילן 31 «

דג ים מיכאל............................................................................................................................... יואל 20 «

דג לדג – ליבוביץ......................................................................................................... עזרת תורה 18 «

דגי פוקס )רוטמנ'ס פיש(............................................................................................................ פינס 37 «

.............................................................................................................. זכרון יעקב 1 « דגי רוממה )רוזן(

דגים נחמן )בסניף רמי לוי מהדרין(.............................................................................. כנפי נשרים 26 «

דודי'ס דגים............................................................................................................. איידלסון 28 רמות «

............................................................................................. עין יעקב 24 מאה שערים « האחים רוזנר 

הכי כדאי.......................................... דוכן דגים טרים וחיים בלבד.................................. בית וגן 10 «

הכי כדאי.......................................... דוכן דגים טרים וחיים בלבד............................... סורוצקין 18 «

חצקל'ס דגים.................................................................................................................... יעקב מאיר 7 «

יינות ביתן............................................. דוכן דגים טריים בלבד................ רח' ריינס 6 קרית משה «

מרכז הדגים וינשטיין ............................................................................................................. עמוס 11 «

מרכז הדגים רבינוביץ.................................................................................................................. דוד 5 «

נקי וטרי -דייטלס' פיש.................................................................................................... אחינועם 10 «

פיש און פלייש )ליברמן( ......................................................................................................... החרש 6 «

צחי דגים.......................................................................................................... התפוח 13 מחנה יהודה «

רחמים דגים ............................................................................................................................ צפניה 51 «

שוק העיר.............................................. דוכן דגים טריים בלבד.......................................קניון רמות «

אלעד
גמבה מרקט.......................................... דוכן דגים טריים בלבד...................... שמאי 1 מרכז יהלום «

דגי רובינ'ס..................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד........................................ הריף 1 «
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

ביתר
גולד שיווק...................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד.......................... רבי עקיבא 23 «

מוקיר שבת........................................... דוכן דגים טריים בלבד............................ אלעזר המודעי 3 «

פישל'ס פיש...................................  דוכן דגים טריים וחיים בלבד............. המגיד ממעזריטש 15 «

בית שמש
דג ועוף .................................................... מחלקת דגים בלבד.................................. יהודה הנשיא 2 «

דגי הקריה .......................................................................................................................... שפת אמת 2 «

הכי כדאי............................................... דוכן דגים טריים בלבד.................................... בן קסמא 17 «

רחמים דגים...................................................................................................................... יצחק רבין 19 «

ב"ב
דגים הלוי .................................................................................................................................... דסלר 5 «

חיש דגים............................................................................................................................ רח' עזרא 28 «

שוק העיר........................................ דוכן דגים טריים וחיים בלבד................................. כהנמן 108 «

קרית גת
יעקובי.............................................. דוכן דגים טריים וחיים בלבד........................ משה ברזאני 35 «

רכסים
............................................ דוכן דגים טריים וחיים בלבד............................... הכלניות 34 « ויקטורי

כבוד השבת............................................................................................................... א.ת. כפר חסידים «

שיווק ארצי בכל הארץ
» 03-3732244 .............................. מוקד מת"ת...................................... שיווק דגים בכל חלקי הארץ

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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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

נוטל מהפירות חלק שהוא מעט יותר מאחד ממאה
)כגון מק"ג אחד נוטל שיעור שהוא בוודאי יותר מן 10 גרם, יש לדייק ולהיות בטוח כי 

הופרש יותר מאחד ממאה(

מבדיל את החלק ההוא מיתר הפירות ואומר:
)כשמפריש תרו"מ מטבל ודאי יש לומר הברכות כדלהלן(

יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו. )*מכל מין על מינו(

אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפון של הפירות, הרי הם 

מעשר ראשון. )*מכל מין על מינו(

אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון, הרי הוא תרומת מעשר. )*מכל מין על מינו(

עשירית בצד דרום מהפירות הטבולים למעשר שני, תהא מעשר שני. )*מכל מין על 

מינו(

המעשר שני יהא מחולל, הוא וחומשו, על פרוטה במטבע המיוחד אצלי לחלול מעשר 

שני ורבעי.

ואם צריך מעשר עני, יהא מעשר עני בצד דרום של הפירות. )*מכל מין על מינו(

אצלי  המיוחד  במטבע  פרוטה  עוד  על  וחומשו  הוא  מחולל,  יהא  רבעי,  כאן  יש  אם 

לחלול מעשר שני ורבעי.

לפני שמפריש תרומות ומעשרות מטבל ודאי מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו להפריש תרומות ומעשרות:

לפני פדיון מעשר שני )במעשר שני ודאי( מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו על פדיון מעשר שני:

לפני פדיון רבעי )ברבעי ודאי( מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו על פדיון רבעי:

*( אם מעשרים מינים הרבה, צריך להוסיף: מכל מין על מינו.

שנות המעשר: שנה שעברה תשע"ו מעשר שני
השנה, תשע"ז מעשר שני, שנה הבעל"ט תשע"ח מעשר עני.

 סדר ונוסח
הפרשת תרומות ומעשרות
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כדי  כראוי,  ההפרשה  נוסח  ולהבין  ההפרשה  סדר  בוריו  על  לדעת  חייב  תרו"מ  המפריש  כל 
להימנע ממכשולות חמורים.

משל  או  מעושר,  שאינו  על  ממעושר  וכגון  החיוב,  על  מפטור  להפריש  שלא  להקפיד  חייבים 
גוי על של ישראל, או משטח ספק על שטח חיוב גמור, או מחיוב דרבנן על חיוב דאורייתא, או 
וכן יש להקפיד שלא להפריש משנה לחברתה, או ממין על שאינו  מתרי דרבנן על חד דרבנן. 

מינו.

או  שונים  בזמנים  שנרכשו  מין  מאותו  וירקות  פירות  מעשרים  אם  גם  הנ"ל,  החששות  עקב 
ממקורות שונים, יש להפריש בנפרד מכל כמות שנרכשה בכל זמן ומכל מקור בנפרד.

אסור להפריש תרו"מ בשבת ויו"ט. 

קטנים אינם יכולים להפריש.

בטבל ודאי - צריכים לתת לכהן או ללוי את המעשר ראשון )חוץ מחלק תרומת מעשר שאותו צריך 
לאבד( והמעשר עני לעניים, )אפשר לתת שוויים ע"י הלואה לעני על חשבון המעשר – ראוי לעשות שאלת 

חכם בזה לסדר עצהיו"ט(.

חילול מעשר שני ורבעי צריך להיות על לפחות שוה פרוטה, שהוא 1 מארבעים גרם כסף צרוף. 
יש לעקוב אחר  1 ₪ כ-15 פרוטות.  כהיום אדר תשע"ז, לפי מחיר כסף צרוף יש במטבע של 

השינויים בשווי הכסף.

יש לייחד מטבע מתכת )5 או 10 שקל( ולהניח במקום משומר מיוחד לפדיון מעשר שני ורבעי.

הפודה מעשר שני של אחרים )עם קבלת רשותו או כשעשהו שליח( על מטבע של השליח, אין צריך 
להוסיף חומש, ולכן יאמר "יהא מחולל על פרוטה" ולא יזכיר "וחומשו".

כשמחלל מעשר שני שלו וצריך להוסיף חומש, יש נוהגים לחלל על ב' פרוטות, כדי שהמעשר 
שני ללא החומש יחולל על פרוטה שלימה.

שיהיה  צריך  אלא  חדשה,  מטבע  על  לחלל  יכול  אינו  פרוטה,  שווה  בו  שאין  מע"ש  מחלל  אם 
מטבע שכבר חיללו לפני כן על מטבע זו מע"ש מדגן תירוש ויצהר שיהיה בו שווה פרוטה )וזהו 

פרוטה חמורה(.

שווה  לפחות  בה  שיש  מטבע  יקח  ורבעי,  שני  מעשר  לחילול  המיוחדת  המטבע  כשנתמלאה 
פרוטה )כהיום מטבע של 10 אגו' - עשר אגו'( ויאמר: פרוטה החמורה של מעשר שני הנמצא במטבע 
זו ישאר מעשר שני, מותר המעשר שני וכן הרבעי שיש במטבע זו יהא מחולל הוא וחומשו על 

מטבע זה.

את המטבע הקטן ששוה פרוטה )10 אגו' - עשר אגו'( צריך לאבד. ישחוק ויזרה לרוח, או יטיל לים.

אפשר לחלל מטבע מעשר שני על מאכל השוה פרוטה ולאבד המאכל.

כדי להנצל משכחת חילול המטבע עד שיעבור זמן הביעור, מן הראוי לקבוע זמן מיוחד )ערש"ק 
או ער"ח( ולחלל המטבע של מעשר שני.

היות ובזמנים מסויימים יש ספיקות בכמה מינים לגבי המעשר שלהם אם זקוקים הם למעשר 
שני או למעשר עני )מאחר ואין ידוע מתי נלקטו(, לכן מן הראוי לעשר גם מעשר שני וגם מעשר עני 

מספק, ולפדות מספק בלי ברכה על הפדיון.

הערות בענייני תרומות ומעשרות
סדרי ההשגחה במצוות התלויים בארץ
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אין לאבד התרו"מ בבזיון )יש לעטפה בשקית ניילון(.

מפירות  שני  מעשר  להפריש  הרוצה  לכן  בירושלים,  טהור  שני  מעשר  לפדות  ואסור  מאחר 
הנמצאים בגבולותיה העתיקים של ירושלים, מהראוי לכתחילה להוציא את הפירות בטבלן חוץ 

לעיר ולהפריש מע"ש ולפדותו שם ואח"כ יוכל להכניסם,

אם קשה לו להוציאם אז יש להכשירם לקבל טומאה לפני הפרשת תרו"מ ע"י הרטבתם במים, 
ולאחר מכן לטמאם במגע ידיו, ואח"כ יפריש המעשר שני ויפדהו, 

ירושלם ללא הכשרה אז יש להכשירן ולטמאם לאחר הפרשה ואח"כ  הפרישן כבר בתוך  ואם 
לפדותן. וגם אם כבר פדאן יש להכשירן ולטמאם ולפדותם עוד הפעם.

כל ההפרשות חייבות להיות על מטבע או מטבעות שכל אחת היא לפחות שוה פרוטה, ולכן אם 
שוה פרוטה הוא יותר מ-10 אג' חייבים להפריש על מטבע של חצי שקל מינימום.

כשמפריש תרו"מ מפירות, נכון לחלל את הרבעי מספק.

סדר ההפרשה בחנויות שבהשגחתנו
היום  ובמשך  הסחורה,  הגעת  עם  בוקר  כל  מיוחדים  משגיחים  ע"י  בחנויות  נעשית  ההפרשה 

בהגיע סחורה חדשה.

המשגיח רושם את כמויות הסחורה שהגיעה לחנות וכן את הכמות שצריך להפריש, ע"י ספירת 
הארגזים וכן בדיקת החשבוניות, כדי לוודא שלא יהא ממעט במעשרות.

הפרשת תרו"מ ע"י 
המשגיחים מטעם 
הבד"ץ נעשית 

בחנויות שברשימה 
דלהלן, ואשר לכל 

אחד מהם ישנו 
שלט כזה: <<<<

העדר השלט 
פירושו הסרת 

 ההשגחה. 
באם פג תוקף 

התעודה פירושו 
שאין השגחה, ויש 
לברר במשרדי ועד 

הכשרות.

אנו מקפידים להפריש מכל משק בנפרד, אפילו אם הם מאותו המין, וכן מכל איזור בנפרד, כדי 
שלא להפריש מן הפטור על החיוב.

משתדלים  אנו  שונה,  חיובם  שדרגת  שונים  ממקומות  תוצרת  מגיעה  אליהם  אריזה  בבתי 
להפריש תרו"מ בבית האריזה מכל מקום בנפרד, כדי שלא יהא מן הפטור על החיוב.

02-6254975 02-6700200 26
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לאחר ההפרשה, משמידים את התרומה גדולה ותרומת מעשר בנוכחות המשגיח.

חריגה  שאין  ולוודא  לבדוק  מיוחדים  מפקחים  שבהשגחתנו  בחנויות  מבקרים  היום  במשך 
מההוראות בכל הנוגע להפרשת תרו"מ וערלה.

ויו"ט אין הירקנים יכולים לקנות תוצרת לפנה"צ,  שנים שהסדרנו בעז"ה שלמחרת השבת  זה 
לפנה"צ הם ממחסנים  )הירקנים המביאים סחורה  והובלתם.  ויו"ט בלקיטתם  חילול שבת  מפני חשש 

שלהם שהובאו שם מלפני שבת ולא סחורה חדשה(

להוי ידוע שאין לבד"ץ אחריות כלל וכלל על משלוחים של פירות וירקות המגיעים בלא חתימת 
המשגיח על תעודת המשלוח, וכבר היה לעולמים שהגיעו פירות וירקות טבל למוסדות שונים 

מתוצרת שאינה בהשגחת הבד"ץ.

גם אם אנשי החלוקה  והם ללא השגחה,  וירקות במחיר מוזל  פירות  "חלוקות" המחלקים  יש 
מצהירים בפה מלא שקונים זאת בחנויות שבהשגחה. כבר היו מכשולות רבים והכשלת הציבור 

באיסורי טבל שביעית וערלה.

פיקוח הבד"ץ בחנויות, מכולות וצרכניות, הוא אך ורק על פירות וירקות, פירות יבשים וקטניות 
)לא באריזות( ולא על שאר המצרכים הנמכרים בחנות, אשר עליהם חייבת להיות חותמת הבד"ץ.

מורכבותה של השגחה בעניני ערלה
בעוד הציבור הרחב כולו מורגל לכיתוב השגרתי 'נקי מחשש ערלה' המופיע על השלט המוצב 
בחנויות הפירות ועל גבי האריזות השונות המאושרות מטעם הביד"ץ, הרי מעטים ביותר הם 
היודעים להעריך נכונה מה מסתתר מאחורי כיתוב מוכר זה, וכמה עניפה ומורכבת היא הפעילות 

הבלתי פוסקת הקשורה בנושא זה – ששמו 'ערלה'.

בעניני ערלה, המהווה כיום אחד התפקידים המורכבים במערכת הכשרות, הינו נושא  הפיקוח 
המצריך מומחיות ועקביות רבה, והוא מתפרס על פני שטחים רבים ומגוונים של מטעים, בתי 

אריזה, מחסנים, סיטונאיים, ספקים וחנויות, ובכל סוגי המזון.

מורכבותו של הפיקוח בנושא ערלה, מתרחב ומתעצם יחד עם התקדמותו של הענף החקלאי, 
התמודדות  אתגרי  בפני  הכשרות  אחראי  את  המעמידים  החדישים,  ומהלכיו  שיטותיו  על 
הללו  החידושים  בין  ובאיכות.  בכמות  הפעילות  היקף  את  להרחיב  אותם  והמצריכים  חדשים, 
בתדירות  הזנים  והחלפת  החקלאי,  בשטח  מטעים  סוגי  והוספת  שינויים  של  המגמה  נמנית 
גבוהה מאוד. דבר המצריך, כמובן, חישוב מחודש של שנות ערלה בשטח המטע, והמעלה את 

מורכבותו של הפיקוח על כך באחוזים ניכרים.

'ההרכבות' למיניהן התופסות מקום נרחב בחקלאות בת ימינו, אף הן מצריכות הבחנה מדוייקת 
ומקצועית, על מנת לקבוע את ההלכה על כל דבר לגופו, באשר יש מהן שנחשבות כנטיעות 

חדשות ומצריכות מנין חדש של שנות ערלה.

מערכת פיקוח מסועפת
אחראים  של  מסועפת  מערכת  הכשרות  ועד  מחזיק  הנ"ל,  כל  אחר  הקפדני  המעקב  לצורך 
זה,  אדיר  ממערך  אחר  חלק  על  ממונה  מהם  אחד  שכל  חדיש,  ומחשוב  שונים  ומפקחים 
עצי  כל  משורטטים  בהן   – בידיהם  מדוייקות  מפות  עם  שטח  משגיחי  נשלחים  כך  כשלצורך 
פי המציאות בשטח,  ולאמת את תוכן המפות על  לוודא  – על מנת  בציון הגיל שלהם  המטע, 

כשכל עץ צעיר נבדק לגופו בצורה פרטנית.

שנות הערלה של העצים, נשלחים אגרונומים לשטחי המטע, על מנת לוודא כי מכל עצי  בכל 
פירות  בהורדת  מקפידים  הביד"ץ  הוראת  ע"פ  מהנה.  אחת  נשאר  ולא  הפירות  הורדו  הערלה 
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עד  העץ  על  ישארו  אלו  שמא  החשש  בשל  זאת  הפירות,  הבשילו  טרם  מהעצים,  הערלה 
להבשלתם ואז יתערבו עם הכשרים לאכילה.

כאשר אנו מדברים על מורכבותה של ההשגחה בעניני ערלה אי אפשר שלא להתייחס לנושא 
תופעת הפריחות המקדימות. מדובר איפוא בתופעה די שכיחה של עצים שבשל שינויים במזגי 
האויר וכדו' פריחת פירותיהם מתחילה עוד לפני חמשה עשר בשבט. מכיון שט"ו בשבט הוא 
ראש השנה לאילנות, ובכלל זה גם למנין שנות ערלה, הרי תופעה זו משליכה על אותם פירות 
פריחתם  היתה  אילו  ואשר  שלהם,  הרביעית  השנה  מתחילה  הקרוב  בשבט  עשר  שבחמשה 
המקדימה  פריחתם  ואולם  באכילה,  מותרים  אלו  היו  בשבט,  עשר  חמשה  לאחר  מתחילה 

מייחסת אותם עוד לשנתם השלישית, וממילא משוה אותם לערלה.

לאחר  רק  הותחלה  שפריחתם  השכנים  בפירות  ח"ו  יתערבו  לא  אלו  שפירות  לוודא  מנת  על 
היוצא  שלם  צוות  של  קפדני  מעקב  נדרש  לאכילה,  מותרים  אלו  ואשר  בשבט,  עשר  חמשה 
לשטחי המטעים בימים הסמוכים לחמשה עשר בשבט, ועוקב אחר מצב העצים, ע"מ להבטיח 

כי הפירות מן הסוג הנ"ל יורדו מהעצים עוד לפני חמשה עשר בשבט.

השתילים הדו שנתיים
הפיתוח  הוא  ערלה,  בעניני  החששות  עם  ההתמודדות  את  הוא  אף  הקשה  אשר  נוסף  פיתוח 
הידוע של השתילים הדו שנתיים, שמשמעותם היא: שתילים הגדלים ומקבלים את טיפולם 
במשך שנתיים במשתלה, ואח"כ עוברים למטעים. הוראת הביד"ץ היא שלמרות שכבר עברו 
ערלה  שנות  ג'  מחדש  להם  מונים  מקום  מכל  במשתלה,  גידול  של  שנתיים  אלו  שתילים  על 

משעת נטיעתם בקרקע.

מאחר ובכל זאת ישנם בשוק כאלו המכשירים – 'שלא למהדרין' – את פירות השתילים הללו 
בעוד שלא נמנו לעצים ג' שנות ערלה בקרקע עצמו, נמצא שגם מגדלים שומרי המצוות עלולים 
כיום לקיים על העצים פירות שלפי הוראות הבד"ץ אין עליהם חזקת נקיות מחשש ערלה, בכדי 
שלא להפסיד את הרווח מאותם פירות העשויים להימכר בשופי על ידי אותם מתירים. מיותר 

לציין עד כמה דבר זה מקשה מאוד על הפעילות השוטפת של ההשגחה.

הקושי הנובע מפרט זה בא לידי ביטוי מיוחד במטעים העומדים כבר מוכנים לקטיף, בהם כבר 
'מילואים'  עצי  מוסיפים  שהחקלאים  מצוי  כי  שלהם,  הערלה  שנות  ג'  במשך  הבדיקות  בוצעו 
]במקום עצים שמתו[ משתילים דו שנתיים, החייבים במנין שנות ערלה, ולולא הפיקוח ההדוק 
משעת  הערלה  שנות  את  למנות  היתר  לעצמם  מורים  החקלאים  היו  הבד"צ  משגיחי  מטעם 
זה  שדבר  כך  אלו,  מילואים  הוספת  על  כלל  מדווחים  היו  ולא  במשתלה,  הראשונה  הנטיעה 

מצריך פיקוח עירני והדוק ביותר.

הסברה ושכנוע
ככלל, ראוי לציין, כי אחת מן המלאכות הקשות בתחום ההשגחה על נושא הערלה, הוא חלק 
ההסברה והשיכנוע מול בעלי המטעים, העומדים מטבע הדברים בפני נסיון עצום שקשה לצרכן 

הממוצע להעריך אותו על נכון.

כמויות  שתול  מעץ  להפיק  ניתן  כיום  כי  העובדא  את  לציין  יש  האוזן  את  קצת  לסבר  בכדי 
הפירות  השמדת  לשתילתו.  הראשונה  בשנה  כבר  האופטימאלית  התפוקה  משיעור  גדולות 
הללו, פירושו חוסר מימוש של סכומי כסף אסטרונומיים, בסדר גודל של מאות אלפי שקלים. 
זאת ועוד, מאחר שלפי הוראות הביד"ץ אין מעניקים הכשר לחקלאי המשווק ערלה מכל מין 
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שהוא, גם במטעים בהם הוא שומר על איסור ערלה, נמצא שכל הנ"ל נוגע גם לשאר המטעים 
שבבעלותו.

השגחת המפקחים על עניני ערלה נוגעת גם לחשש רבעי בפירות שלא יתערבו עם פירות שהם 
טבל ודאי ויופרשו מהם תרו"מ מיני'ה ובי'ה, ולא תהא הפרשה מפטור על החיוב.

כח הרבים
הזוכים  הכשרות,  ממוני  שלוחיו,  של  העוצמתי  לכח  המניע  הרבים,  לכח  מגיעים  אנו  וכאן 
להיענותם של הרבה מן המגדלים המכירים בפוטנציאל הכביר הגלום בהצטרפותם אל שורת 
בפני  מציבה  הזו  המהודרת  שההשגחה  המיוחדות  ההגבלות  למרות  הביד"ץ,  השגחת  מקבלי 
המגדלים, והם משתכנעים מדי שנה בכדאיות של השמדת כמויות אדירות של פירות ערלה, או 

חשש ערלה, בפיקוחם של משגיחי ועד הכשרות.

השגחה בבתי אריזה
עם התרחבות היקף הפיקוח, עלה בידינו להסדיר השגחה מחששות ערלה על תפוחי עץ, אגסים 
הנקיים  פירות  מגיעים  שלשם  הארץ,  ובמרכז  בצפון  גדולים  אריזה  בתי  כמה  על  הדר,  ופרי 
מחששות ערלה, וכן סוגי הדונגים שיהיו ללא חשש, זאת לאחר שנים שלא היתה השגחה אלא 

על הפירות שהגיעו ישיר מן המטע אל השוק.

סדר הפיקוח בחנויות שבהשגחה בעניני ערלה
בכל יום יוצאים המשגיחים לפנות בוקר לשוק הסיטונאי, ומפקחים על קניות הירקנים שתהיינה 
אך ורק מפירות הגדלים בשטחים שאושרו על ידינו, ואשר על אריזתם מופיעה חתימתם של 
המשגיחים בשטח, בהגיע התוצרת לחנות אין להכניסה ללא אישור המשגיח של החנות, כמו"כ 
גם במשך היום קיים המשך השגחה וביקורת בחנויות עצמן, על ידי משגיח מיוחד הממונה על 

כך.

לידיעת הציבור
במקומות מסויימים בארץ מוכרים פירות וירקות במכוניות וכדומה ומטעים את 1. 

הציבור שהתוצרת היא בהכשר הביד"ץ, והדבר הינו זיוף חמור. אין שום הכשר 
מהביד"ץ על תוצרת הנמכרת במכוניות!

אין לקבוע את אחוזי הערלה בפירות על סמך רישומים רשמיים המבוססים רק 2. 
על רשיונות נטיעה או על פי זני הפירות אשר על סמך חישובים כלכליים אין 
נוטעים אותם, כי נמצא בהם אי דיוקים רבים, ובפרט לאור העובדה שבפרסומים 
אלו נכללים גם השתילים הדו שנתיים שלדעת הבד"צ נחשבים כערלה, ואילו 

לפי הרישומים הללו הם נחשבים בגדר נקיים מערלה.
חותמת הביד"ץ על שימורי פירות, לפתנים, זיתים, ריבות וכדומה, מעידה גם על 3. 

כך שהם נקיים מחשש ערלה.
והתערובת 4.  המילוי  מצרכי  שכל  כך  על  גם  קיימת  במגדניות  הביד"ץ  השגחת 

המכילים פרי הם נקיים מחשש ערלה.

זהירות מחשש תולעים!
כעת במיוחד כאשר הירקות מקורם מגידולי נכרים ו/או חו"ל יש לגלות 

ערנות בבדיקת הירקות כגון עגבניות, בצל, פלפל, ועוד מחשש תולעים כפי 
ההוראות.
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השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

לידיעת ציבור המהדרין:

מקומות שונים לבית אריזה אחד
פירות וירקות שונים, מגיעים מבית אריזה אחד, אולם גידולם בשטחים שונים ומהם 
שטחים שהם בשאלה בחיוב תרו"מ, האם הם אר"י או חו"ל. בחנויות שבהשגחתנו, 

מקפידים להפריש מכל מקום לפי חיובו מיניה וביה.

שתילים
בשנים האחרונות ישנם שהנהיגו בארץ, היתר להעביר שתיל שגדל שנתיים במשתלה 
ולאחר שנתיים נשתל בשטח, ומונים שנות ערלה מזמן השתילה במשתלה. היינו 
לפי  אולם  בשטח.  השתילה  לאחר  השניה  בשנה  באכילה  מותרים  יהיו  שהפירות 
הוראות הבד"ץ אין לסמוך על היתר זה כלל ועיקר. ויש למנות שנות ערלה מאז 
שתילת השתיל בקרקע וזאת עקב חששות שונים מאחר והדבר כרוך בפרטי דינים 

רבים ואין להתיר אלא בהשגחה על מילוי כל התנאים וקשה הדבר מאד.

השגחה בבתי אריזה על שטיפת הפירות
ישנם בתי אריזה ששוטפים את הפירות במים חמים מאד. היות ובאותם בתי אריזה 
אורזים גם פירות שבחשש ערלה, ניתנה הוראה מיוחדת שאת הפירות שבהשגחת 

הבד"ץ אין לשטוף במים חמים, מחשש בליעות מאיסור ערלה.

מריחת דונג
חלק מסוגי התפוחי עץ ופרי הדר עוברים הברקה ומריחה בדונג שבחששות איסור. 
זה שנים שהסדרנו בעז"ה בחנויות שבהשגחתינו שהדונג יהיה כשר לפסח, ולימות 

השנה יהיו כשרים לימות השנה.
ולבדוק  לברר  המשגיחים  ע"י  מרובים  מאמצים  נעשים  מחו"ל  המגיעים  בתפו"ע 

שיגיעו ללא מריחה כלל.
הרוצה להדר יקלוף התפוחים, מאחר ואין לנו השגחה צמודה בבתי אריזה בחו"ל.

 למכינים בעצמם יינות/ מיץ ענבים, ולגבי מעשר שני.
מטעם הבד"ץ נתבקשנו להעיר לאותם המכינים בעצמם יינות ומיץ ענבים, כי אם 
הם מפירות נכרים, חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות לאחר עשיית היין- מהמיץ 
או מהיין. ויש להזהר בזה גם אם הענבים נקנו בחזקת מעושרים בחנויות עם תעודת 
הפרשת מעשרות. כי יתכן שהם פירות נכרים ואז חל עליהם חיוב מעשרות לאחר גמר 

מלאכה אצל הישראל.
ונוהגים שלא לברך על ההפרשה בפירות נכרים.

אלו שאינם בקיאים בדיני הפרשת תרומות ומעשרות על בוריים, 
עליהם לפנות לבקי ורגיל בהלכה זו כדי להפריש את התרו"מ כדת וכדין.

מעשר שני
מאחר ואסור לפדות מעשר שני טהור בירושלים, לכן הרוצה להפריש מעשר שני 
מפירות הנמצאים בגבולותיה העתיקים של ירושלים מהראוי לכתחילה להוציא את 

הפירות בטבלן חוץ לעיר ולהפריש מע"ש ולפדותו שם ואח"כ יוכל להכניסם,
ע"י  תרו"מ  הפרשת  לפני  טומאה  לקבל  להכשירם  יש  אז  להוציאם  לו  קשה  אם 
הרטבתם במים, ולאחר מכן לטמאם במגע ידיו ואח"כ יפריש המעשר שני ויפדהו, 

ואם הפרישן כבר בתוך ירושלם ללא הכשרה אז יש להכשירן ולטמאם לאחר הפרשה 
ואח"כ לפדותן. וגם אם כבר פדאן יש להכשירן ולטמאם ולפדותם עוד הפעם.

כל ההפרשות חייבות להיות על מטבע או מטבעות שכל אחת היא לפחות שוה 
פרוטה, ולכן אם שוה פרוטה הוא יותר מ-10 אג' חייבים להפריש על מטבע של חצי 

שקל מינימום. .
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פירצה כשרותית
להציג  ומתיימרות  הבד"ץ  בכשרות  עומדות  שאינן  חנויות  של  תופעה  קיימת 
פרסום מטעה ובלתי מחייב כי כל התוצרת בחנות היא בהשגחת הבד"ץ, והדברים 
רחוקים מאד מהאמת. לפעמים בעל החנות גם מציג תעודת משלוח כלשהו חתומה 

על ידי משגיח מטעם הבד"ץ, מה שיוצר בלבול גדול יותר.
קיימים גם חנויות הנושאות שלט מעוטר 'בכתב יד הירקן' כי כל הפירות 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!

ההשגחה בחנויות
תפקידו של המשגיח להפריש תרו"מ מהפירות או הירקות אשר מחוייבים בכך, 	 

כגון יבול שישית - וכדומה - לפני שהתוצרת נקלטת בחנות.
כל התוצרת המגיעה לחנות, מגיעה ממקורות מושגחים בלבד. כאשר בעל החנות 	 

מגיע לרכוש את התוצרת עבור חנותו בשוק הסיטונאי וכדומה, הוא יכול לפנות 
אך ורק לסיטונאים מורשים ומאושרים מטעם הבד"ץ.

המוודא 	  בחנות  המשגיח  מדוקדקת של  בדיקה  עובר  ירק,  או  פרי  סוג של  כל 
ומצליב את הנתונים המגיעים מהמשגיח שבשוק ורק לאחר אישור מלא, מקבל 
למכירה.   - החנות  אל  והירקות  הפירות  את  להכניס  האישור  את  החנות  בעל 
שאינה  תוצרת  קליטת  המונעים  הסף  כשומרי  משמשים  בחנויות  המשגיחים 

מושגחת במאת האחוזים.
חנות של פירות וירקות שבכשרות הבד"ץ נתונה להשגחה צמודה ומקיפה ביותר. 	 

המשגיח  של  וביקורת  להשגחה  נתונה  היא  החנות,  פעילות  שעות  כל  במשך 
האיזורי המבקר בחנויות בזמנים שונים כדי לוודא שבעלי החנויות אינם מכניסים 

תוצרת שאינה בהשגחה חלילה, גם בשעה של מחסור וכדומה.

ובאמת בכל מאכלות אסורות כבר האריך הרמב"ן בפ' 
שמיני )י"א י"ג( טעם שהתורה אסרה את העופות ובהמות 
הטמאות שמזיק לתולדותם ומביא אכזריות בתולדותם, כי 
טבע אלו העופות והבהמות שהם טורפים ודורסים, עיי"ש. 
ולפי זה מובן שפיר גם כאן דווקא באיסור אכילה למען 
המביאים  מהמאכלים  שישמר  אחריך,  ולבניך   לך  ייטב 
טבע רע בתולדותיהם, וזה אפשר גם מה שהתורה הקדושה 
חזרה וכפלה שמור ושמעת את כל הדברים האלה, דהיינו 
לך  ייטב  זה  וע"י  להישמר,  צריך  אסורות  מאכלות  בכל 
לעשות  בהם  כיוצא  תולדותיהם  שיהא  אחריך  ולבניך 

הטוב והישר בעיני ה'.

)דברי נפתלי, פ' ראה(
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רשימת הירקנים
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית

לפי סדר א"ב של אזורים, שכונות.

ההשגחה היא רק כשיש תעודה אורגינלית ברת תוקף במקום.
אין לנו אחריות כלל על משלוחים.

פירות וירקות מעוצבים
הפרי המובחר.................................................... ירושלים............................................... 054-9182050 «

עיצוב בפרי.................................................... חיי אדם י-ם............................................. 02-6275442 «

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 «

בר כל סופר אלעד ................................................................................................. שמעון הצדיק 41 «

ברכת המזון ........................................................................................................... יונתן בן עוזיאל 44 «

גמבה מרקט.................................................................................................................................שמאי 1 «

זול כל........................................................................................................................ בעלי תוספות 3/5 «

יש חסד............................................................................................................................. ניסים גאון 79 «

סופר מזל וברכה....................................................................................................... יהודה הנשיא  94 «

שוק מהדרין............................................................................................................... שמעון בן שטח 2 «

שוק מהדרין........................................................................................................................... בן זכאי 32 «

אשדוד

רובע ג'
ויקטורי ................................................................................................................................. הפלמ"ח 20 «
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מחסני השוק......................................................................................................................... הפלמ"ח 20 «

רובע ז'
בר כל............................................................................................................................................. הנגב 2 «

בר כל ............................................................................................................................................. ינאי 7 «

בית שאן
בר כל............................................................................................................................................. הנגב 2 «

בית שמש

רמה א'
בר כל................................................................................................................................. נחל שורק 11 «

ירון פירות וירקות....................................................................................................... נחל ניצנים 8/7 «

יש חסד............................................................................................................................ נחל ניצנים 13 «

שוק מהדרין...................................................................................................................... נחל שורק 23 «

.......................................................................................................................... נחל גילה 5 « שפע ברכה 

חפציבה
זול ובגדול......................................................................................................................... בן איש חי 31 «

בשפע................................................................................................................................. בן איש חי 72 «

קריה החרדית
טרילי.................................................................................................................................. שפת אמת 28 «

טרילי............................................................................................................................... יהודה הנשיא 2 «

פרי גוט ..................................................................................................................................... חזו"א 35 «

שפע ברכה.......................................................................................................................... חזון איש 17 «

שפע ברכה.......................................................................................................................... שפת אמת 4 «

יפה נוף
הכי כדאי.......................................................................................................................... בן קיסמא  27 «

רמה ב'
מעיין 2000.................................................................................................................... יהודה הנשיא 7 «

.................................................................................................................... אדמו"ר מבעלזא 6 « פרי זול 

צרכניית זול מזול....................................................................................................... יהודה הנשיא 13 «

................................................................................................................................ ריב"ל 1 « שפע ברכה 

רמה ג'
בניס...........................................................................................................................................ירמיהו 34   «
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ברכת משה................................................................................................................ יחזקאל הנביא 24 «

A ביתר 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 משה.................................................................................................... נדבורנא 9 «

שוק ביתר................................................................................................................. אלעזר המודעי 17 «

שפע ברכת השם ............................................................................................................. כף החיים 38 «

שפע ברכת השם.................................................................................................................... חיד"א 11 «

שפע ברכת השם .................................................................................................................... אוירבך 8 «

שפע זול .................................................................................................................. אלעזר המודעי 11 «

שפע חיים.............................................................................................................................. ר' עקיבא 1 «

B ביתר גבעה
ברכת השם....................................................................................................................... בנציון ברוק 7 «

יש חסד........................................................................................................................... פנים מאירים 1 «

פישל סטור.................................................................................  מנחת יצחק המגיד ממעזריטש 15 «

רמי לוי שיווק השקמה............................................................................................. החוזה מלובלין 2 «

שפע ברכת השם......................................................................................................... כנסת יחזקאל 6 «

בני ברק
ברכולית ............................................................................................................................ ר' עקיבא 31 «

ברכולית.................................................................................................................................. סוקולוב 6 «

בר כל...................................................................................................................................... הרב קוק 5 «

בר כל.................................................................................................................................... ירושלים 72 «

ברכל.................................................................................................................................... סמטת אזר 6 «

בר כל............................................................................................................................. שלמה המלך 18 «

בר כל.........................................................................................................................................כהנמן 54 «

בר כל................................................................................................................................ חתם סופר 15 «

בר כל............................................................................................................................... שלמה המלך 8 «

בר כל..................................................................................................................................... מתתיהו 10 «

בר כל.................................................................................................................................. ר' עקיבא 94 «

יש בשכונה........................................................................................................................... ירושלים 76 «

שוק העיר............................................................................................................................... כהנמן 108 «

שפע ברכת השם................................................................................................................ השלושה 35 «
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פרדס כץ
בר כל................................................................................................................................. אבוחצירא 20 «

קרית הרצוג
ברכולית.................................................................................................................................. נויפלד 15 «

רמת אהרן
בר כל....................................................................................................................... יצחק מאיר הכהן 5 «

בת ים
עסקה לעניין...................................................................................................................... נוסנבוים 42 «

גבעת זאב
גרין מרקט...................................................................................................................... קרית יערים 32 «

פירות וירקות................................................................................................................. אגן האיילות 2 «

שפע ברכת השם......................................................................................................... אגן האיילות 41 «

חדרה
בר כל................................................................................................................................... הגיבורים 52 «

חיפה
בר כל........................................................................................................................................ מיכאל 16 «

יש בשכונה....................................................................................................................... דרך צרפת 11 «

יש בשכונה............................................................................................................................... חניתה 64 «

נתיב החסד................................................................................................................................ מיכאל 9 «

נוה שאנן
בר כל.............................................................................................................................. טרומפלדור 54 «

חשמונאים
בר כל....................................................................................................................................... הרמ"א 17 «

טבריה
יש חסד................................................................................................................................ לב האגם 10 «

מכולת הקריה................................................................................................................... הרב וורנר 11 «

יוקנעם
יש בשכונה................................................................................................................ שדרות היובלים 6 «
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ירושלים

אונסדורף
בר כל................................................................................................................................ מנחם משיב 1 «

הכי כדאי ............................................................................................................................ סורוצקין 14 «

פירות וירקות סורוצקין..................................................................................................... סורוצקין 2 «

ארזי הבירה
מיני מרקט יעקב ......................................................................................................... ארזי הבירה 47 «

סופר ארזי הבירה ........................................................................................................ ארזי הבירה 48 «

בוכרים )ראה שוק( )

בית וגן
אחים שם טוב ....................................................................................................................... הפסגה 50 «

הכי כדאי ............................................................................................................................... בית וגן 10 «

זול ובגדול................................................................................................................................... הולילנד «

זול ובגדול............................................................................................................................... הפסגה 16 «

זול ובגדול .......................................................................................................................יוסף חכמי 30 «

זול טוב...................................................................................................................................... ברויאר 1 «

בית ישראל
אלי זאדה נתניהו ......................................................................................................... בית ישראל 23 «

האגס......................................................................................................................................... זוננפלד 1 «

מעיין 2000..................................................................................................................... בית ישראל 17 «

בר אילן – נוה צבי - גבעת משה - גוש 80
ברכה ושפע.............................................................................................................................יוסף זיו 6 «

גל מרקט - ביכורי אלי...................................................................................................גבעת משה 5 «

זול ובגדול........................................................................................................................... אהלי יוסף 3 «

זול ובגדול............................................................................................................................. בר אילן 36 «

כל זול ..................................................................................................................................... בר אילן 5 «

.................................................................................................. בר אילן 13 « מרכז פרי וירק – התפוח 

מעיין 2000........................................................................................................................... עלי הכהן 1 «

פירות וירקות עידו....................................................................................................... אביתר הכהן 8 «

גאולה - יחזקאל - שטראוס
אקספרס פירות וירקות ......................................................................................... אשתורי הפרחי 1 «

בית הירק......................................................................................................................... יעקב מאיר 12 «

בית הירק.................................................................................................................................. מלאכי 14 «
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ג.י. מוצרי מזון וחד"פ................................................................................................ אבינועם ילין 16 «

זול ובגדול...................................................................................................................... אבינועם ילין 3 «

סופר חסד............................................................................................................................. תחכמוני 37 «

סופר פרי לברכה )ולרשטיין(............................................................................. חגי 15 פינת יחזקאל «

ענק הפירות........................................................................................................................... יחזקאל 33 «

עץ השדה............................................................................................................................. שטראוס 27 «

גבעת מרדכי
האחים יעקובי................................................................................................................... הלל חיים 22 «

גבעת שאול
יינות ביתן.................................................................................................................................... ריינס 6 «

יש חסד...................................................................................................................................... נג'ארה 2 «

מיני מרקט סיני ........................................................................................................... גבעת שאול 12 «

....................................................................................................................... כנפי נשרים 31 « צ'יפר כל 

רמי לוי שיווק השקמה ............................................................................................... כנפי נשרים 26 «

גילה
בר כל...................................................................................................................... אריה בן אליעזר 47 «

גני גאולה
גראס מרקט -ביכורי אלי........................................................................................... תכלת מרדכי 4 «

העיר העתיקה
....................................................................................... היהודים 1 רובע היהודי « זול טוב - למהדרין

סופר הרובע............................................................................................................... תפארת ישראל 2 «

הר חוצבים
סופר פרש )מקרטו(......................................................................................................... קרית המדע 3 «

הר נוף
זול ובגדול.............................................................................................................................. שאלזון 57 «

.......................................................................................................................................... שאולזון 58 « יש 

סופר בני תורה.................................................................................................................... חיי טייב 48 «

סופר יד אחים..................................................................................................................... חיי טייב 15 «

פירות אגסי................................................................................................................................. אגסי 29 «

צרכניית ויזני'ץ................................................................................................................ קצנלבויגן 22 «

שוק נוף ............................................................................................................................ קצנלבויגן 56 «

תנובת הארץ ..................................................................................................................... קצנלבויגן 7 «

יחזקאל ראה "גאולה" )
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יפו – מרכז העיר
................................................................................................................................................. יפו 214 « יש 

מעיין 2000.................................................................................................................................. יפו 112 «

סופר פרש )מקרטו(..................................................................................................................... הלל 10 «

ירמיהו
טיב הארץ.................................................................................................................................ירמיהו 64 «

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 «

חמדת הארץ................................................................................................................. מאה שערים 83 «

כאן זול.......................................................................................................................... אבינועם ילין 16 «

נר דבורה..................................................................................................................................... החרש 5 «

סטוק מרקט................................................................................................................................... יואל 1  «

עץ השדה...................................................................................................................... מאה שערים 38 «

פירות ירושלים............................................................................................................ מאה שערים 92 «

פצ'צ'ו – חייט .................................................................................................................... עין יעקב 16 «

צרכניית אליהו...................................................................................................................... לייב דיין 1 «

מחנה יהודה )ראה שוק( )

מטרסדורף
האחים יעקובי............................................................................................................. 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 «

רפי סיני ................................................................................................................................ הרב זווין 6 «
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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 «

עזרת תורה
פירות השכונה-ביכורי אלי......................................................................................... עזרת תורה 28 «

ראה עוד "גבעת משה" )

פסגת זאב
יש............................................................................................................................ רח' אליהו מרידור 2 «

צפני' / כרם-אברהם
.............................................................................................................................. צפניה 56 « ברכת הפרי

י. אברהמי................................................................................................................................. צפניה 37 «

ראה גם גאולה )

קרית צאנז
אנ"ש........................................................................................................................................ זית רענן 1 «

פירות וירקות אמרי בינה................................................................................................ אמרי בינה 5 «

פרש מרקט.......................................................................................................................... אמרי בינה 5 «

רובע היהודי – )ראה העיר העתיקה( )

רוממה - שמגר
....................................................................................................................... זכרון יעקב 1 « ברכת הפרי

זול ובגדול ............................................................................................................................. אהליאב 6 «

סופר פרש )מקרטו(................................................................................................................... הצבי 18 «

רחביה
סופר פרש )מקרטו(................................................................................................................... קק"ל 12 «

רמות א'
זול ובגדול ....................................................................................................................... שירת הים 10 «

זול ובגדול.................................................................................................................... לואי לופסקי 19 «

..................................................................................................................... מ. מסחרי כיסופים 801 « יש 

צרכניית מרזיב................................................................................................................ שירת הים 10 «
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רמות ב'
זול ובגדול.............................................................................................................................. צונדק 109 «

רמות ג'
מיני מרקט שלמה ........................................................................................................... אידלסון 330 «

רמות ד'/רמות פולין
הגדול והזול ..................................................................................... קרית אונגוואר, רח' ולנשטיין 2 «

חסדי יחיאל.................................................................................................................................. מינץ 6 «

מיני מרקט רמות פולין...................................................................................... בנין 81, רמות פולין «

רמת אשכול
יש - שפע ברכה......................................................................................................................... פארן 7 «

שבח פרי וירק..............................................................................................................מעבר המתלה 5 «

רמת שלמה )שועפט(
אחים יעקובי ................................................................................................................... ליובאוויטש 3 «

ברכת חיים ומשה......................................................................................................... אגרות משה 28 «

ברכת יעקב ............................................................................................................................. חזו"א 40 «

................................................................................................................................ ברכת אברהם 22 « יש 

נר דבורה ................................................................................................................................... דרוק 54 «

סופר פרש )מקרטו(............................................................................................................ חזון איש 34 «

שבטי ישראל
זול טוב........................................................................................................................ שבטי ישראל 24 «

זול טוב........................................................................................................................ שבטי ישראל 48 «

שומרי אמונים – )ראה מא"ש( )

שוק הבוכרים
האחים מרדכי )חלב הארץ( .................................................................................................. מוסיוף 10 «

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 «
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שמואל הנביא
הזולים והטובים ..................................................................................................... שמואל הנביא 114 «

שערי ברכה...................................................................................................................... ארץ חפץ 106 «

מעיין 2000................................................................................................................ שמואל הנביא 35 «

............................................................................................ שמואל הנביא 64 « פירות וירקות יעקובי 

מודיעין עילית

ברכפלד
בר כל............................................................................................................................ יהודה הנשיא 23 «

בר כל............................................................................................................................ יהודה הנשיא 34 «

הכי כדאי............................................................................................................................ 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 «

יש חסד...........................................................................................................................שערי תשובה 2 «

יש חסד............................................................................................................ אבני נזר 46 מרכז קסם «

שוק מהדרין............................................................................................................... שדרות יחזקאל 2 «

מירון
מירון פלוס................................................................................................................. )סופר מרקט מירון( «

נתיבות
בר כל................................................................................................................................ ברית כהונה 8 «

עפולה עילית
.................................................................................................................... קפלן 14 « ברכת ה' למהדרין

פתח תקוה
בר כל...................................................................................................................................... אורלוב 92 «

יש חסד................................................................................................................................ רוטשילד 79 «

שוק מהדרין............................................................................................................ דרך מנחם בגי'  96 «

שוק מהדרין................................................................................................................................ גרינברג «
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צפת
בר כל ......................................................................................................................................... צה"ל 13 «

בר כל................................................................................................................................. מרדכי חדד 1 «

יש........................................................................................................................ קניון שערי העיר כנען «

צרכניית רב חסד................................................................................................................ ירושלים 13 «

צרכניית רב חסד...................................................................................................................... העליה 4 «

קרית אתא
בר כל..........................................................................................................................................הציונו' 5 «

יש חסד..................................................................................................................................... זבולון 14 «

קרית גת
............................................................................. משה בראזני 35 רובע הבנים « סופר אחים יעקובי

קרית מלאכי
זול בשכונה................................................................................................................................... ב"ג 88 «

רחובות
בר כל............................................................................................................................. מבצע ליטני 37 «

בר כל..........................................................................................................................................  מדר 27 «

יש חסד............................................................................................................................... חיים סירני 1 «

רכסים
בר כל.......................................................................................................................................  כלנית 39 «

בר כל................................................................................................................................. כיכר המועצה «

בר כל........................................................................................................................ מרכז כפר חסידים «

..................................................................................................... הכלניות 34 פינת בני תורה « ויקטורי

רמת גן
בר כל.......................................................................................................................................... לנדרס 1 «

תל ציון
הכי כדאי........................................................................................................................... קהילות יעקב «

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 «

» 08-9140500 ........................................................................................................................ "עלי קטיף"

י.ש. ירקות עלים................................................................................................................ 09-9700200 «

» 02-6540966 .......................................................................................................... "רביבים עלי דשא"

שטראוס ירקות טריים................................................................................................... 1800-777777 «

וכי  אר"ש  הבירה,  בשושן  היה  יהודי  איש 
לא היה יהודי בשושן הבירה אלא מרדכי בלבד 
לפי  אלא  בשושן,  אשר  והיהודים  כתיב  והא 
שהיה צדיק ובן אבות וכו' ובפיו לא היה נכנס 

דבר מאכל טמא לפיכך נקרא איש יהודי.

)פרקי דר"א פ"נ(
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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.

......................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0547535370 « אחים אגא

רוי רום............................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 02-6522699 «

........................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 02-6522250 « עזרא גבאי

צ. לוי.................................................. בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0544708778 «

יבולי לוי............................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0505600272 «

פרי וירק............................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0505274805 «

להלן רשימת הסיטונאים שבהשגחת הבד"ץ, שניתן להשיג מהם פירות 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.

ביכורי שדה דרום............................................................................................... 054-5619870/42/94 «

ביכורי שדה צפון....................................................................................... 0543016528 03-9606670 «

שפיט......................................................................................................... 054-4726100, 08-9355380 «

א.צ. כהן .................................................... שוק הסיטונאי י-ם........................................ 0505292737 «

.......................... שוק סיטונאי י-ם......................................... 0504141010 « צ.י. גל מזון )ביכורי אלי(

פאר לי )כולל תפו"א גזר ובצל מקולף(.............................................................................. 0505330845 «

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
שאינה  תוצרת  גם  מכניסים  שבהשגחתינו  תוצרת  עם  שעובדים  הסיטונאים 
מאושרת על ידינו ואין לסמוך עליהם אלא אך ורק לאחר אישור מהמשגיח שלנו 

ולאחר שהחתים את התוצרת שאושרה.
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מאפים ומגדנים בהשגחת הבד"ץ

שביעית,  איסורי  מחששות  הקמחים  על  היא  דלהלן  ומגדניות  המאפיות  על  הבד"ץ  השגחת 
שיהיו  וכו',  קימל  שומשומין,  מרגרינה,  שמנים,  שמרים,  של  התערובת  ועל  וכו',  חדש  טבל, 

נקיים מחששות טבל, איסור שביעית, תולעים וכו'.

האמולסיפייר  ועל  וכו'.  ושביעית  ערלה  מחשש  נקיים  מפירות  שהם  והתערובת  המילוי  על 
)חלבי(,  לקטוזה  וכדו'.  החי  מן  שמקורם  מרכיבים  יכילו  שלא  מתפיחים  וחומרים  )אמולגטור( 

הבד"ץ  בהשגחת  מיוצר  שבהשגחתנו  שבמאפיות  ]האמולסיפייר  )מיין(.  טרטרית  חומצה 
מתחילת הייצור ועד סופו[.

וכן יש  ועל כל המערכות, מחשש תולעים המצויים מאד,  נקיון הנפות  פיקוח תמידי על  קיים 
פיקוח קבוע מטעם הבד"צ על כל שאר עניני הכשרות, כגון: הפרשת חלה, הדלקת התנורים ע"י 

שומרי שבת, וכן הטיגון וההכנסה לתנור.

לאחרונה רבו המכשולות, ומאפיות רבות במקומות שונים בארץ משווקים מיני מאפה בחנויות. 
במאפיה  הנמכרים  מאפה  למוצרי  ורק  אך  ניתנת  הבד"ץ  השגחת  כי  לדעת,  אחד  כל  על  לכן 
ובמגדניה עצמה, או לאלו הסגורים באריזות עם חותמת הבד"ץ על כל אריזה. יש לבדוק כל לחם 

וחלה שיהי' עליהם פתק או סימון של המאפיה.

פרסומת  שלטי  מרכולתם  על  ומפרסמים  ובדוכנים,  בחנויות  בתפזורת,  שמוכרים  יש  וכן 
ממפעלים עם חותמת הבד"צ ומרמים בזה את הציבור. על הציבור לעמוד על המשמר ולבדוק 

כל אריזה בפני עצמה שתהא סגורה וארוזה, ועם חותמת הבד"ץ.

חנויות המפעל אינם בהכשר הבד"ץ אלא רק אם ישנה תעודה ברת תוקף מאתנו על המקום.

זהירות!
חלות,  בגטים,  לחמניות,  לחם,  מאפה,  מוצרי  שמשווקים  לאחרונה  מצוי 
עוגות, סופגניות, וכו' ומערבבים מיני מאפה שבהכשר יחד עם מיני מאפה 
ובסופרמרקטים,  מזנונים  בחנויות,  הכל  את  ומכניסים  בהכשר,  אלו שלא 
שכאילו הם בהכשר הבד"ץ. לכן הננו בזה עוד הפעם להזהיר את הקונים, 

שיבדקו היטב את המוצרים אם הם בהכשר הבד"ץ.

זהירות! בישול עכו"ם
לאחינו הספרדים ההולכים לאור פסקי מרן הבית יוסף זללה"ה

במאפיות, מגדניות, מסעדות, וקייטרינגים שבהכשר הבד"ץ, גם הבישולים 
והטיגון נעשה רק ע"י יהודים שומרי תו"מ, כמו הפעלת התנורים והפעלת 
המטגן, וכמו"כ שאר מוצרים שאינם פת כגון סופגניות, וכן במאפיית עוגות 
שהינם בלילה רכה, הכנסת העוגות לתנור נעשית רק ע"י יהודים שומתומ"צ.

זהירות בשבת
שע"ג  האותיות  לחתוך  שלא  להזהר  יש  הפת  בציעת  בעת  קודש  בשבת 

המדבקה הדבוקה על החלה.
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הערות והוראות בענין ניפוי קמח/ סולת.

קמח רגיל – לבן
לכתחילה יש להשתמש בנפה של 70 מש, במידה ונמצאו חרקים בפסולת הנשארת 

בנפה ראוי לנפות פעם נוספת ,

קמח מלא
בנפה  הנשארת  בפסלות  ונמצאו חרקים  במידה  מש,   50 של  בנפה  להשתמש  יש 

ראוי שלא להשתמש בקמח.

קמח תירס/חומוס, וכדומה.
לפזר על גבי משטח לבן.

קמחים ארוזים בחזקת נקי- ללא צורך בניפוי. 
משווק בהשגחתינו כמה סוגי קמחים שיוצרו בתהליך מיוחד והם בחזקת נקי-ללא 

צורך בניפוי.
על גבי האריזות צויין הוראות ההשגחה כגון באריזת וואקום, חנקן )מילוי אויר(, - 

יש לנהוג לפי הוראות אלו.
לאחר פתיחת האריזה נא לאחסן בקירור.

סולת
כדאי לנפות בנפה של 25 מש במידה ונמצאו חרקים אין להשתמש בסולת. כאשר 
בפסולת הניפוי לא נמצאו חרקים יש לפזרם על  גבי נייר לבן כמות של כ- 3 כפות, 
ליפול  לסולת  ולתת  בקלות  הנייר  את  להרים  ואח"כ  הנייר  ע"ג  בבדיקה  ולהתבונן 
ונמצאו זחלים בסולת אין  ולבדוק אם נשארו זחלים קטנים דבוקים לנייר. במידה 

להשתמש בסולת זו.

קמח מצה
להשתדל לקנות טרי. ולבדוק ע"י פיזור בצלחת או להעביר בתוך קערה מצד לצד 

לראות שאין גושים וקורים.

ניתן להשיג בחנויות כלים, נפות של 70 מש באישור הבד"ץ שנבדקו על ידינו
מחברת "בן עמי פלסט" 

על כל אחד יש חותמת מאושר מטעם הבד"ץ
יש לבדוק את שלימות הנפה לפני השימוש.

הוראות כלליות!
על  להקפיד  אלא  האריזה,  גבי  על  המופיע  לשיווק  אחרון  התאריך  על  לסמוך  אין 
טריות המוצר ע"י בדיקת תאריך הייצור, וכן לבדוק את שלמות האריזה ושאין סימני 
נגיעות חיצוניים )כגון חורים, קורים, פירורים רבים(, ולא מאחסון ממושך, ולאחסנם 

במקום נקי קריר ויבש עד השימוש, ואז לבודקו על פי כללי ההלכה.
הקמח  עם  שמשתמש  באופן  רק  אמורים  הניפוי  אחרי  הנ"ל  בקמחים  השימוש 
יום, או כשמאחסנם במקפיא לאחר הניפוי, אם משאירים אותם בחוץ הם  באותו 

עלולים להתליע במיוחד בימי הקיץ, וראוי לנפותם שוב לפני השימוש.

המדקדק על עצמו במאכלות אין הקב"ה מביא מכשול לפיו. 
)חת"ס עה"ת פר' בראשית ד"ה שרץ נפש חיה(
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לפי הנהוג בפעיה"ק א(  שיעור חלה עם ברכה 
ונוהגים  קמח,  ק"ג   1.680  - ת"ו  ירושלים 
גם  ברכה  בלא  מספק  ולהפריש  להחמיר 
נאה  הגרא"ח  כדעת  לנוהגים  מזה,  בפחות 
שיעורי  ע"פ  ולנוהגים   ,1.250 במשקל 

החזו"א ממשקל 1.200 ק"ג קמח.

טחינת ב(  בתהליך  שביררנו  הבירורים  אחרי 
מפעלים  שישנם  הוברר  מלא  הקמח 
ומחזירים  מהקמח  הסובין  את  שמפרידים 
יש  ח"ו,  ברכה  מספק  לצאת  כדי  כן  ועל 
על   15% תוספת  מלא  בקמח  להוסיף 
שיעור  לפי  אומרת   זאת  הרגיל:  השיעור 
שבסעיף א' בקמח מלא תוספת 15% שהיא 

עם התוספת 1,940 ק"ג:

כמובן שמה שנוהגים עד עכשיו שמפרישים ג( 
מ-1,200 גרם  בלי ברכה נוהג בכל הקמחים 

כולל קמח מלא.

לפני ד(  שנילוש  מהבצק  יפריש  לכתחילה 
בעודה  להפריש  ששכח  ובדיעבד  האפיה, 
עיסה יפריש לאחר שנאפה, ולכתחילה יכוין 

להדיא לתקן גם את הבליעות שבכלים.

נוהגים להפריש כזית לחלה, ולכתחילה יכוון ה( 
להדיא שלא יחול שם חלה על מה שנשאר 
דבוק לידים אלא רק על החלק שיורד מהיד.

ב' עיסות שכל אחת לא הי' בה קמח כשיעור ו( 
חלה בשעה שנילושה, וכן מאפים שבעודם 
חלה,  כשיעור  קמח  בהם  הי'  לא  עיסה 
ונצטרפו אח"כ בסל ויש בהם עכשיו בצירוף 

כשיעור הנ"ל קמח, נתחייב עכשיו בחלה.

צירוף סל צריך לכתחילה שגם יגעו זה בזה, וכן ז( 
להיזהר שלא יצא שום חלק מעל דופני הכלי.

דופני ח(  יצא חלק מעל  או  נגעו  במקרה שלא 
וכמה  דינים  פרטי  כמה  בזה  יש  הכלי, 
שבתוך  ממה  לחומרא  ויפריש  שיטות, 

הדפנות, או יעשה שאלת חכם.

שונים, ט(  עוגות  מיני  בבית  אופים  כאשר 
אחד  בכלי  המינים  כל  את  אח"כ  והכניסו 
גדול, )קופסה, ניילון, מקרר, וכדו'( בלי שכל 
מין ארוז בניילון מיוחד, יתכן לפעמים שלא 
ורק  חלה  שיעור  בעיסתם  מהם  בחלק  הי' 
עכשיו נצטרפו, ובחלק מהם כבר הי' שיעור 
א"א  ואז  עיסה,  בעודם  הפרישו  וכבר  חלה 
להפריש מתוך הסל, כי יתכן שמה שמפריש 
מהפטור  מפריש  והריהו  מקודם  נפטר  כבר 

שנוהגים  ואעפ"י  חל.  ואינו  החיוב  על 
כשאין  גם  ברכה  בלי  חלה  שמפרישים 
בעיסה שיעור חלה, מ"מ אין זה חל לפטור 
באחד  לעשות  יש  וע"כ  כשמצטרף,  אח"כ 

משני הדרכים דלהלן:

בשעת י(  ולכוין  בחלה  שחייבת  עיסה  לקחת 
שנתחייב  מה  כל  את  גם  לתקן  הפרשה 

בחלה ע"י צירוף סל.

בלא יא(  מספק  ואחד  אחד  מכל  חלה  להפריש 
מהגר"י  לישראל  חק  בספר  )ויעויין  ברכה. 

וועלץ זצ"ל עמ' קמ"ד(.

שמקפיד יב(  מינים  שני  אחד  בסל  הכניס  אם 
על תערובתם, אינם מצטרפים, וכן העושה 
האפיה  קודם  לחלק  ע"מ  כשיעור  עיסה 
על  )שמקפיד  שונים  בטעמים  מינים  לב' 
אינם  אנשים,  לכמה  לחלק  או  תערובתם(, 
דינים,  פרטי  כמה  בזה  ויש  מצטרפים. 

ויעשה שאלת חכם.

הקונים מוצרי בצק לא אפויים )כגון בורקס יג( 
פחות  קטנות  באריזות  וכדומה(,  קפואים 
בצק  רק  המוכרים  ממפעלים  מכשיעור, 
ונצטרפו אצלם לשיעור, יש להפריש שנית 

בלי ברכה.

בתנור יד(  )לא  עצמה  בפני  החלה  לשרוף  יש 
כשר( ולא ליהנות ממנה.

יותר טו(  טוב  אז  החלה,  לשרוף  קשה  אם 
להפריש פחות מכזית. אפשר להקל בחיוב 
שריפתו, ולא לנהוג בהם בבזיון, רק לעטוף 
)ויעויין  באשפה.  ולהשים  נייר  או  בניילון 

בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' י"ג(.

שאלה טז(  ונתעוררה  חלה  הפריש  שליח  אם 
יש  ההפרשה,  על  לשאול  שצריך  הלכתית 
או  הפרשתו  על  לשאול  יכול  אם  מחלוקת 
שמא זה נחשב שכבר גמר שליחותו, וע"כ 
יעשה  או  ההפרשה,  על  הבעה"ב  ישאל 

שאלת חכם.

אסור להפריש חלה בשב"ק.יז( 

שנילושה יח(  מעיסה  להפריש  מותר  ביו"ט 
ביו"ט, אבל לא מעיסה שנילושה מעיו"ט.

כשעושים עיסה ל"חמין" )טשולנט( מקמח יט( 
בו שיעור שחייב בהפרשת חלה, אזי  שיש 
ולא לאפותו, מ"מ חייב  אף שדעתו לבשלו 

להפריש חלה בלא ברכה.

הערות בדיני הפרשת חלה
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השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

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 ראה בדף הבא )
אביחייל........................................................................................................ רח' פרי חדש 8, ירושלים «
אלומה....................................................................................................................................... בית שמש  «
אלעד דובדבן.................................................................................................................. יד חרוצים תלפיות «
אנג'ל – אחדות-אורנים-אילת..................................... ירושלים-בית שמש-לוד-כפר החורש-נתיבות «
אנטקוביץ - האופים- פינסק.................................................................................... ברקן  ירושלים «
אריאל............................................................................................. חלוצי התעשיה 126, מפרץ חיפה «
ביכורים................................................................................................. תלמי יוסף 21 מישור אדומים «
בית ישראל................................................................................................... עזרת תורה 18, ירושלים «
בראבו.................................................................................................................נוה יעקב מרכז מסחרי «
בריזל......................................................................................... מאה שערים 68, - מא"ש 9 ירושלים «
................................................................................................. גבעת שאול, ירושלים « ברמן - לחם חן
גישמאק............................................................................................. הצבע 8 א.ת. הצפוני בית שמש «
גרליץ מן........................................................................................................................ רוממה ירושלים «
דגנית עין בר................................................................................................................................... עינת «
דוידוביץ –אחדות-אלומות......................................................................... קרית אתא-חיפה-חולון «
דליס דה פריז.......................................................................................................................... בית שמש «
היימיש............................................................................................. העמלים 9 בית ישראל, ירושלים «
היימישע גיבעקס...................................................................................... רח'  רפפורט 31 ירושלים «
........................................................................................... העמל 17, אשדוד « הטעם מבית צישינסקי
הראשונים................................................................................................................ הזורע 9, באר שבע «
ודש-)ברמן(............................................................................................................................ רמת השרון «
ויינר...................................................................................................................... רח' סירקין 36  חיפה «
ויצמן - לחם מן הארץ............................................................................... גבעת שאול 23, ירושלים «
חלב חיטים............................................................................................................................ צומת מירון «
חן הלחם.................................................................................................................. העבודה 18 אשדוד «
טאוברד.................................................................................................................................. פתח תקוה «
יוספוב............................................................................................................................ הבנאי 14 חולון «
יוסופוב.......................................................................................................................................... אשדוד «
יעלה.......................................................................................... גבעת שאול גני סחרוב 46, ירושלים «
ככר הלחם..................................................................................................... רחוב מעזריטש 70 ביתר «
לה ריביירה....................................................................................................... מרכז ספיר 2, ירושלים «
לנדנר.......................................................................................... בית ישראל, לייב דיין 10, ירושלים «
מאסתר פיתה............................................................................................................. האופן 1 אשקלון «
מאפיית אשתנור.................................................................................................... הבוכרים, ירושלים «
מאפה של ד"ר מרק............................................................................................................... בית שמש «
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מאפה ברוקלין.................................................................................................. מאה שערים, ירושלים «
מאפה גיבעקס חלות...................................................................................... עין יעקב 27, ירושלים «
מאפה הבית.................................................................................................. אלעזר המודעי 13, ביתר «
מאפיה מאפינ'ס.............................................................................................. בן איש חי 9 בית שמש «
מאפיית הבלקן.................................................................................................... רחוב הירקן 40 יבנה «
............................................................. אדוניהו הכהן, ירושלים « מאפיית היימישע חלות פליישמן
מאפיית מהדרין................................................................................................. גיסין 86, פתח תקווה «
מאפיית קויליטש............................................................................................. האומן א.ת. בית שמש «
מאפיית פריש................................................................................................רח' יחזקאל 18 ירושלים «
מאפיית נתיבות................................................................................................. השוק החדש, נתיבות «
מאפיית פיין.................................................................................................... עבודת ישראל ירושלים «
מאפיית קליין'ס..................................................................................... האומן א.ת. צפוני בית שמש «
מאפיית רוממה............................................................................................................. רוממה ירושלים «
מאפים טובים - א אידישע בייקרי..................................................................... הר טוב בית שמש «
מלטינג דבקה................................................................................................. רח' אופירה 8  ירושלים «
מעדני בר.................................................................................................................................... ק. עינת «
מעדן קורדובה................................................................................................ מרכז שטנר 5 ירושלים «
מרכז הפיתה.......................................................................................................................... פתח תקוה «
נוגה מאפים................................................................................................................................... מעלות «
................................................................................. א.ת. הר טוב, בית שמש « נוגטין כמהין למהדרין
נוימן.................................................................................. בית הדפוס מרכז ספיר גבעת שאול, ירושלים «
..................................................................................................................................... נתניה « נתי קומפני
נחמה......................................................................................... מפעל תלפיות רח' צרת 15, ירושלים «
סנהדריה....................................................................................................... רח' ים סוף 101, ירושלים «
עבאדי............................................................................................................................................ עטרות «
עוגיות הזהב................................................................................................................. החופר 34 חולון «
עידן הנבט.............................................................................................................. ההדרים 48 אשדוד «
עדן הכרמל..................................................................................................................... מישור אדומים «
עיני............................................................................................................. חולון-בת ים-ראשל"צ-ב"ב «
פאריזרס בייקרס........................................................................................... נחל דולב 54 בית שמש «
פטפיורים..................................................................................... רח' הרבי מנדבורנה 6 ביתר עילית «
פיתות אקספרס................................................................................................................ הירדן 8 יבנה «
פיתות תנעמי........................................................................................................................ פתח תקוה «
קפולסקי..................................................................................... רחוב המלאכה 30 א.ת. חדש נתניה «
קצבורג.................................................................................................................. יחזקאל 14, ירושלים «
רב טוב- סאטמאר................................................................................................ עזרת תורה 24  י-ם «
רובינפלד................................................................................................... רח' נחל נעמנים גוש עציון «
שלומיס............................................................................................... רח' שמואל הנביא 82 ירושלים «
................................................................................................................................................... ביתר « ש.מ.
שריינרע'ס.......................................................................................................... אהלי יוסף 3 ירושלים «
שבעה דגנים.............................................................................................................. הפלמ"ח 21, צפת «

ראה בעמוד הבא "חנויות המפעל" של מאפיות בהשגחת הבד"ץ )

וראה עוד ברשימת המוצרים "עוגות ועוגיות" - ו"פיתות" )
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השגחת הבד"ץ 
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של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

חנויות המפעל של מאפיות בהשגחת הבד"ץ
לפי סדר א"ב של הערים

ההשגחה הינה רק אם ישנה תעודת כשרות ברת תוקף עם כתובת המקום.
 חנויות מפעל שאין להם תעודה כנ"ל עם כתובת המקום,

אין לנו שום פיקוח עליהם.

אנג'ל
נחל זוהר 12............................................................................................................................. בית שמש «

חזון איש 2................................................................................................................................. בני ברק «

ר' עקיבא 1................................................................................................................................ בני ברק «

גולדה 3....................................................................................................................................... ירושלים «

הפסגה 17 בית וגן.................................................................................................................... ירושלים «

חגי פינת יחזקאל..................................................................................................................... ירושלים «

חזון איש 44............................................................................................................................... ירושלים «

אריאל
בעלי מלאכה 4 בסניף אושר עד ........................................................................................... אשדוד «

סוקולוב 37................................................................................................................................ בני ברק «

בלפור 53........................................................................................................................................ בת ים «

................................................................................................................................ בת ים « ניסנבאום 25.

סירקין 36......................................................................................................................................... חיפה «

חניתה 26.......................................................................................................................................... חיפה «

יוחנן בן זכאי  5............................................................................................................................ טבריה «

זוננפלד 1 בית ישראל............................................................................................................ ירושלים «

..................................................................................................................................... כרמיאל « קק"ל 94.

שאול עמור 77.................................................................................................................... מגדל העמק «

ברון הירש 16........................................................................................................................ פתח תקוה «

ירושלים 83....................................................................................................................................... צפת «

העצמאות 59......................................................................................................................... קרית אתא «

משה שרת 2.......................................................................................................................... קרית ים א' «

....................................................................................................................... קרית מוצקין « שד' ב"ג 82.

ברמן
אגריפס 42................................................................................................................................. ירושלים «

בית הדפוס................................................................................................................................. ירושלים «

בראבו
ישעיהו 1.................................................................................................................................... בני ברק «
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גרליץ מן
חנה 1........................................................................................................................................... ירושלים «

מלכי ישראל 35........................................................................................................................ ירושלים «

שדרות גולדה............................................................................................................................ ירושלים «

שדרות יחזקאל 2.......................................................................................................... מודיעין עילית «

דגנית עין בר ]סלפק[
שלמה המלך 21........................................................................................................................ בני ברק «

עזרא 45..................................................................................................................................... בני ברק «

אהרן ברט 12......................................................................................................................... פתח תקוה «

יעלה
יהודה הנשיא 94............................................................................................................................ אלעד «

ישמח ישראל 1............................................................................................................................... ביתר «

...................................................................................................................... בית שמש « נחל הקישון 48.

ר' עקיבא 85.............................................................................................................................. בני ברק «

מלכי ישראל 7.......................................................................................................................... ירושלים «

....................................................................................................................... ירושלים « שמגר, רב שפע,

שדר' גולדה 1............................................................................................................................ ירושלים «

שדר' יחזקאל................................................................................................................. מודיעין עילית «

מהדרין
החמשה 1................................................................................................................................ פתח תקוה «

נחמה
זוננפלד - חסידי קרלין 6...................................................................................................... ירושלים «

.................................................................................................................................. ירושלים « יחזקאל 5.

........................................................................................................................ ירושלים « כנפי נשרים 31.

..................................................................................................................... ירושלים « צרת 15, תלפיות.

מתחם תחנת דלק גבעת זאב )רק על מוצרי המאפה, לא כולל המסעדה(... גבעת זאב י-ם «

נחל זוהר 4................................................................................................................ רמת בית שמש א' «

נתיבות
סניף רמון..................................................................................................................................... נתיבות «

סנהדריה 
קצינלבוגן 506 הר נוף............................................................................................................ ירושלים «



רשימת 
החנויות

ימות השנה 
תשע"ז

119

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
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תמיד אם יש 
תעודה במקום

עיני
........................................................................................................ אשדוד « מרכז הכלניות, חנות 132.

כהנמן 104.................................................................................................................................. בני ברק «

השלשה 35................................................................................................................................. בני ברק «

החרושת 9...................................................................................................................................... בת ים «

יחזקאל 18................................................................................................................................  ירושלים «

הנגר 3............................................................................................................................................... חולון «

מרכז ישפרו סנטר מתחם R.................................................................................................... מודיעין «

בר כוכבא 32......................................................................................................................... פתח תקוה «

הכשרת היישוב 1..................................................................................................................... ראשל"צ «

מאפים נטול גלוטן

............................................................................................................................. בית שמש « חיים טובים.

מעדן ללא דגן.................................................................................................................................. נגבה «

נטורל קייקס...........................................................................................................................שדות נגב «

זהירות במאפה חלבי!
כדי להימנע ממכשולים בזיהוי מוצרי מאפה חלביים, סודר עם בעלי 	 

בצורת  יהיה  החלבי  הבורקס  שכל  שבהשגחתינו  המאפיות/מגדניות 
בצורת  או  מרובעת  צורתו  הפרווה,  הבורקס  ואילו  בלבד,  משולש 

אצבעות.
כמו"כ במגדניות שבהשגחתנו, התוצרת החלבית נמצאת במקום נפרד 	 

ומיוחד ומסומן ב"חלבי", ועל הקונים להבחין בכך ולהזהר.
 	 / למגדניה  מחוץ  סגורות  באריזות  המשווקים  חלביים,  מאפה  מוצרי 

מאפיה, מסומנים בתוית "חלבי".

בענין ברכות!
רוב מוצרי המאפה ברכתם ברורה לציבור ויש לנהוג לפי המקובל.	 
מכל 	  או  צורתם  ברכתם מחמת  על  להסתפק  עלול  במאפים שהקונה 

סיבה אחרת, ישנה הוראה ברורה למאפיות, שכל מה שברכתו מזונות, 
הדבר  פירוש  מדבקה,  אין  ואם  "מזונות".  מדבקה  עם  עליו  לסמן  יש 

שברכתו המוציא.
 	 – גלוטן"  "ללא  מאפה  ומוצרי  עוגיות  קרוטונים,  לחמניות,  לחמים, 

ברכתם שהכל.
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חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
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הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
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מזנונים/קפה/מעדניות/חנויות גלידה
חלוה/טחינה/קינוחים/חומרי עזר לאפייה

ירושלים
.................................................... זונפלד  30 « א טעימה............................................................... )פרווה(

בוש בייגלס........................................................... חלבי....................................... צפני' פינת בר אילן «

בראנץ חמש..................................................................................................................... בית ישראל 1 «

ביג בייט.......................................................................................................... קניון רב שפע שמגר 16 «

גרליץ-מן......................................................................................................................................... חנה 1 «

גרליץ מן........................................................................................................................ מלכי ישראל 35 «

דן בייגל'ס............................................................................................. חסידי קרלין 12, בית ישראל «

הדר גאולה.................................................................................................................... מלכי ישראל 13 «

היימישע בייגל'ס............................................................................................................... פרי חדש 18 «

יהודה חייטוב........................................................................................................................... מא"ש 17 «

מגדנית בריזל................................................................................................................. מאה שערים 9 «

מזונן לקח.................................................................................................................. שבטי ישראל  40 «

מזנון תל ארזה..................................................................................................................... עלי הכהן 7 «

נישנש........................................................................................................................................... חנה 11 «

ממלכת החלוה................................................................................................... עץ חיים מחנה יהודה «

נבט )חומרי עזר לאפייה(........................................................................................................... בהר"ן 15 «

עיצוב בפרי )עיצובים בפירות(................................................................................................. חיי אדם «

פיצה ביתית...................................................................................................... פינת בר אילן - צפניה «

פיצה ירושלים.............................................................................................................. מלכי ישראל 43 «

פריש........................................................................................................................................ יחזקאל 18 «

קויקס.......................................................................................................................................... שטראוס «

קויקס...............................................................................................................................................יונה 2 «

קופיז  בר אילן.......................................................................................................... שמואל הנביא 97 «

קופיז יחזקאל........................................................................................................................ יחזקאל 17 «

קופיקס בעיר............................................................................................................... מאה שערים 17 «

קופי טוסט...................................................................................................................... בית ישראל 22 «

קלינטון.................................................................. חלבי................................................ יעקב מאיר 11 «

קפהצ'ינו...............................................................................................................שמגר 21 פנינת חמד «

קפהצ'ינו...................................................................................................................................... מא"ש 1 «

........................................................................................ עלי הכהן 15 « קרם שניט )חומרי עזר לאפייה(

שטיבל............................................................. בחזקת בשרי................................................ אבינדב 23 «

שיעלה.................................................................................................................................... זוננפלד 28 «

שלומיס....................................................................................................................... שמואל הנביא 82 «
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ביתר
מגדנייה ועיצובים פטפיורים................................................................................ הרבי מנדבורנה 6 «

שבת טיש....................................................... בחזקת בשרי........................................... פחד יצחק 12 «

בית שמש
בככר................................................................ בחזקת בשרי........................................... בן איש חי 29 «

מאפיית קליין....................................................................................................................... ריב"ל 27/3 «

להתענג........................................................... בחזקת בשרי............................................. נהר הירדן 6 «

מוטקלה................................................................. חלבי.................................................. בן איש חי 29 «

מעדני הקריה..................................................................................................................... חזון איש 17 «

מעדניית הרמ"א........................................... בחזקת בשרי...................................... יהודה הנשיא 15 «

נפתולי'ס....................................................................................................................... יהודה הנשיא 13 «

קופיקס בעיר................................................................................................................. נחל ניצנים 12 «

בני ברק
בראבו......................................................................................................................................... ישעיהו 1 «

קופיקס בעיר........................................................................................................................ כהנמן 104 «

קופיקס בעיר.................................................................................................................. אהרונוביץ 19 «

קופיקס בעיר................................................................................................................. רבי עקיבא 34 «

קופיקס בעיר................................................................................................................. רבי עקיבא 65 «

קופיקס בעיר................................................................................................................. רבי עקיבא 89 «

קופיקס בעיר............................................................................................................... רבי עקיבא 149 «

מתתיהו
בונגלאס................................................... גלידות חלבי/פרווה...................................... א.ת. מתתיהו «

נצרת עילית
פיצת המלכים.................................................................................................................... השושנים 22 «

צפת
קפה דגנים........................................................................................................................... ירושלים 24 «

שבעה דגנים......................................................................................................................... הפלמ"ח 21 «

ההשגחה היא רק כאשר ישנה תעודה אורגינלית ברת תוקף במקום.

ראה עוד ברשימת המוצרים "סנדוויצ'ים" )
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תעודה ברת 
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מיצים טריים
)מיץ גזר, תפוזים, אשכוליות ועוד(

ההשגחה היא על הפרשת תרו"מ ערלה וכו'.

ירושלים
.................................................................................................................................. מלכי ישראל 7 « אורי

אברהם...................................................................................................................................... יחזקאל 8 «

בנימין רחמנוף................................................................................................................... עין יעקב 18 «

חייטוב........................................................................................................................................ מא"ש 17 «

מזונן אברהם........................................................................................................................... יחזקאל 8 «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.

ראה עוד להלן חנויות "פלאפל". )

ליזהר מכל נדנוד איסור התלוי באכילה, כי נמצא הגוף 
כי  יצא,  רעה  אל  מרעה  ההיא,  הנפש  ואשמה  באיסור,  גדל 
ליראה  חיים  אורחות  להשיג  תוכל  ולא  בשוליה,  טומאתה 

ולאהבה את השם הנכבד והנורא ולעבדו עבודה שלימה.
)פלא יועץ אות א'(
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השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

מסעדות
חלבי ו/או בחזקת חלבי

ירושלים
אנג'ל )הולי בייגל(.................................... )חלבי / בחזקת חלבי(............................................ יחזקאל 7 «

בוש בייגלס.......................................................... )חלבי(.............................. צפניה 61 פינת בר אילן «

בראנץ' בייגל...............................)חלבי(.................................. לבוש מרדכי – גאולה. 02-5004001 «

.............. חסידי קרלין 12, בית ישראל 0547634067 « דן בייגל'ס.................. )חלבי / בחזקת חלבי(

היימישע בייגל........................................ )חלבי / בחזקת חלבי(.............. פרי חדש 18  02-5876550 «

מעדני מלך..................................................................................................... זוננפלד 28 בית ישראל «

פיצה ירושלים............................................................................................................ מלכי ישראל  43 «

נצרת עילית
פיצת המלכים .......................................................................................... השושנים 22, 04-6222688 «

ראה עוד להלן ב"קייטרינג חלבי" )

ראה גם לעיל "מזנונים" )

אירועים
בהזמנות  ואילו  במקום,  במטבח  שנלקח  מה  רק  הוא  לקייטרינג  הבד"ץ  השגחת 
ואירועים באולמות וכו' – רק עם אישור מיוחד על כל הזמנה ואירוע! מחמת אופי 
כך,  ולמקומות האירוע, קשה לעקוב על  והעברות המזון לאולמות  עסקי הקייטרינג 
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.

לידיעתך:
כל סוגי המאכלים הנמכרים ע"י הקייטרינגים והמסעדות, אף אלו כשלעצמם הם 

פרווה, עלולים להיות בשרי או בחזקת בשרי.
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חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
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הנמכר בתוך 
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משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
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מסעדות ואוכל מוכן בשריות בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
בית ישראל............................................... רח' עזרת תורה 18....................................... 02-5384534 «

בית ישראל.......................................... רח' יוסף בן מתתיהו 14................................... 02-5378653 «

ד'בסט.............................................................. זוננפלד   28.................................................................... «

דייטש........................................................ רח' מאה שערים 32....................................... 02-5829529 «

הדר גאולה................................. רח' גבעת משה 5/מלכי ישראל 13......................... 02-5382832 «

יואלי'ס........................................................... בית ישראל 2.......................................... 052-7661885 «

מעדני גאולה.............................................. רח' שטראוס 38.......................................... 02-5370590 «

» 054-8442049 ................................... סלט סלט.................................................שירת הים 5 רמות א'

צ'יקן אין גאולה............................................. גול' מאיר 1..................................................................... «

» ................................................................... צ'יקן אין גאולה............................................ יעקב מאיר 9

קוריץ............................................................... רח' רלב"ח 5............................................. 02-5380742 «

מסעדת הבית לה קאזה............................ יעקב מאיר 12..................................... 02-5023807/12 «

בית שמש
טוסטי.......................................................... ירמיהו הנביא 34................................................................ «

צפת
אשל טייטלבוים................................. בר יוחאי 1, פ. ירושלים................................... 04-6920948 «

השטעטל................................................... מרכז מסחרי רסקו........................................ 04-8341950 «

מנדי'ס.......................................................... רח' ירושלים 29................ 04-6923067-077-4108002 «

ראה להלן "קייטרינג בשרי" )

מסעדת דגים

....................................... קניון רב שפע י-ם « פיש בייט.............................................................. )פרווה(

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.

ראה עוד בערך "מזנונים" )

מלצרים בשבת וחג
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 
שב"ק,  שמירת  בעניני  מלאה  בהשגחה  הם  האירועים  כי  לאשר  נוכל  לא  זאת, 

וחובה על המזמינים לפקוח עין.
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

חנויות סלטים בהשגחת הבד"ץ

הדר גאולה.................................................................................................................... מלכי ישראל 13 «

כהן מרכז החמוצים................................................................................................ גאולה, ככר השבת «

מעדני ברגמן............................................................................................................................ הרקמה 7 «

סלטי פריינד....................................................................................................................... עין יעקב 39 «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.
רשימת מפעלי סלטים ראה ברשימת המצרכים "סלטים".

עופות

ראה לעיל "אטליזים", וברשימת המוצרים "בשר ומוצריו". )

ברכת הנהנין
ברכתם  ולכך  פירות,  מי  ברוב  נילושים  הפיצות  בצקי  הציבור:  לידיעת 
מזונות )כדין פת הבאה בכיסנין(. הקובע סעודתו עליהם צריך נט"י וברכת 

המוציא. )ספק קביעות סעודה הוא מ-180 גרם, כולל התוספות(

שצריכין להזהר לבל יכניסו לפיהם אפי' בהיסח הדעת 
בהיסח  אפי'  אדם  בנפש  מעשהו  יעשה  התיעוב  כי   ...
בתוספות  ליזהר  האדם  וצריך  בם'  ונטמתם   ... הדעת 

זהיריות וזריזות בכל דבר אשר יכנס בגדר ספק...

)אור החיים הק' שמיני י"א(
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

פיצה )הכל חלבי( בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
אופיר בסט.................................................................................................................... הצג 3, רמות 06 «

.................................................................................................................................... בית ישראל 1 « אורי

.................................................................................................................... מלכי ישראל 6, גאולה « אורי

באלי פיצה............................................................................................................... שמואל הנביא 102 «

ביג בייט..................................................................................................................................... שמגר 16 «

בן יעקב )פיצה וגלידה(.............................................................................................. שמואל הנביא 66 «

גרליץ מן...................................................................................................................... מלכי ישראל  35 «

הדקלים....................................................................................................................................... ריינס 12 «

המרכז.............................................................................................................................. גבעת שאול 25 «

הנקודה האמצעית............................................................................................................ גשר החיים 1 «

יעלה........................................................................................................................................... שמגר 16 «

לצה פיצה ופלאפל........................................................................................................ ארץ חפץ 106 «

מאה שערים.......................................................................................................................... דוד ילין 45 «

מאי פיצה................................................................................................................. שדרות גולדה  255 «

פיצה בוסטון............................................................................................................................... יואל 18 «

פיצה ביתית.......................................................................................................... צפניה - בר אילן 15 «

פיצה ביתית.................................................................................................................. חסידי קרלין 12 «

פיצה בראבו......................................................................................................נוה יעקב מרכז מסחרי «

פיצה ג'רוזלם............................................................................................................................ שמגר 21 «

פיצה גאולה.................................................................................................................. מלכי ישראל 12 «

פיצה גני גאולה.................................................................................................................... ירמיהו  44 «

פיצה הלל............................................................................................................ זכרון יעקב 1, רוממה «

פיצה הרכס....................................................................................................................... בית הדפוס 9 «

פיצה יהודל'ה...................................................................................................................... שטראוס 28 «

פיצה ירושלים.............................................................................................................. מלכי ישראל 43 «

.................................................................................................... חזו"א 42, רמת שלמה « פיצה ישראלי

פיצה פלאפל............................................................................................................................אלקבץ 1 «

פיצה פלייס............................................................................................................................... זונפלד 1 «

...................................................................................................... דרך החורש 90 רמות « פיצה פפרולי

פיצה רכס.............................................................................................................................. רמת שלמה «

פלייס....................................................................................................... ברכת אברהם 2, רמת שלמה «

פיצה בר אילן......................................................................................................................... בר אילן 6 «

קינג סלייס...................................................................................................................................... דוד 4 «

קלינטון............................................................................................................................ יעקב מאיר 11 «

שרון................................................................................................................................. קרית אונגוואר «
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בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

אלעד
פיצה אליה................................................................................ רח' שמאי 1 מ. מסחרי יהלום אלעד «

בית שמש
הפיצה שלי..................................................................................................................... נחל הקישון 48 «

חצי מחיר................................................................................................................................... חזו"א 17 «

ירושלים.............................................................................................................................. נחל מאור 10 «

מאפיית קליין....................................................................................................................... ריב"ל 27/3 «

מוטקלה............................................................................................................................. בן איש חי 29 «

מעיין 2000 - פלאפל ברמה...................................................................................... יהודה הנשיא 5 «

פינת השובע................................................................................................................... נחל זוהר 12/5 «

פיצה ברמה................................................................................................................. ירמיהו הנביא 34 «

פיצה גולד......................................................................................................................... נחל ניצנים 8 «

פיצה לנד............................................................................................................................. נחל קטלב 4 «

ביתר
פיצה B........................................................................................................................................ הר"ן 20 «

שקמה........................................................................................................................... החוזה מלובלין 2 «

שי............................................................................................................................... אלעזר המודעי 11 «

גבעת זאב
פיצה קינג....................................................................................................................... קרית יערים 32 «

טבריה
אקסטרא פיצה....................................................................................................................... אלחדיף 5 «

פיצה ברכת יוסף................................................................................................. רח' יצחק בן צבי 28 «

צפת
אקסטרא פיצה.................................................................................................................. ירושלים 114 «

פיצה צפת............................................................................................................................ ירושלים 35 «

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!!
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

פיצוחים, קטניות ופירות יבשים בהשגחת הבד"ץ

החנויות דלהלן עומדות תחת השגחתנו בענין תרו"מ, שביעית ושאר חששות איסור. 
אולם למרות כל המאמצים לא ניתן להשתלט על בעיית התולעים המצוי בהם מאד, 

כי עלול להתליע בחנות ו/או בבית גם אחרי אריזתם, ויש לבדקם לפני השימוש.
בחנויות פיצוחים בהשגחת הבד"ץ משתמשים כל השנה רק בקמח תפו"א

ביתר
.................................................................................................................................... הר"ן 9, « מור וקנמון

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 « ................................................ )רק הפיצוחים( פיצוחי מזרחי

קליית הטיב...................................................................................................................... הירדן/השומר «

שפע ברכת השם...................................... בסניף שוק העיר............................................ כהנמן 108 «

תוצרת הארץ................................................................................................................... רבי עקיבא  1 «

בית שמש
גאולה הקטנה................................................................................................................... נהר הירדן 36 «

מעדני ירושלים....................................................................................................................... החיד"א 5 «

מעדני ירושלים........................................................................................................... יהודה הנשיא 13 «

מעדניה ברמה............................................................................................................. יהודה הנשיא 13 «

פיצוחים ברמה.............................................................................................................................. הלל 5 «

תבלינבאים............................................................................................................... יחזקאל הנביא 22 «

ירושלים
........................................................................................................ השזיף 9, מחנה יהודה « אחים חממי

................................................................................................................... מאה שערים 21 « אחים חממי

גרעיני עפולה..................................................................................... כנפי נשרים 64 )מתחם רמי לוי( «

................................................................................................. מחנה יהודה 24 « דסטורי )מטעמי השבת(

דרור ברוך..................................................................................................................... מאה שערים 74 «

חמנית דוד.................................................................................................................................. רש"י 42 «

חנניה.............................................................................................................................. אדוניהו הכהן 5 «

כהנא יוסף.......................................................................................................... השזיף 1, מחנה יהודה «

כיד המלך................................................................................................................................ בר אילן 8 «

מעדני גן-עדן )דוד פנחי(......................................................................................... יונה, פינת צפניה «

................................................................................................................. מלכי ישראל 3 « מעדני גן עדן



רשימת 
החנויות

ימות השנה 
תשע"ז

129

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

................................. שמואל הנביא 101 « מפגש רמי ..................................................... )רק הפיצוחים(

............................................ שד' גולדה 2 « משקאות הצומת........................................... )רק הפיצוחים(

עונג שבת......................................................................................................................... מאה שערים 6 «

............................. פארן 7/שד' גולדה 3 « פיופ................................................................. )רק הפיצוחים(

פיסטוק'ס............................................................................................................................ עלי הכהן 16 «

פיצוחי בית ישראל......................................................................................................... בית ישראל 1 «

פיצוחי השוק.................................................................................................... האגס 15, מחנה יהודה «

פיצוחי טועמי'ה חיים................................................................................................. מאה שערים 57 «

פיצוחי כהן פור........................................................................................... חזון איש 28, רמת שלמה «

פיצוחי כהן פור................................................................................................................ עזר יולדות 1 «

פיצוחי כהן פור........................................................................................ אגן האיילות 41 גבעת זאב «

פיצוחי מזרחי........................................................................................................................ יחזקאל 30 «

פיצוחי מזרחי...................................................................................................כנפי נשרים  10, גב"ש «

פיצוחי מזרחי................................................................................................................ רבינו גרשם 40 «

פיצוחי מזרחי מרדכי........................................................................................................ עין יעקב 35 «

פיצוחי עובדיה....................................................................................................................... עץ חיים 9 «

פיצוחי עץ חיים...................................................................................... עץ חיים 2 / שדר' גולדה 3 «

פיצוחי שבעת המינים................................................................................................ מלכי ישראל 35 «

פיצוחי הישיבה....................................................................................................................... הישיבה 2 «

........................................................................................ מלכי ישראל 5 « פיצוחי כל טוב )יוסף סעידי(

פיצוחי משיח................................................................................................................ מלכי ישראל 22 «

................................... שמואל הנביא 66 « ......................................... )רק הפיצוחים( פיצוחי עץ התמר

פיצוחי קול רנה............................................................................................................. מלכי ישראל 8 «

 תוצרת הארץ..................................................................................... לבוש מרדכי 4  / עץ חיים 1 / «
....................................................................... מחנה יהודה 33/ בר אילן 1 / קניון רמות/ שמגר 21

פסגת זאב
תוצרת הארץ................................................................................................................. מאיר גרשון 44 «

ההשגחה הינה רק כאשר ישנה תעודת כשרות ברת תוקף במקום.
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות דגים, 
פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

פלאפל, חנויות בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
בן יעקב.......................................................... בחזקת חלבי.................................... שמואל הנביא 66 «

בן יעקב.......................................................... בחזקת חלבי............................................. שד' גולדה 1 «

בנימין רחמנוף.............................................. מיצים טריים............................................. עין יעקב 18 «

בן שלום...................................................................................................... בר אילן 15, פינת אבינדב «

ביג בייט רב שפע........................................ בחזקת חלבי................................................... שמגר 16 «

המרכז.............................................................. בחזקת חלבי........................................ גבעת שאול 25 «

.......................................................................................................................... יואל 22, מוסיוף « התימני

........................................................... בחזקת חלבי...................... חזון איש 42, רמת שלמה « ישראלי

מזונן בפינה....................................................................................................................... שערי פינה 1 «

מזנון תל ארזה..................................................................................................................... עלי הכהן 7 «

........................................................................................................................................ זוננפלד 10 « מירו

עוזי........................................................................................................................................... ישעיהו 10 «

פינקיס פיצה פלאפל..................................................................................................... ארץ חפץ 106 «

פיצה פלאפל............................................................................................................................אלקבץ 1 «

פלאפל 10.................................................................................................................. שמואל הנביא 97 «

פלאפל אליעזר.............................................................................................................. אביתר הכהן 8 «

פלאפל השלום.......................................................................................................... אשתורי הפרחי 2 «

פלאפל מא"ש...................................................... פרווה....................................................... מא"ש  36 «

פלאפל צנעה................................................................................................................................. דוד  2 «

שלמה עמר...................................................................................................................... מלכי ישראל 5 «

שרון.................................................... מיצים טריים, בחזקת חלבי........................ קרית אונגוואר 1 «

בית שמש
בר-שלום..................................................................................................................................... ריב"ל 1 «

מעיין 2000 - פלאפל ברמה...................................................................................... יהודה הנשיא 5 «

פינת השובע................................................................................................................... נחל זוהר 12/5 «

........................................................................................................................ נחל מאור 10 « פלאפל נקי

ביתר
אבדר............................................................................................................................ אלעזר המודעי 7 «

פלאפל מעדני השף......................................................................................................... מעזריטש 19 «

פלאפל B............................................................................................................................................ הרן  «

פלאפל ביתר..................................................................................................................... רבי עקיבא 9 «

גבעת זאב
פלאפל האיילות.......................................................................................................... אגן האיילות 41 «
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השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

צפת
פלאפל סביח....................................................................................................................... ירושלים 54 «

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.................................................................................................... 0504-122280, 02-5820082 «

כהן מרכז החמוצים........................................................................................................... 02-5383921 «

» 052-3803188 ....................................................................................................................... מעודן ט. נ.

מטעמים............................................................................................................................... 02-5829379 «

מעדנצ'יק............................................................................................... 054-8484984, 052-7694580 «

מעדני הקריה................................................................................................................... 053-4103789 «

נוחמ'ס................................................................................................................................ 054-8535713 «

עונג שבת.......................................................................................................................... 052-7158888 «

קוגל המקורי..................................................................................................................... 052-7629560 «

קוגל ביתר )א. גולומב(............................................................................ 052-7648811, 02-5807162 «

קוגל א' מחייה )קלצקי(................................................................................................... 050-4128942 «
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וירקות דגים, 
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היא רק על 
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בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

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.

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.

בעל שמחה יקר!
קיים אפשרות שמשגיח יפקח בכל זמן האירוע ולקבל תעודת כשרות מיוחדת

לפרטים טל. 052-7636720 ובאין מענה אפשר לפנות להמפקח טל. 052-7636821

לידיעת הציבור
האוכל  על  ורק  אך  היא  הנ"ל  באולמות  קייטרינג  מטבחי  על  הבד"ץ  השגחת 

ובתנאי שהאוכל הוא אכן מקייטרינג הנ"ל. אחרת אין לנו שום אחריות.
מה  על  ורק  במקום,  תוקף  ברת  אורגינלית  תעודה  יש  אם  רק  הינה  ההשגחה 

שנלקח במקום.
כל סוגי המאכלים המוגשים ע"י הקייטרינג'ס, אף אלו אשר כשלעצמם הם פרווה, 

עלולים להיות בשרי או בחזקת בשרי.

למניעת מכשולות!
לאחרונה מפרסמים מארגני אירועים / קייטרינג שונים ש"כל המוצרים בהשגחת 
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.

זהירות מחשש חילול שבת!
כמו"כ 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 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.



רשימת 
החנויות

ימות השנה 
תשע"ז

133

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

השגחת הבד"ץ 
לחנויות המפעל 

של מאפיות, 
קונדיטוריות, 

פיצוחים, 
סלטים, וכדומה, 

היא רק אם 
יש תעודות 

כשרות בתוקף 
עם כתובת של 

החנות. ויש 
להיזהר ולבדוק 

תמיד אם יש 
תעודה במקום

קייטרינג ומזון מוכן למוסדות
בשרי ובחזקת בשרי בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
א מחיה................................................................................................................................. 02-6543666 «

איזי.................................................................אביתר הכהן 8......................................... 052-7141530 «

ביד רחבה.......................................................... בעש"ט 9.............................................. 052-7677501 «

בית ישראל.................................................. עזרת תורה 18........................................... 02-5384534 «

בשמחות............................................................. ירושלים............................................... 052-7111680 «

גורמה...................................................... המפעלות 18, עטרות..................................... 02-6714646 «

ג'רוזלם סרוויס פיאסטה..................... התעשייה 12 תלפיות........ 054-8592771/058-3243900 «

» 02-6723138/052-7622762 ....... דלישס................................................... איתם 11 מישור אדומים

דניאל ק"ב......................................................... ירושלים............................................... 077-9151155 «

» 02-5382832 ............................. הדר גאולה...................................... גבעת משה 5 )פינת אהלי יוסף(

................................................................. ירושלים............................................... 052-7681417 « הקלמן

הקלמן חיים....................................................... ירושלים............................................... 052-7680481 «

הרמוני'ה................................................................ פינס.................................................... 0527111421 «

.................................................... בית הדפוס 11...................... 02-6513314 / 6529589 « חן )גוטניק(

............................................................. עין יעקב מא"ש........................................ 058-8756167 « חשין

טרקלין.............................................. תלמי יוסף 9 מישור אדומים............................. 052-7648008 «

כתר רויאל.................................................... קצנילבוגן 55............................................ 0527601546 «

מכל הלב.............................................................................................................................. 0533114950 «

מלכות יהודה..................................................... ירושלים........................................................................ «

לה קאזה שירותי קייטרינג.................................................................... 0527103888/0504141846 «

למפל......................................................... סנהדריה המורחבת..................................... 052-5532380 «

מעדני ברגמן............................................. הרקמה 7, רוממה......................................... 02-5388908 «

מעדנים............................................................ אבינועם 11............................................ 053-3130550 «

מ.ע.ש. פרווה..................................................... ירושלים................................................. 02-5318657 «

מעדני מלך........................................................ ירושלים................... 02-5021633 / 050-4141418 «

» 02-5377711 ............................................... משען לחולה.................................................... חברת שס

עטרת חי............................................................. ירושלים................................................. 02-5388554 «

עונג...................................................................................................................................... 0527610638 «

קידוש קלאב............................................. מעלות דפנה 121......................................... 0547825420 «

» 052-7137238 ..................................................................................................................H11 קייטרינג

קמח תורה.................................................. אריה ורשבסקי 8......................................... 02-5440597 «

....................................... עזרת תורה 24........................................... 02-5379412 « רב טוב )סאטמאר(

שניצל משובח )ארוחה מוכנה(...................... המלאכה 23.............................................. 02-6276874 «

תכלית........................................................... מישור אדומים........................................... 0527648008 «
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פיצה, וכדומה, 
היא רק על 
הנמכר בתוך 
החנות וכשיש 
תעודה ברת 
תוקף במקום 
אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

אלעד
קייטרינג ולס........................................... יונתן בן עוזיאל 42..................................... 052-7758500 «

אשדוד
ביכורים נוף עלית )מנות ארוזות למוסדות( ........ א.ת. עד הלום     052-7616223/08-9768335 «

בית שמש
בית התבשיל קרעסטיר.............................. רבי יהושע 3.................................................................... «

יד תומך.............................................................. רשב"י 7................................................. 0533199192 «

נצח ישראל.............................................. ר' יוחנן בן זכאי 16..................................... 053-3130168 «

פיקנטי............................................................................................................................... 054-8415454 «

ביתר
שבת טיש...................................................... פחד יצחק 12................................................................... «

ניחוחות גלומב................................................................................................................ 052-7663598 «

קייטרינג השמחה )רבינוביץ(....................... דרכי איש 34........................................... 052-7139185 «

הוד השרון
משי – הוד ועוד................................................ הסדן 10............................................... 053-3134000 «

חשמונאים
» 053-3162209 ............................................. ................................................................ בן איש חי סילאן

חיפה
פיינע זאכן................................................. מקור ברוך 13/א....................................... 052-7662180 «

טבריה
מלון פלטרין.................................................. אחד העם 12............................................. 04-6790829 «

יבנה
קינג אירועים................................................רח' הירמוך 1.......................................... 050-4150412 «

מודיעין
נוף עילית............................................................................................................................ 0527181030 «

רמלה 
המשביע..............................................................תקומה 5................................................ 08-6310100 «

פתח תקוה
דלי שף....................................................... אלכסנדר ינאי 31........................................ 03-6286000 «

הניחוח היהודי – מעדני גרליץ.... אריה בן אליעזר 3  קרית הבעש"ט................ 050-4145419 «
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של מאפיות, 
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משפיעים............................................................ הסדנא 3.............................................. 052-7156565 «

צפת
אשל טייטלבוים......................................... רח' ירושלים 1........................................... 04-6920948 «

מנדי'ס.......................................................... רח' ירושלים 29.......................................... 04-6923067 «

קייטרינג
חלבי ו/או בחזקת חלבי בהשגחת הבד"ץ

ירושלים
איזי קייטרינג...................................................... )חלבי(.......................... גרוסברג 12 052-7141530 «

אנג'ל )הולי בייגל(.................................... )חלבי / בחזקת חלבי(............................................ יחזקאל 7 «

בוש בייגלס.......................................................... )חלבי(...... צפניה 61 פינת בר אילן 02-6514123 «

בראנץ' בייגל...............................)חלבי(.................................. לבוש מרדכי – גאולה. 02-5004001 «

היימישע בייגל........................................ )חלבי / בחזקת חלבי(.............. פרי חדש 18  02-5876550 «

מעדני מלך..................................................................................................... זוננפלד 28 בית ישראל «

נצרת עילית
פיצת המלכים .......................................................................................... השושנים 22, 04-6222688 «

ראה לעיל "מסעדות חלבי". )
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הנמכר בתוך 
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בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

למניעת מכשולות
עקב תלונות רבות שהגיעו מצד הציבור הגבלנו את השגחת הבד"ץ רק לחנויות 

שאינן מכניסות שום מוצרי מזון ומשקה שאינו בהכשר הבד"ץ.
אין לנו השגחה על חנויות קטניות מחוץ לרשימה דלעיל, ואלו המפרסמים על 
חנות  בכל  ולבדוק  להקפיד  יש  מזויפות.  הם  הכשר  עליהם  יש  שכאילו  חנותם 
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 
להיות  עלולה  היא  כי  ואחריות,  השגחה  כל  לנו  אין   – התעודה  בתוך  הכתובת 

מזוייפת ע"י צילום.
עקב חששות שנתעוררו לאחרונה בפלחי אננס, פפאיה, מילון, מנגו ובננה צ'יפס 
ייצור מיוחד בחו"ל בכל תהליך הייצור וללא  מיובשים המיובאים מחו"ל, סודר 

שום תוספות, ועל כל אריזה מופיעה חותמת הבד"ץ.
כל פולי החומוס הקלויים )קאדאמעס( מיובאים מחו"ל אחרי שעברו שם בישול 

וקליה, ויש הנזהרים מלאוכלם.
ואין  איסור,  חששות  בהם  יש  השגחתינו  בלי  בשוק  הנמכרים  מצופים  בוטנים 

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.
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עדיף להשתמש 
במוצרים 
טריים ולא 
מאוחסן ממושך 
ולאחסנם 
במקום נקי 
קריר ויבש עד 
חובת בדיקה מחרקים,השימוש.

במוצרים שבהשגחת הבד"צ

ונוכחות חרקים במוצרי מזון שונים הינה תופעה שבחלק  מאחר 
מהמקרים אינה ניתנת לשליטה או פיקוח באופן מוחלט. לפיכך גם 
אלו המוצרים שעליהם חותמת הבד"צ,על הציבור לבודקם לפני 

השימוש.

בהוראת הרבנים שליט"א חילקנו את המוצרים ברשימת המוצרים 
דלהלן לשתי דרגות. וכדלקמן:

פי  על  מחייבת  הוראה  )דהיינו  השימוש"  לפני  לבדוק  "יש  א( 
ההלכה(, כגון מוצרי קטניות )אורז, גריסים, חיטה, עדשים, שעועית, 
חומוס וכו'(, פירות יבשים )תמרים, תאנים, צימוקים ומשמש( ועוד 
הנארזים בבתי אריזה שבהשגחתנו שהם ללא חשש טבל שמיטה 

וחששות איסור.

גם לאחר הקפדתינו לארוז באיכות  אולם בעניין חשש תולעים, 
טובה וגם לאחר בדיקות מדגמיות לא ניתן להבטיח ניקיון מוחלט, 
האריזה  אחרי  חרקים  וחדירת  ישנה אפשרות של התפתחות  וכן 

בתקופת האחסון, גם בחנות וגם בבית שנתלעו אחר כך,

במוצרים אלו חלה חובה על פי ההלכה לבודקם לפני האכילה. על 
כן מופיעה על האריזות הוראה "יש לבדוק לפני השימוש".

ב( "ראוי לבדוק לפני השימוש" )נכון וראוי לנהוג כך לכתחילה(.

כגון שימורי ירקות ופירות ועוד, הנבדקים בתהליך היצור או לפני 
השיווק באופן מדגמי, ומהניסיון שלנו שכיחות נגיעות בהם לאחר 

הבדיקות היא לעיתים רחוקות.

וכן מוצרים שעצם המציאות של חרקים בהם היא בשכיחות נמוכה  
באופן שהדעת נוטה שאינו בגדר "מיעוט המצוי", אולם אין הדבר 

מוכרע.

כמו"כ ישנם מוצרים שלאחר הייצור הם ללא חשש תולעים, אולם 
נמוכה  בהם  השכיחות  בפועל  כי  אף  גבוהה  רגישות  בדרגת  הם 
לחדירת חרקים באחסון בצרכניות ו/או בבית הצרכן וכדו'. ע"כ 
ראוי ונכון לכתחילה לבודקם בבדיקה קלה, אולם אינו בגדר חיוב 

גמור.

חובת הזהירות מתולעים וחרקים
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בשלהי דקייטא:  
יש להזהר 

ביותר בבדיקת 
מוצרים רגישים 
מחשש תולעים, 

ובמיוחד 
בקטניות, 

פיצוחים, אורז, 
תבלינים, 

קמח וקמח 
מצה, פסטות 

ואטריות, פירות 
יבשים, וכדומה.

כידוע איסור תולעים הוא אחד מהאיסורים החמורים שבמאכלות 
אסורות הכתובות בתורה.

ראשית: מחמת ריבויי הלאוין שנכתבו בתורה על אכילת תולעים.
שנית: התולעים השלמים אין להם ביטול אפילו בשישים.

שלישית: תולעים קטנים במזון הם דבר מצוי ושכיח מאד, ולפעמים 
בחתיכת מזון קטנה אפשר למצוא כמה וכמה חרקים.

מאז ומקדם היה נהוג ומקובל בכל תפוצות ישראל שיש חיוב לבדוק היטב כמעט כל הפירות, 
קטניות, וירקות עלים, ועוד.

גם כעת, על אף התפתחות הטכנולוגיה בכל ענפי תעשיית המזון, עוד קיימת נגיעות  לצערנו 
נגיעות  מתגלה  כאשר  פעם  מדי  בהשגחה.  במוצרים  וגם  מזון,  מוצרי  של  רחב  במגוון  חרקים 
מיוחדת במוצר מסויים אנו משתדלים לפרסם זאת לידיעת הציבור הרחב, כדי שידע כל אחד 

את אשר לפניו.

עד  מכשול  למנוע  רבים  מאמצים  עושים  שבהשגחתנו,  המפעלים  עם  בשיתוף  הכשרות  ועד 
בעינא  לבדוק  המשמר,  על  עומדים  שבהשגחתנו  במפעלים  הביד"צ  משגיחי  שאפשר.  כמה 

פקיחא כל חשש של התלעה.

ניתן  כל זאת בתנאי איחסון שונים ובתקופות מסויימות, במיוחד בימים חמים ולחים, לא  עם 
גם אחרי  וביצי תולעים,  ומתפתחים חרקים  ויש  נקיון מוחלט של המוצרים השונים,  להבטיח 

שיוצרו ו/או נארזו.

בדרך כלל אם זה עוד קורה במפעל, שהנגיעות מתגלה, אין משווקים אותם בחותמת הבד"צ. 
וזה עלול  אך במקרים רבים הדבר קורה במחסני השיווק או במערך השיווק ובמדפי החנויות, 
קיימים סימני  לבדוק אם  יש  כן במוצרים הרגישים להתלעה,  ועל  בבית הצרכן.  לקרות אפילו 
נגיעות, כגון: גושים, קורים, פירורים מוזרים וכדו'. במיוחד יש להקפיד בבדיקת אריזות פגומות 

או נקובות.

במפעלי השימורים, הקטניות, כגון אפונה, שזיפים, בטנים, שעועית וכדו', הוראת הבד"צ היא 
לבדוק דוגמאות לפני הייצור, ואם המשלוח נמצא נגוע, או אינו נקי באופן כללי, המשלוח נפסל 

לייצור בהשגחתינו. עם זאת, גם אלו שבהשגחה ראוי לבודקם לפני השימוש.

הבד"צ,  שבהשגחת  בחנויות  ו/או  במפעלים,  הנארזים  וכדו'  יבשים  ופירות  קטניות  במוצרי 
נבדקים דוגמאות של המוצרים באופן שוטף וכדלעיל. ברם נשאר עדיין על כל אחד ואחד חובת 
במפעל,  שלנו  הבדיקות  אחרי  להתליע  עלולים  שהמוצרים  גם  מה  תולעים.  מחשש  הבדיקה 

כאשר הם כבר נמצאים באריזתם הסופית, ואף לאחר שיצאו מבתי האריזה.

לציין כי גם פירות שבדרך כלל אינם נגועים בתולעים, הרי שבסופי עונה עם התגברות  חשוב 
החום עלולים גם בהם להתפתח חרקים.

בגדר  הם  ושמא  תולעים,  לעתים  בהם  שמתגלה  המוצרים  של  חלקית  רשימה  נפרט  להלן 
להקפיד  יש  הללו  המוצרים  כל  בהם.  השימוש  לפני  אותם  ולבדוק  לברר  ויש  המצוי,  מיעוט 
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עדיף להשתמש 
במוצרים 
טריים ולא 
מאוחסן ממושך 
ולאחסנם 
במקום נקי 
קריר ויבש עד 
השימוש.

שיהיו מאיכות טובה ומאוחסנים כראוי במקום קריר ויבש. כמו כן יש לברר לגבי סוגים ומוצרים 
אחרים, מאחר ולעתים מתעוררים שאלות במקומות ובסוגים שונים.

בכל מקרה, באם גיליתם חרקים במוצרים שבהשגחת הבד"צ, אנו מבקשים מאוד להודיע מיד 
בכתב למפעל המייצר, עם שליחת העתק אלינו. וגם להודיענו בטלפון 02-6700200 כדי שנוכל 
המוצר  את  לשמור  מבקשים  אנו  האפשר  במידת  כן  וכמו  הדבר.  לתיקון  מיד  ולפעול  לבדוק 
הנגיעות,  מקום  לגבי  המסקנות  את  לקבל  ובכך  הנגיעות,  סוג  את  לבדוק  שנוכל  בכדי  הנגוע, 

ונקיטת הפעולות הנדרשות לשיפור ומניעת תקלות בעתיד.

בפנים מדריך הכשרות ברשימת המוצרים השונים יצויינו גם ההוראות בדבר בדיקת תולעים.

וראוי  שנכון  ואלו  וכו'.  לבדוק"  "יש  רשום  לבדוק,  ההלכה  ע"פ  מחייבת  הוראה  שע"פ  באלו 
לבדוק, רשום "ראוי לבדוק" וכו'.

מנהג זהירות:

בכל המוצרים והמאכלים, גם לאחר הבדיקה המדוקדקת, וכן המינים שאינם כלל בגדר מיעוט 
המצוי. ידועים דברי ה"חכמת אדם" בכלל ל"ח סעיף כ', וזה לשונו: "ראוי לאדם להסתכל במה 

שאוכל ועל ידי זה ינצל מכמה תולעים, ומעיד אני עלי שכמה פעמים ניצלתי על ידי זה ב"ה"

בגדר  ואינו  וכדומה.  נמלה  או  זבוב  נפל  שמא  עירנות  ולגלות  עין  לפקוח  כללית  הוראה  והיא 
בדיקה מעלייתא, אלא הסתכלות וגילוי ערנות.

תולעים במי הכינרת

בהם  שמצויים  מפני  מהמים,  לשתות  שלא  להזהר  עליהם  הכינרת,  במי  וטובלים  הרוחצים 
תולעים רבים. אולם מי השתיה הנשאבים מהכינרת ומסופקים ע"י הרשויות, עוברים תהליכי 

ניקוי ולא מצויים בהם תולעים.

שום יבש:

עקב הימצאות חרקים קטנים בשום יבש על גבי  הקליפות 
ואף על גבי שיני השום עצמם, ]מצויים באחוזים גבוהים 
ובפרט  מקומי.  בשום  גם  אולם  מסין,  המיובא  בשום 

המאוחסן תקופה ארוכה[.
ולכן אין להשתמש בשיני שום עם הקליפה. ורק לאחר 
מים,  זרם  תחת  היטב  לשוטפם  יש  השיניים  קילוף 
)וכשאפשר ראוי לפני השטיפה להשרות אותם במים עם 

חומר ניקוי למשך שלש דקות(.



זהירות 
בתולעים

ימות השנה 
תשע"ז

141

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

בשלהי דקייטא:  
יש להזהר 

ביותר בבדיקת 
מוצרים רגישים 
מחשש תולעים, 

ובמיוחד 
בקטניות, 

פיצוחים, אורז, 
תבלינים, 

קמח וקמח 
מצה, פסטות 

ואטריות, פירות 
יבשים, וכדומה.

פירות קיץ כגון: אפרסק, משמש, שזיף, נקטרינה, דובדבן, ענבים, גויבה, וכדומה, 
מצויים בהם לעיתים רימות )תולעים( של זבוב הפירות )בצבע לבן שקוף ניכר נקודה 

שחורה בקצה הרימה(, - ובפרט בפירות רכים ובשלים, 

לכן ראוי לחתוך כל פרי ולבדוק מבפנים על ידי התבוננות

להלן נביא כמה דוגמאות של בדיקת  פירות וירקות / קטניות

בדיקות פירות הקיץ

רימות זבוב הפירות בגוייבה, קשה לזיהוי עקב הצבע הזהה לבשר הפרי

רימת ''זבוב הפירות'' במשמש טרי

רימת זבוב הפרות בדובדבן
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עדיף להשתמש 
במוצרים 
טריים ולא 
מאוחסן ממושך 
ולאחסנם 
במקום נקי 
קריר ויבש עד 
השימוש.

להלן נביא כמה דוגמאות של בדיקת  פירות וירקות / קטניות

נגיעות בעגבניות

נגיעות בתמרים

זחל בעגבניה, חודר בדר''כ מהחלק העליון בסמוך לעלה הכותרת

סימני חדירת הזחל בעגבניה

חיפושית בתמר

תמרים יש לבדוק הייטב לאחר הוצאת הרגעין, מול מקור אור.
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בשלהי דקייטא:  
יש להזהר 

ביותר בבדיקת 
מוצרים רגישים 
מחשש תולעים, 

ובמיוחד 
בקטניות, 

פיצוחים, אורז, 
תבלינים, 

קמח וקמח 
מצה, פסטות 

ואטריות, פירות 
יבשים, וכדומה.

ועמל  רבות באופנים שונים  בדיקות  ערכנו 
חרקים  להסרת  השטיפות  ליעילות  רב, 
ונוכחנו כי השטיפות כפי מה  בתות שדה – 
יעילות מספיק, ועלולים  שהיה מקובל אינן 

להישאר חרקים בודדים.

בשקעים  מסתתרים  החרקים  מסוגי  חלק 
גם  כי  כל הפרי. התברר  זרעי התות על  של 
בתות יפה ואיכותי מצויים מקומות מסתור 

וסדקים.

תריפסים  בעיקר  הם  שנמצאו  החרקים 
צעירים, אקריות, כנימות עלה ופסוקאים.

הבד"צ  שבהשגחת  וקייטרינגס  במאפיות 
נאסר השימוש בתות שדה טרי.

בדיקת  לאחר  רק   – תעשיה  במוצרי 
הרבנים   הוראת  כפי  מטעמנו  מומחים 
)כמויות  וריסוק.  בישול  התותים  עוברים 
במוצרי  מחסור  יש  ולכן  נפסלו,  מהבדיקות  גדולות 

תות(.

נגיעות בתות שדה

E-mail: :Pbitahon@inter.net.ilI

תות שדה לאחר קילוף השכבה החיצונית 
כולל הגומות 
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עדיף להשתמש 
במוצרים 
טריים ולא 
מאוחסן ממושך 
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פלפלים כל הסוגים: השימוש.

חודרים  גם  הם  ולעיתים  הכותרת,  לעלה  מתחת  העוקץ  באזור  קטנים  חרקים  בהם  מצויים 
לבפנים, כמו כן מצויים לעיתים זחלים בתוך הפלפל,

ולכן חובה להוריד את עלה הכותרת עם מעט מבשר הפלפל, לחצות לשניים, להוציא את הליבה 
והזרעים, להשרות בקערה עם מעט חומר לחיטוי ירקות ]למשך 3 דקות[, ולשטוף היטב תחת 

זרם מים. 

הוראות לשטיפת ובדיקת פלפלים

יש לחתוך את ראש הפלפל ]העוקץ[ עם מעט 
מהפלפל שם מסתתרים חרקים קטנים

שטיפה הייטב תחת זרם מים  לאחר הורדת הראש והזרעים מבפנים יש לפרק 
לכמה חלקים ולהשרות במים עם חומר ניקוי 

]סטרילי, דטרגנט[ למשך 3 דקות
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בשלהי דקייטא:  
יש להזהר 

ביותר בבדיקת 
מוצרים רגישים 
מחשש תולעים, 

ובמיוחד 
בקטניות, 

פיצוחים, אורז, 
תבלינים, 

קמח וקמח 
מצה, פסטות 

ואטריות, פירות 
יבשים, וכדומה.

בכמות  האורז  את  לסנן  יש  א( 
אטריות  במסננת  ק"ג  רבע  של 
מעט  פחות  מ"מ,   1.5 כ-  חורים  )גודל 

מרוחב גרגירי אורז(.

ב( יש לנענע ולנער את המסננת 
משטח  גבי  על  היטב  האורז  עם 
שם  מצויים  אם  ולהתבונן  לבן 
כגון  לעין,  הנראים  חרקים 
מ"מ.   2-3 בין  באורך  חיפושית 
לבן  בצבע  )תולעים(  זחלים  או 
חרקים  או  כהה.  ראש  עם  בז'   –
בצבע  מ"מ  כ-1  באורך  קטנים 

חום בהיר/אפור.

ידי פיזור האורז  יש לבדוק שוב אחרי הסינון, על   – גם אם לא רואים חרקים הנראים לעין  ג( 
בשכבה של גרגירים בודדים על גבי משטח לבן ולראות שאין בין הגרגירים חרקים כנזכר לעיל.

אורז באריזת וואקום "בחזקת נקי מתולעים" שבהשגחת הבד"צ
עוברים תהליך ניקוי ובדיקות, וכשהאריזה עדיין במצב של וואקום אין בהם 

חשש תולעים.

מסננת לבדיקת אורז לבן, וקטניות ]גודל החורים כ 5.1 מ''מ[

לאפרושי מאיסורא

באורז אדום, מצויים אחוזים גבוהים של נגיעות סמויה 
לא  ופיזור  בסינון  רגילה  בבדיקה  אשר  הגרגרים  בתוך 
ניתן לזהותם. ולכן בדרך כלל לא ניתן להשיגם בהשגחת 

הבד"צ
ועל הציבור להיזהר.

הוראות בדיקת אורז לבן
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עדיף להשתמש 
במוצרים 
טריים ולא 
מאוחסן ממושך 
ולאחסנם 
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השימוש.

E-mail: :Pbitahon@inter.net.ilI

E-mail: :Pbitahon@inter.net.ilI
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יש להזהר 

ביותר בבדיקת 
מוצרים רגישים 
מחשש תולעים, 
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בקטניות, 

פיצוחים, אורז, 
תבלינים, 

קמח וקמח 
מצה, פסטות 

ואטריות, פירות 
יבשים, וכדומה.
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הקדמה לטבלת ברכות למוצרים שבהשגחת הבד"ץ
היות ונדרשנו מאת הציבור לפרסם את סוגי הברכות על מוצרים 
והחטיפים למיניהם אשר בהשגחתנו, נשתדל בס"ד בזה לפרט עד 
כמה שידינו מגעת. אנו מקוים כי הקפנו כמעט את כל המוצרים 

שבהשגחתנו. בראשונה, נקדים כמה כללים:

א. קמח מחמשת מיני דגן שבושל בקדירה:
מיני קטניות עם קמח של  ושאר  דוחן  "עירב קמח  ט' איתא:  ר"ח סעיף  סימן  או"ח  בשו"ע 
חמשת מיני דגן ובשלו בקדירה, מברך בורא מיני מזונות ועל המחיה... ואם עשה ממנו פת מברך 
המוציא וברהמ"ז. ודווקא שיש באותו קמח מחמשת מינים כדי שיאכל ממנו כזית דגן בכדי 
אכילת פרס, אבל אם אין בו זה השיעור מחמשת המינים אינו מברך לבסוף ברכת המזון, אלא 

בתחילה מברך המוציא כיון שיש בו טעם דגן, אע"פ שאין בו כזית בכדי אכילת פרס".

מבואר בזה שבאם יש תערובת של חמשת מיני דגן ויש בתערובת טעם דגן מברך לפניו בורא 
מיני מזונות. ויש לדון באלו החטיפים המצופים שוקולד למיניהם, האם המוצר והציפוי נחשבים 
כתערובת של חמשת מיני דגן, או שאין זה נחשב כתערובת אלא דינם כעיקר וטפל, שאז אף 

שהטפל הוא מחמשת מיני דגן, הוא בטל לעיקר.

וראה בשו"ע סימן רי"ב ס"א ובשו"ע הרב שם ובמ"ב סק"א ובשעה"צ סק"ד. ואולם, עיין במ"ב 
כשאינם  שאף  מדבריהם,  והיוצא  שם.  הרב  בשו"ע  כתב  וכיו"ב  סק"ט  ובשעה"צ  סק"ג  שם 
בתערובת אלא אוכל דג מלוח עם פת אפילו כשתאב להמליח יותר, אם תאב גם לפת, מ"מ הפת 
אינה טפילה וצריך לברך עליה ופוטר את המליח. ומשמע שהוא הדין במיני מזונות, שבאופן 
זה מברך על המזונות ופוטר את המליח. ולכן, אלו החטיפים המצופים בשוקולד שיש בתוכם 
וופלה או בייגלה או ביסקוויט וכיוצא בזה, דודאי יש בזה טעם דגן, מברך לפניו בורא מיני מזונות, 
ולאחריו אם יש בחמשת מיני דגן שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, ]דהיינו כ-30 גרם קמח 
דגן בתוך 4 דקות[, מברך לבסוף על המחיה. ואם אין בו כזית בכדי אכילת פרס מברך לאחריו 
בורא נפשות. ואם הוא ספק, הרי אם יש בו כזית בצירוף עם השוקולד מברך בורא נפשות. ויש 

מפקפקים ע"ז ודעתם שגם בחטיפים אלו יש לחלק אם תאב לשוקולד או לוופלה.

ב. כפי מה שכתוב בשו"ע הנ"ל, הרי אם יש מחמשת המינים בתערובת מברך בורא מיני מזונות, 
ועיי"ש בס"ג כשיש  אמנם אם לא נתן אלא לדבקו ולהקפותו בטל בתבשיל )סימן ר"ח ס"ב 
ספק טוב לאוכלו בתוך הסעודה( והנה יש הרבה מוצרים שיש שם מחמשת מיני דגן ולא ברור 
למאי ניתן אם לדבק או להטעים, ובזה כנראה אם יש בו כ- 10% אחוז ממין דגן מן הסתם ניתן 
לטעם, ואם הוא פחות מ- 10% הוה ספק, וספק ברכות להקל וברכתו שהכל, ועל פי זה נקבעו 

הדברים דלהלן.

ברכות הנהנין
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ברכה אחרונה:
יש הבדל בין המוצרים ובדרך כלל אין בהם יותר מ-50% דגן, והרגילות היא שלא אוכלים מזה 
דגן  בו  ויש  גדול  שיעור  שאוכל  מי  אבל  נפשות.  בורא  היא  אחרונה  הברכה  ולכן  גדול,  שיעור 
כזית בכא"פ, כגון ביסקויט מצופה, צריך לברך ברכת מעין שלש, אך קשה לפרט כמות אחוזי 
הדגן שבכל המוצרים ובפרט שהדבר עלול להשתנות לפי התנאים. בכל זאת בחלק מהמוצרים 
שהתאפשר לנו לברר בבירור את אחוזי הקמח שבהם, נפרטם להלן בטבלה. וכאשר אוכלים 

מהם שיעור כזית בכדי אכילת פרס שהוא זמן של 4 דקות, מברך אחריהם על המחיה.

ג. קמח תפו"א, תירס, סויה וכדו':
כל המוצרים שמיוצרים מקמחים של תפוח אדמה, תירס, סויה וכדו' - ברכתם שהכל, והוא 
לפי פסק הרמ"א בסימן ר"ב סעיף ז'. ולפי מה שכתב במשנה ברורה שם סעיף קטן מ"ב, שמרן 
תוארן  דניכר  שאני  ברכתן,  נשתנית  דלא  במחבר  שם  שכתב  )ותמרים  לכך.  מסכים  המחבר 
וצורתן(, ולכן כל המוצרים שמיוצרים מקמח תירס או מקמח תפו"א או מקמח סויה וכדומה, 

ברכתן שהכל ואחרי האכילה בורא נפשות.

ד. ללא גלוטן:
ישנם מוצרים שמודפס על האריזה "ללא גלוטן" פירושו ללא קמח דגן, וברכתם שהכל.

ה. בטנים מצופים )אמריקאים – קבוקים(:
ולגבי ברכה אחרונה, אין הבוטן מצטרף לשיעור  ברכתם בורא מיני מזונות, כדין תערובת דגן. 
כזית וצריך שיהיה בציפוי בעצמו כזית בכדי אכילת פרס כדי לברך על המחיה. ואם לא אכל 
כזית רק בצירוף הבוטן, מברך בורא נפשות. יש בוטנים מצופים בקמח אורז והבוטן הוא הרוב 

וברכתו בפה"א.

ו. גביעי גלידה:
או גביעי גלידה חמה, שמטרתם רק להחזיק הגלידה, מברך שהכל על הגלידה ופוטר גם הגביע. 
ונשאר עוד קצת מהגביע אפילו כשאוכלו לבד אחר שאכל הגלידה אין צריך  וכשאכלן ביחד 
לברך עליו )משנ"ב סימן קס"ח ס"ק מ"ו( אבל גלידות קסטה או הביסקוויטים של קרמבו, שהם 
וצריך לברך עליהם בנפרד בורא  מזונות בפני עצמם, אין הביסקויטים נפטרים בברכת שהכל 

מיני מזונות.

ז. גרנולה:
בישול, אלא  ופירות מיובשים, התערובת אינה עוברת  צימוקים  תערובת של שיבולת שועל, 
קליה, ולכן על אף שיש בהם גם תערובת שיבולת שועל שהיא מחמשת מיני דגן, אין ברכתה 
מזונות אלא הולכים בתר הרוב שהיא שיבולת שועל קלוי וברכתה בופה"א, ואף על השיבולת 
שועל מברך בפה"א כיון שזה קלוי. ויש מפעלים שבתהליך הייצור הגרנולה עוברת בישול ואז 

ברכתה מזונות. במפעלים שבהשגחת הבד"ץ  הגרנולה לא עוברת תהליך בישול.
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ח. דגני בוקר:
ייצור שונים, תהליך א: אלו שנעשים מקמח תירס או קמח  יש בהם שני סוגים עם תהליכי 
אורז או שאר קטניות ומיוצרים ע"י אקסטרודר, וברכתם שהכל. תהליך ב: אלו שנעשים מגרגרי 
ואינם  בקיטור,  ריכוך  תהליך  עוברים  הם  טחונים,  לא  כשהם  תירס,  או  אורז  גרגרי  או  חיטה 
וציפוי  וייבוש בתנור  ראויים לאכילה עד אחרי שהם עוברים תהליך רידוד ושיטוח בוואלסים 

בסוכר. ברכתם בפה"א.

ט. מיני מזונות האפויים:
דינם כדין פת הבא בכיסנין, ומבואר בשו"ע או"ח קס"ח שאם אכל מהם כשיעור קביעת סעודה 
יש בזה חיוב נטילת ידים והמוציא וברכת המזון. ועיי' שם במ"ב שגם שאר הדברים הבאים 

ללפת את הפת מצטרפים לשיעור קביעות סעודה.

י. עוגות גבינה:
אם אין בהן קמח ברכתן שהכל. ואם יש בהן קמח יותר מ-10%, ברכתן מזונות. ובכדי לדעת את 

המציאות בעוגות הנמכרות יש להתקשר למשרדי ועד הכשרות.

עוגיות וטורטים וכדו' של פסח אשר בהשגחתנו, כולם, ברכתם שהכל.

יא. פיצה:
פירות  מי  ברוב  מיוצרים  כל בצקי הפיצה שבהשגחתינו  הוראות הבד"ץ,  לפי  מזונות.  ברכתה 
כלפי המים, וטעם המי פירות מורגש בבצק ולכן ברכתו מזונות, עי' או"ח סי' קס"ח ס"ז ומשנה 

ברורה ס"ק ל"ג.

יב. פצפוצי אורז:
של "בטר אנד דיפרנט". ושל אשבול, ושל עדין, ברכתם מזונות, משום שהם עוברים תהליך 
בישול ואח"כ ייבוש או אקסטורדה. והמיוצרים במפעלי דגן עוברים תהליך קליה בלבד וברכתם 

אדמה.

יג. פריכיות:
יש מהן כמה סוגים, יש ממין אורז, חיטה, כוסמין, ושבולת שועל – קוואקר, ויש גם משני סוגים 
ביחד. כולן ברכתן שהכל, וי"א בורא מיני מזונות, וי"א בורא פרי האדמה. קיים גם מסוג כוסמת 

)קטניות( י"א ברכתו שהכל וי"א בורא פרי האדמה.

יד. קרוטונים:
ברכתם בורא מיני מזונות, מכיון 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.

ואם אכלם עם שאר דברים, יש שאלה של קביעות סעודה שצריך לברך המוציא וברכת המזון.
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טו. קמח לדבק - שהכל:
מחמת  שהכל,  ברכתם  זאת  ובכל  ניכרים,  באחוזים  קמח  בהם  שיש  שונים  מוצרים  קיים 

שהקמח מוכנס שם רק לדבק וכמבואר בסימן ר"ח ס"ב משנ"ב ס"ק ז'.
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לנוחותכם:
מאחר והצרכנים מחפשים מוצרי "ורד הגליל-תלמה", תחת שמות שונים, 
והיות ובמקביל למוצרי "ורד הגליל" ישנה סדרת דגני בוקר ללא ציפוי 
עם שמות דומים המיוצרים ע"י "תלמה שפע" וברכתם לפעמים אחרת 
)עיין במקומם(, הכנסנו למדריך את רשימת מוצריהם בכללות, לפי סדר 

הא'-ב', ומשם הפנייה לסוף הרשימה, במרוכז ומפורט.

המוצרים לפי סדר הא"ב

א

שהכל אגוזון )חברת ירושלים(  

שהכל אגוזי )עלית מגדים(  

בורא פרי העץ אגוזים מסוכרים  

מזונות אובלטים )אם החיטה  ברט(  

מזונות )כ-60% קמח( אייר ביס )בצל פיקנטי-בייגל בייגל(  

מזונות אלמנדוס )תערובת פיצוחים בציפוי קמח-מיה(  

האדמה אננס )גם בשימורים(  

שהכל אפרופו  

ב

מזונות )55% חיטה( באגסי )חטיפי העמק(  

האדמה בוטנים מסוכרים  

מזונות )וראה בהקדמה סעי' ה'( בוטנים מצופים אמריקאים )קבוקים( )עלית(  

בפה"א )וראה בהקדמה סעי' ה'( בוטנים מצופים קמח אורז 

שהכל בוגי )גלומה( 

מזונות-על המחיה בורגל  

מזונות בורקס, מלווח, בלינצ'עס, אגרול  

שהכל בייגלך ללא גלוטן )אוסם(  

מזונות, וי"א שאם תאב לשוקולד מברך שהכל ביג ביט )עלית מגדים(  

טבלת הברכות
למוצרים שבהשגחת הבד"ץ
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מזונות )55% חיטה( ביסים )קלאב מרקט(  

מזונות ביסלי )אסם(  

שהכל ביסלי דק  

שהכל ביסלי תירס  

שהכל במבה )אסם( וחטיפי תירס של כל החברות  

שהכל בסט נאש )משובח(  

מזונות )כ-40% קמח( ברנפלקס )דגני בוקר של תלמה שפע( 

מזונות  ברנפלקס מייפל )תלמה שפע( 

מזונות ברנפלקס נשנושנים )תלמה שפע( 

שהכל בשר צמחי ונקניקיות  

ג

שהכל על הגלידה ופוטר הגביע, והאוכל הגביע לבד מברך מזונות גביעי גלידה  

ראה בהקדמה סעי' ו' גלידות קסטה  

שהכל ג'לי כוכבים 

מזונות גלילי ופלה ממולאים  

האדמה גרעיני אבטיח  

האדמה גרעיני דלעת  

האדמה גרנולה )מכל המפעלים שבהשגחתנו(  

מזונות גריסים מבושלים / גריסי פנינה 

ד

מזונות דגני בוקר )אפיפית( 

האדמה דגני בוקר )מפעלי דגן(  

שהכל דגני בוקר )טעמן(  

מזונות )כ-30% קמח( דגני בוקר גם ממולאים )אשבול( 

מזונות )כ-20% קמח( דגני בוקר טבעות בטעם דבש )ריבוע כחול(  

שהכל דגני בוקר לפנות בוקר )אם החיטה(  

שהכל דגני בוקר על הבוקר )גלומה(  

שהכל דגני בוקר עם שחר )בר טיב(  

שהכל דגני בוקר פתיתי תירס )ריבוע כחול(  

מזונות 5 דגנים מלאים )גלומה( 

מזונות 5 דגנים )מצה'לך( )מצות כרמל(  
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האדמה דוחן 

שהכל דוריטוס )עלית(  

מזונות דלי אגוז   )תלמה שפע( 

מזונות דלי שקד )תלמה שפע( 

מזונות )כ-45% קמח( דלי פקאן )דגני בוקר תלמה שפע(  

מזונות )כ-75% קמח( דקליות )אחוה(  

שהכל דקיקיות )אסם(  

שהכל דרז'ה גל'י מצופה )קינד( 

העץ דרז'ה חמוציות מצופות )קינד( 

האדמה דרז'ה בוטנים מצופים )קינד( 

ו

מזונות ופלים  

ז

מזונות זהובים בטעם בצל קימל מלוח )מצות כרמל(  

ח

ראה בסוף הרשימה חטיפי שוקולד קליק )תלמה ורד(  

שהכל חטיף אנרגיה )אחוה(  

האדמה חטיף בוטנים מסוכר )עדן – ועוד(  

מזונות חטיף בוטנים במילוי חלבה )אשבול( 

מזונות חטיף בר דבש )האחים( 

האדמה חטיף גרנולה )מפעלי דגן(  

האדמה חטיף גרעיני חמניה )פינאטס( 

מזונות חטיף סובין )מפעלי דגן(  

האדמה חטיף שומשום מסוכר  

שהכל חטיף קוקוס מסוכר  

העץ חטיף קוקוס )פינאטס( 

שהכל חטיף תירס )תלמה(  

האדמה חטיפי תירס )זוגלובק טבע(  
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האדמה חיטה תפוחה – שלוה )אשבול, גלומה, ומפעלי דגן( 

מזונות חיטה מלאה )מצה'לך( )מצות כרמל(  

מזונות )55% חיטה( חיטופים )חטיפי העמק(  

מזונות חיטית שיפון )מצה'לך( )מצות כרמל(  

שהכל חמאת בוטנים  

שהכל חמאת שומשום טבעי/קשיו  

שהכל חמודים )גלומה(  

בורא פרי העץ חמוציות 

ט

שהכל טורטיה תירס )אסם( 

שהכל וי"א בפה"א וי"א מזונות טורטיה בטעם חמוץ מתוק/ שום בצל )אסם( 

שהכל טורטים ועוגיות כשר לפסח בהשגחת בד"ץ עדה החרדית  

שהכל טחינת אגוזי יער/המלך )חברת ירושלים(  

שהכל טעמי )עלית מגדים(  

מזונות )כ-30% קמח( טעמי בוקר )אשבול(  

כ

מזונות כדורי דגנים מצופים שוקולד חלב )תות ממתקי איכות( 

שהכל כדורי שוקולד מסוכר )טעמן(  

האדמה כוסמת )קטניות(  

מזונות, וי"א שאם השוקולד עיקר אצלו מברך שהכל כיף כף )עלית מגדים(  

שהכל כיפלי בצל )תלמה שפע( קראנץ' )חטיפי העמק(  

מזונות כיפלי ברביקיו קראנץ' )חטיפי העמק(  

שהכל כיפלי גריל )תלמה שפע( 

מזונות כיפלי קראנץ' )חטיפי העמק( 

מזונות כיפלי פיצה קראנץ' )חטיפי העמק(  

שהכל כיפלי צ'יפס )תלמה שפע(  

שהכל כיפלי צ'יפס קטשופ )תלמה שפע( 

מזונות )כ-25% קמח( לייצוא נקרא שוקריות כריות )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות )כ-25% קמח( כריות TO GO במילוי קרם נוגט )תלמה שפע(  

מזונות כריות מצופות שוקולד חלב )תות ממתקי איכות( 
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ל

בורא פרי האדמה לבבות דקל 

שהכל לדר 

שהכל לה נאש )משובח(  

)כ-35% גלוטן( מזונות לחם פשתן 

שהכל לחמית ללא גלוטן )אסם(  

שהכל לפנות בוקר )אם החיטה(  

מ

מזונות )כ-25% קמח( מאפינים )אחוה(  

מזונות )25% דגן( מולטי כדורי דגנים עם מילוי בטנים שוקלד 

שהכל מחיות פרי  

מזונות,  מיני/ופלה מצופה )עלית מגדים(  
וי"א שאם השוקולד עיקר אצלו מברך שהכל

מזונות מיקספלקס דגנים )תלמה ערד( 

בורא פרי העץ ממתק אגוזי יער )חברת ירושלים(  

שהכל ממרח אגוזים/חרובים )עלית מגדים(  

שהכל ממתק חרובים )חברת ירושלים(  

בורא פרי העץ ממתק קוקוס )חברת ירושלים( 

בורא פרי האדמה ממתק שומשום/חמניות/דלעת טבעי )חברת ירושלים(  

בורא פרי העץ ממתק שקדים/פיסטוק/קוקוס/טבעי )חברת ירושלים(  

שהכל מרמולדה  

שהכל מרציפן  

ראה אלמנדוס מנצ'יס 

נ

מזונות )כ-60% קמח( נשנש תירס )בייגל את בייגל(  

מזונות )כ-40% קמח( נשנש תפו"א )בייגל את בייגל(  

מזונות )כ-50% קמח( נשנש פיקנטי )בייגל את בייגל(  

ס

שהכל סומבררו )מיה(  
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ע

ראה בסוף הרשימה עוגי )חטיף דגנים של תלמה ורד(  

מזונות )כ-20% קמח( עוגי )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות )כ-14% קמח( עוגי עם פיצפוצים בטעם שוקולד  

מזונות )כ-70% קמח( עוגיות )כל הסוגים-תבואות בר(  

מזונות )כ-80% קמח( עוגיות גרנולה )אחוה(  

שהכל עוגיות וטורטים כשר לפסח בהשגחת בד"ץ העדה החרדית  

שהכל עוגיות ולחמניות של חברת "לשובע" ללא גלוטן  

מזונות עוגיות מצופות שוקולד חלב )תות ממתקי איכות( 

מזונות )כ-20% קמח( עוגיות שומשום )אחוה או תבואות בר(  

שהכל עוגיות נשיקות קצף )תבואות בר(  

ראה בהקדמה סעיף י' עוגות גבינה  

שהכל עוגת גלידה )ריאו(  

שהכל עצמה )חברת ירושלים(  

פ

שהכל פופסים  

האדמה פופקורן  

מזונות )כ-55% חיטה( פינקי )חטיפי העמק(  

מזונות )כ - 55% חיטה(  פיפס )שופר סל( 

מזונות, ראה בהקדמה סעיף י"א פיצה  

מזונות, ראה בהקדמה סעיף י"ב פיצפוצי אורז )בטר אנד דיפרנט( 

האדמה, ראה בהקדמה סעיף י"ב פיצפוצי אורז )מפעלי דגן(  

מזונות, ראה בהקדמה סעיף י"ב פיצפוצי אורז )אשבול(  

מזונות, ראה בהקדמה סעיף י"ב פיצפוצי אורז )עדין(  

מזונות פיתה קראנצ' 

שהכל פלאפל  

מזונות, וי"א שאם השוקולד עיקר אצלו  פסק זמן )ביג ביט, רד( )עלית מגדים(  
מברך שהכל

שהכל פפיטו )חטיף תירס – חטיפי העמק(  

מזונות פקפקים )בוטנים אמריקאים בציפוי עבה( )מיה(  

מזונות פרה ביסקויט קטן וגדול )עלית מגדים(  

וי"א שאם השוקולד עיקר אצלו מברך שהכל
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שהכל, וי"א בפה"א, וי"א מזונות פריכיות אורז )בטר אנד דיפרנט(  

שהכל וי"א בפה"א פריכיות אורז עם כוסמת )אסם( 

שהכל, וי"א בפה"א, וי"א מזונות פריכיות אורז עם כוסמין )בטר אנד דיפרנט(  

שהכל, וי"א בפה"א, וי"א מזונות פריכיות אורז עם קוואקר )בטר אנד דיפרנט(  

שהכל, וי"א בפה"א, וי"א מזונות פריכיות אורז עם תירס )בטר אנד דיפרנט(  

שהכל וי"א בפה"א פריכיות כוסמת )פריך, פרח, אלומה( 

שהכל פרפר נחמד )תלמה שפע(  

מזונות )כ-80% קמח( פתית חיטה )תלמה שפע(  

מזונות )כ-80% קמח( פתית חיטה מלאה )תלמה שפע(  

מזונות ועי' במנחת יצחק ח"א סי' ע"א )כ-80% קמח( פתית שוודי )תלמה שפע(  

מזונות )כ-80% קמח( פתית שיפון )תלמה שפע(  

מזונות )כ-80% קמח( פתית עגבניות )תלמה שפע(  

שהכל פתיתי תירס בתוספת סוכר  

האדמה פתיתי תירס )בטר אנד דיפרנד( 

מזונות פת בצל )מצה'לך( )מצות כרמל(  

צ

שהכל צ'אק שוקולד )עלית מגדים(  

מזונות )כ-20% קמח( צ'ופי דובונים שיבולת שועל )טעמן(  

מזונות )כ-20% קמח( צ'ופי טבעות דבש )טעמן(  

מזונות )כ-20% קמח( צ'ופי טבעות צבעוניות )טעמן(  

שהכל צ'ופי קורנפלקס )טעמן(  

שהכל צ'יטוס )עלית(  

בפה"א )י"א שהכל( צ'יפס )עלית(  

העץ צ'יפס תפו"ע  

בפה"א )י"א שהכל( צ'יפסי )אסם(  

שהכל צ'יפקס )חטיפי העמק(  

שהכל צ'יקס )בייגל את בייגל(  

המוציא וברכת המזון צנימונים )מאפיית דוידוביץ(  

ק

מזונות  קוקומן – חום לבן/צדפים/פצפוצים )תלמה שפע(    

מזונות )כ40% קמח( קוקומן כדורים )תלמה שפע(  
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ראה בסוף הרשימה קוקומן – חטיף דגנים )תלמה ורד(  

שהכל קוקוס מצופה שוקולד  

בפה"א )וראה בהקדמה סעי' ח'( קורנפלקס )בטר אנד דיפרנט(  

שהכל קורנפלקס )דגני בוקר של תלמה שפע - טעמן - עוז - יש(  

שהכל קורנפלקס מצופה שוקולד חלב )תות ממתקי איכות( 

האדמה קורנפלקס עם ציפויים )בטר אנד דיפרנט(  

האדמה קינואה תפוחה )מפעלי דגן(  

האדמה קינואה )בטר אנד דיפרנט(  

מזונות )כ-35% קמח( קינמונים )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות קלאסי קרקר )מצה'לך( )מצות כרמל(  

שהכל קליפות מסוכרים  

ראה בסוף הרשימה קליק – שוקולד וחטיפים )תלמה ורד(  

שהכל קצפיות )אחוה(  

מזונות )ראה בהקדמה סעי' י"ד( קרוטונים )אסם ודוידוביץ(  

מזונות קריספי )אסם( 

שהכל, ועל הביסקויטי מזונות )ראה לעיל סעי' ו'( קרמבו  

מזונות קרמבלי  )אשבול( 

מזונות )כ-50% קמח( קרנצים )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות, ואם נאכל במקום לחם טעון נט"י וברכתו המוציא. קרקר דגן  

ועיי' בשו"ת מנח"י ח"א סי' ע"א

מזונות קרקר טופו )אסם(  

מזונות קרקר כוסמין )מצה'לך( )מצות כרמל(  

מזונות קרקר סובין )מצה'לך( )מצות כרמל(  

מזונות )כ-70% קמח( קרקר שש דגנים )בייגל את בייגל(  

שהכל קרקר )פסח בא( 

שהכל קרקר ללא גלוטן )אסם( 

ראה שבולת שועל קוואקער 

ש

מזונות )כ-20% קמח( שאשי ובאלי )אשבול(  

שהכל שאשא )אשבול(  

כשהוא חי והדרך לאכלו כך – האדמה.  שבולת שועל – קוואקר  
כשמבושל – מזונות – על המחיה

ראה בסוף הרשימה שוגי – חטיף דגנים )תלמה ורד(  
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מזונות )כ-11.6% קמח( שוגי עם פצפוצי שוקולד לבן וקרם שוקולד  

מזונות )כ-11.7% קמח( שוגי בטעם וניל עם קרם חלב  

מזונות )כ-11.1% קמח( שוגי קרמל עם קרם שוקולד מכיל חלבון  

שהכל שוגי / שוקו – קורנפלקס )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות )כ-45% קמח( שוגי פיצי )דגני בוקר של תלמה שפע(  

מזונות )כ-27% קמח( שומשומיות )אחוה(  

ראה בסוף הרשימה שוקולד, חטיפים/קליק )תלמה ורד(  

שהכל שוקולד חלבי, פרוה, לבן  

שהכל שוקולד עם אגוזים  

קמח( )כ-15%  מזונות   שוקולד לבן עם עוגיות )עלית מגדים(  
וי"א שאם השוקולד עיקר אצלו מברך שהכל

שהכל שוקולד מריר עם עוגיות ושברי שקדים )עלית מגדים(  

שהכל שוש )עלית(  

שהכל, והגביע פטור ע"י ברכת הגלידה שלגונים וגלידות  

שהכל שניצל צמחי  

האדמה )60% גרגירי תירס( שניצל תירס לקט ירקות )זוגלובק טבעי(  

שהכל שקדיה )חברת ירושלים לממתקים(  

מזונות )שקדי מרק לפסח – שהכל( שקדי מרק  

ת

שהכל תותית  

האדמה תירס תפוח )אשבול, גלומה, מפעלי דגן(  

שהכל תמר ופיקאן )חברת ירושלים(  

בורא פרי האדמה תמר ושומשום )חברת ירושלים(  

בורא פרי העץ, ואחריו בורא נפשות תמר ואגוז )חברת ירושלים(  

בורא פרי העץ, ואחריו בורא נפשות תמר ושקד )חברת ירושלים(  

שהכל תן צ'אפ  

שהכל תן צ'אפ - כריות )מיה( 

ראה צ'יפס תפוציפס 

שוקולד, חטיפים, קליק וטבלאות של חברת ורד הגליל-תלמה

הברכה חטיפים:  

שהכל קליק IN במילוי נוגט, או קרם חלב, מצופה שוקולד  
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שהכל שוגי חטיף דגנים קורנפלקס  

שהכל שוגי חטיף דגנים קורנפלקס בטעם שוקולד  

מזונות שוגי חטיף דגנים עם פצפוצי שוקולד לבן וקרם שוקולד  

מזונות עוגי חטיף דגנים עם פצפוצים בטעם שוקולד  

מזונות קוקומן חטיף דגנים בטעם שוקולד עם קרם חלב )מכיל קמח חיטה(  

מזונות קוקומן חטיף דגנים פצפוצי אורז בטעם שוקולד )מכיל קמח חיטה(  

שהכל קליק מצופה, במילוי נוגט, או קרמל, או שוקולטה 10-35 גרם  

שהכל קליק קרם חלב – חטיף שוקולד חלב מעולה ממולא קרם חלב  

קליק בשקיות 75 גרם:

מזונות קליק ביסקויט  

מזונות קליק כריות )במילוי נוגט(  

מזונות קליק כריות צוקולטה  

שהכל קליק לייבל - פקאן מאובק, מקורמלוז, שקד לבנבן, ביטר קראנץ 

שהכל קליק קורנפלקס  

שהכל קליק עוגי  

שהכל קליק כדורים )חום(  

שהכל קליק חום לבן  

שהכל קליק סוכריות קופצות  

קליק בשקיות 75,70,60,50,30,25, גרם:

שהכל כדורים צבעוניים בצבע אדום, פנינה, זהוב 

שהכל קליק גליליות או קליק עקיצות, חלב או לבן  60 גרם 

מזונות קליק דג דג חלב או לבן 70 גרם 

שוקולד טבלאות:

XL עוגיות ודגנים )סגול( שקדים ודגנים )ורוד(, ופל ואגוו  ווקולד טבלאות קליק
שהכל זים )כתום(, עקיצות דבש )שחר צהוב(, פצפוצי דגנים )חום( 

שוקולד טבלאות ורד הגליל, חלבי או פרווה, )עם או בלי שקדים ואגוזים(,  שהכל





וועד הפיקוח 
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סתם, תשמישי קדושה, 
ד' מינים, שעטנז, 
מכשירי חשמל, 
השקעות ופיננסים

שע"י בד"ץ העדה החרדית
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 סת"ם ⋅ תשמישי קדושה ⋅ שעטנז
ארבעת המינים ⋅ מכשירי חשמל ⋅ השקעות ופיננסים

ועד הפיקוח ההלכתי

"ועד הפיקוח ההלכתי" שעל-ידי הבד"ץ העדה החרדית הינו הגוף הממונה מטעם 
מרנן הגאב"ד וחברי הבד"ץ שליט"א לפקח על תחומי כשרות רבים ומסועפים 

שאינם כלולים בתחום המזון.

בפיקוח על התחומים שאינם  לצורך  רבה  היום חשיבות  היראים מעניק  ציבור 
כלולים בתחום המזון. כגון הצורך בפיקוח על תהליכי הייצור של התפילין ושאר 
תשמישי הקדושה, הצורך בהתאמת מכשירי החשמל השונים לשימוש בבית יהודי, 
למיון ארבעת המינים לרמות שונות של הידור ולפיקוח על ההשקעות והפיננסים 

וקופות הגמל ועוד ועוד.

על-ידי  לזיהוי  ניתנות  לא  אפילו  כבדות שבמרבית המקרים  חששות הלכתיות 
אדם מן השורה מרחפות על התחומים הללו בהעדר פיקוח קפדני. "ועד הפיקוח 
פיקוחו  תחת  העוברים  שהמוצרים  על-מנת  המאמצים  כל  את  עושה  ההלכתי" 
יוגשו לציבור כשהם כשרים למהדרין מן המהדרין בלי להסתמך על קולות או על 

היתרים מפוקפקים התלויים בחוט השערה.

"ועד הפיקוח" זוכה בסייעתא דשמיא להצלחות גדולות מאוד. כיום כל החפץ 
התבוננות  באמצעות  הידור  של  שיא  לרמת  להגיע  יכול  לבנו  תפילין  לרכוש 
קצרה ותכנון נבון כיצד והיכן לבצע את הרכישה. בשוק נמכרים היום מגוון רב 
של מכשירי חשמל הנושאים את כשרות הבד"ץ המעידה שהם כשרים לשימוש 
בימי שבת וחג כמו בימות החול למהדרין מן המהדרין. החפץ להשקיע את כספו 
יכול היום לעשותו בבנקים וקופות גמל בלי להכשל באיסורי ריבית החמורים 

וכן הלאה.

לפניכם "מדריך ומורה דרך" באמצעותו יוכל כל אחד ואחד להגיע לרמת הכשרות 
הרצוייה בכל רכישה:

ועד הפיקוח ההלכתי
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כשרות מוצרי הסת"ם ידעה רבות בשנים עליות ומורדות. "מאכערים" רבים ניצלו 
 .)!( מוזלים  מוצרים פסולים במחירים  והציעו להם  את תום לבם של האנשים 
אנשים רבים, יראים ושלמים, נפלו בפח שלהם. אולם, המאמצים הרבים שהשקיע 
"ועד הפיקוח ההלכתי" בשנים האחרונות הניבו פרי. יותר ויותר מפעלים החלו 

להצטרף למעגל המפעלים שמייצרים את תוצרתם תחת פיקוחו של הבד"ץ.

יכולים לבשר כי ניתן להשיג את כל מוצרי הסת"ם בכשרות הבד"ץ  היום אנו 
במחירים הוגנים. בשוק קיימים מספר רב של יצרני קלף בכשרות הבד"ץ, יצרני 
רצועות לתפילין ויצרני בתים לתפילין. מה שנותר למי שמתכונן לרכוש תפילין, 
את  ולבצע  האישיים  שיקוליו  על-פי  עליו  המועדף  היצרן  את  לבחור  רק  הוא 

ההזמנה.

עם התפתחות הגלובליזציה והסכמי הסחר בין המדינות הפרושות ברחבי העולם, 
הולכת מלאכת הפיקוח ונעשית הרבה יותר קשה. אם עד לא מזמן ייצרו את כל 
לייצר אותם בפינות  ועיבדו אותם ליד הבית, הרי שהיום החלו  מוצרי הסת"ם 
נידחות מעבר לים. מלבד הקושי שנוצר עקב כך ביכולת הפיקוח על תהליכי 
היצירה והעיבוד, נאלצים המפקחים גם להיערך מחדש לאור השינויים הנעשים 
בתהליכי העיבוד בגלל הבאתם ממרחקים. למרות התגברות הקשיים עומד "ועד 
היראים  לציבור  להנגיש  על-מנת  יכלתו  כמיטב  ועושה  המשמר  על  הפיקוח" 

מוצרים כשרים ומהודרים בתכלית ההידור.

החובה לבדוק את חותמת הכשרות

בתחום המזון הזקוק להשגחה כבר חדר 
מיני  כל  על  להסתמך  שאין  למודעות 
אמירות סרק של המוכר, כמו: "המוצרים 
הם של העדה" או "המשגיח של העדה 
נכח במקום" או "זה מגיע מאותו מקור 
מאידך,  וכדו'.  ממנו"  לוקחים  שהעדה 
בכל הנוגע לתשמישי קדושה אנו עדים 
רבים  אנשים  כאשר  מצערת,  לתופעה 
של  אלו  מעין  אמירות  על  סומכים 
המוכר. נעמד אדם בפתח בית הכנסת 
איזה  אותו  שואלים  רצועות.  ומוכר 
"זה  משפט:  זורק  הוא  להן.  יש  הכשר 

בדיוק כמו של העדה" ואנשים סומכים עליו בעינים עצומות.

אלו  ורק  אך  הם  שבאחריותנו,  הסת"ם  מוצרי  כי  בזאת  מדגישים  אנו  כן  על 
שמוצמדת עליהם חותמת כשרות של הבד"ץ, וכשם שאין לקנות מוצרי מזון ללא 
חותמת כשרות, כל שכן וקל וחומר שאין לקנות תשמישי קדושה ללא חותמת 

כשרות.

סת"ם

בלומבה רצועות
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לאור האמור ההנחייה לרכישת תפילין היא כזו:
בהזמנת הפרשיות אצל הסופר יש לוודא שיש לו כתב קבלה מרבותינו. כמו  	•
כן יש לוודא שהקלף שהוא כותב עליו את הפרשיות הוא באישור הבד"ץ. על כל 
יריעה חייבת להיות חותמת כשרות או מדבקה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

מיוחדת  מדבקה  מאחוריהם  שמוצמד  לוודא  יש  התפילין  בתי  ברכישת  	•
)הולוגרמה( עם חותמת הכשרות של הבד"ץ. מדבקת הולוגרמה זו מהווה הכשר 
על כל חומרי הגלם ומעידה על כל שלב ושלב של עשיית הבית שנעשו בתכלית 

ההידור.

ברכישת הרצועות יש לוודא שבסופה של חבילת הרצועות קיימת הולגרמת  	•
הבד"ץ.

כל האמור תקף גם במסירת התפילין לשיפוץ או לתיקון או להחלפת רצועות. 
תמיד יש להקפיד על רכישת מוצרים בעלי חותמת כשרות בלבד.

חשוב לציין שרק אם נקפיד על רכישת מוצרים עם סימון הכשרות של הבד"ץ 
נמנע מאינשי דלא מעלי מלרמות ולהכשיל את הרבים בתשמישי קדושה פסולים.

קלף
קלף  מהם  שמייצרים  העורות  כל 
הפיקוח"  "ועד  מחו"ל.  היום  מיובאים 
שם  אי  יומלחו  לא  שהעורות  מבטיח 
בחו"ל על-ידי נכרים – פעולה שנחשבת 
לדעת רבותינו כתחילת העיבוד וצריכה 
לשם  לשמה.  יהודים  על-ידי  להיעשות 
כך אימץ "ועד הפיקוח" שיטה מיוחדת 
עד  העורות  לשימור  יותר  ויקרה 
להבאתם ארצה. בניגוד למקובל לשמר 
אותם באמצעות מליחה, "ועד הפיקוח" 
באמצעות  ורק  אך  שיישמרו  מקפיד 

הקפאה.

מגיעות  אכן  שהעורות  ומבטיח  העורות  מקור  אחר  הפיקוח"  "ועד  עוקב  כן 
מבהמות כשרות ושאין בהן חשש בכור.

על-פי הוראת הבד"ץ, כל שלבי העיבוד של העורות הנושאים את כשרות הבד"ץ, 
החל מההשרייה במים ועד לעיבוד הסופי, חייבים להיעשות בעבודת-יד לשמה 

ע"י פועלים יראי שמים, בשונה מהקלף המצוי בשוק שמעובד בעבודת מכונה.

הפיקוח על הקלף נעשה על כל שלבי העיבוד והעשייה עד לאחר השרטוט.

להלן רשימת מפעלי הקלף הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

אש לבנה – ביתר ■
אשר יאקאב תעשיית קלף עבודת יד – יצור מיוחד – ירושלים ■
בק עבודת יד – יצור מיוחד – ירושלים ■
נפרסטק – בית שמש ■

קלף משורטט עם חותמת
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עבודת יד פרידמן – בני ברק ■
קלף פארמעט – ירושלים ■
מקור הקלף המהודר – בני ברק מיוצר ע"י ברוין ■

ההכשר תקף רק על היריעות שיש עליהן מדבקה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

בתים לתפילין
עשיית בתי התפילין מצריכה מקצועיות 
בעשיית  השקעה  המון  ודורשת  רבה 
מטבע  השני.  אחרי  אחד  השלבים  כל 
הדברים ניתן למצוא מידי פעם זייפנים 
שמדלגים על שלבים מסויימים ומציעים 

את הסחורה שלהם בזיל הזול.

כשרות  את  שנושאים  התפילין  בתי 
הבד"ץ נעשים שלב אחרי שלב בפיקוח 
לשמה.  ייעשו  שכולם  לוודא  כדי  מלא 
מיוחד על  דגש  ניתן  רבותינו  בהוראת 
ועל-פי  הנכונה  בצורה  השי"ן  עשיית 

ההלכה.

ההכשר של הבד"ץ ניתן רק לבתי תפילין מוכנים "מושלמים" הוי אומר: בתים 
שעברו כבר את כל השלבים כולל שלב הצביעה, וזאת כדי להבטיח שכל השלבים 

אכן נעשו תחת פיקוח הדוק מהחל ועד כלה.

להלן רשימת מפעלי הבתים הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

אחדתא – ירושלים ■
דוד סטאריק יצור מיוחד – ירושלים  ■
התפילין – קרית ספר ■
חותם ההידור – ירושלים ■
נ. ראז – ירושלים ■
סטאריק בתים מאכער יצור מיוחד – ירושלים ■
עטרת תפילין – חיפה ■
שיינפלד בתים – ירושלים ■
דאסקאל תפילין – בני ברק ■
טוטפות – שלמה נפתלי פדר – בני ברק ■
תפילין כהלכה – ירושלים ■
משה קרישבסקי – ירושלים ■
פריזנט – ביתר ■

ההכשר תקף רק על בתי התפילין שמוצמד מאחוריהם מדבקה מיוחדת )הולוגרמה( 
עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

הכשר הבד"צ המתנוסס על הבתים

מבטיח שכל השלבים נעשו בשיא הכשרות והאיכות

בית תפילין עם המדבקה המיוחדת
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רצועות לתפילין
כדי שעור הבהמה יהפוך לרצועות גמישות וחזקות כפי שאנו מכירים, הוא חייב 
בהגיעו  נמלח.  הוא  למפעל  מגיע  שהוא  לפני  עוד  מאוד.  ארוך  תהליך  לעבור 
למפעל הוא עובר השרייה במים ואחריהם בסיד. אחרי שהסיד חדר לתוכו הוא 
נשטף. מחדירים בו חומר מווסת חומציות בשם "פיקל". לאחר מכן משרים אותו 
ב"כרום" המורכב ממלחי ברזל, על-מנת להפוך אותו לעמיד ובלתי מתכלה. שלב 
זה כולל סיבובים ידניים של החבית במשך 8-10 שעות. אחרי העיבוד הראשוני, 
מעבדים אותו בשנית על-ידי החדרת עפצים ושמנים למילוי העור והפיכתו לרך 

וגמיש. השלב האחרון הוא הצביעה.

בפיקוח שנעשה על-ידי הבד"ץ עומדים על-כך בתוקף שכל השלבים מתחילתם 
יהודים כשרים. יחד עם כן מוודאים שמקור  ייעשו "לשמה" על-ידי  ועד סופם 
העורות הוא מבהמות טהורות ומפקחים על יותר ממאה חומרי גלם המרכיבים את 

תהליך העיבוד שיהיו "מן המותר בפיך" ושייעשו לשמה.

בגלל בעיות בירוקרטיות של אירגוני איכות הסביבה בארץ, מעתיקים רבים את 
מפעלם לחו"ל. "ועד הפיקוח" שולח את מפקחיו עד לשם עם כל העמל והטורח, 

כדי שיפקחו על השלבים השונים ויבטיחו שהכול נעשה לשמה, כדת וכדין.

ברחוב ניתן אמנם למצוא רצועות בזיל הזול, אך לעולם לא נדע אם היה פיקוח 
על- שייעשו  דאג  מישהו  ואם  רצועות  אותן  של  העיבוד  תהליכי  על  כלשהו 
לעור  להפליא  דומה  הנעליים  לתעשיית  מוכן  שעור  לזכור  חשוב  ההלכה.  פי 
הרצועות, אבל עור הרצועות עובר את כל התהליך הארוך והמייגע המייקר את 

מחירו עשרת מונים.

להלן רשימת יצרני הרצועות הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

בית ישראל – ירושלים ■
מנדרזיצקי – ירושלים ■
קרויס רצועות – ירושלים ■
קשר תפילין – ירושלים ■
שימבורסקי – ירושלים ■
שפע קודש – בני ברק ■

ההכשר תקף רק אם קיימת על החבילה 
הולוגרמה של הבד"ץ.

זהירות! רצועות עור מצופות 
פלסטיק

הציבור  נחשף  שנים  מספר  לפני 
רצועות  זייפני  של  חמורה  לתפועה 
אותם  והפכו  רבים  יהודים  שהכשילו 
זייפנים  תפילין.  מנח  דלא  לקרקפתא 
אלו השתמשו בעור ברמת איכות ירודה 
אותו  לחזק  וכדי  "שפלט"  הנקראת 
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ציפו אותו בפלסטיק סינטטי מעורב גומי. האבסורד הגדולה היה שמי שקנה את 
הרצועות האלה, שילם מחיר של רצועות מהודרות א' א' וקיבל בתמורה רצועות 
פסולות לכל הדעות. הבד"ץ יצא בזמנו בקול קורא עם הכותרת "הסירו מכשול 
של  הכשרות  חותמת  עם  רצועות  רכישת  התופעה.  את  למגר  כדי  עמי"  מדרך 

הבד"ץ היא הערובה לכך שלא תיפלו ברשתם של הזייפנים.

גידים לתפילין, ספרי תורה ומגילות
כשרים  הבד"ץ  שבכשרות  הגידים 
לבתי התפילין, לספרי תורה ולמגילות. 
שאין  לוודא  כדי  נועד  עליהם  הפיקוח 
ושזירתם  ושטווייתם  בכור  חשש  בהם 

נעשו לשמה.

להלן רשימת יצרני הרצועות הנמצאים 
תחת פיקוחו של הבד"ץ:

פוקס – ירושלים  ■
שטרנפלד – ביתר ■

ההכשר תקף רק אם קיימת על החבילה 
הולוגרמה של הבד"ץ.

שערות לתפילין
הפיקוח על השערות המשמשים בעשיית בתי התפילין, נועד כדי לוודא שהן "מן 

המותר בפיך" – מבהמה טהורה וללא חשש בכור.

להלן יצרן השערות הנמצא תחת פיקוחו של הבד"ץ:

שטרנפלד – ביתר ■
ההכשר תקף רק אם קיימת על החבילה הולוגרמה של הבד"ץ.

צבע לתפילין
הפיקוח על הצבע נועד כדי לוודא שכל מרכיביו הם "מן המותר בפיך".

להלן יצרן הצבע הנמצא תחת פיקוחו של הבד"ץ:

"שופרא" מבית "שימבורסקי" – ירושלים ■

חבילת גידים בהשגחת הבדץ
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דיו לכתיבת סת"ם
הפיקוח על הדיו נועד כדי לוודא שכל מרכיביו הם "מן המותר בפיך".

להלן יצרני הדיו הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

דיו הברכה – ירושלים ■
דיו עשן שמנים – מודיעין עילית  ■

בחירת סופר סת"ם
לו  ואל  כשוחט  דינו  שהסופר  זצ"ל  החתם-סופר  מרן  של  לפסקו  בנאמנות 
להתעסק בכתיבת סת"ם ללא "כתב קבלה", הוקם על-ידי הבד"ץ מערכת מבחנים 
מיוחדת לסופרים ומגיהים הרוצים לקבל "כתב קבלה" מהבד"ץ. כל סופר או מגיה 
שרוצה לקבל את התעודה הנכספת, חייב לשנן היטב כל הלכות סת"ם המופיעות 
בספרים "משנה ברורה - משנת סופרים" ו"קסת הסופר", להבחן עליהם בכתב 
ולאחר מכן לעמוד בכור המבחן אצל רבני הועד שליט"א. עם הצלחתו במבחן, 

הרי הוא זוכה להתעטר ב"כתב קבלה" מהבד"ץ.

גם לאחר קבלת התעודה, על הסופר והמגיה להבחן מחדש מידי שלוש שנים על 
כל החומר הנלמד ולחדש את תוקף התעודה, על-מנת לוודא שזכרונו אינו מטעה 

בו ושהוא עדיין שולט בחומר היטב. 

בסיפוק רב אנו יכולים להעיד על התעוררות גדולה שקיימת בשטח בנושא זה, 
כאשר סופרים ותיקים שכותבים כבר רבות בשנים, חוזרים עתה על כל הלכות 

סת"ם ובאים להיבחן אצל הבד"ץ. 

עם זאת חובה להדגיש:

כתב הקבלה הנמצא אצל הסופר מעיד אך ורק על שליטתו של הסופר בהלכות 
טיב  על  ואופן  פנים  בשום  מעיד  אינו  אבל  מרבים,  ירא-שמים  ושהוא  סת"ם 
הכשרות של המוצרים שהוא מוציא מתחת ידו. כמו-כן יש לזכור שאין שום פיקוח 
על הסופר באיזה קלף הוא משתמש, ועל הרוכש בעצמו לוודא שהוא משתמש 

בקלף הנמצא תחת פיקוחו של הבד"ץ, כי מכשולות רבות מצויים בזה.

אחרי הכל, על הרוכש פרשיות או מזוזות לפקוח עיניים ולברר היטב שהסופר 
הוא אכן אדם הגון וירא שמים וכי מלבד ה"כתב קבלה" שהוא מחזיק בידו, הרי 
הוא גם נזהר בעצמו שלא לחטוא לאלוקיו ח"ו. לפני שנים ספורות בלבד נודע 
לנו אודות סופרים שכתבו "כתב על גבי כתב", כאשר הכתב התחתון היה מודפס 
על-ידי מחשב, ונעשה בעורמה כזאת שלא היה ניתן להבחין בה אלא באמצעות 
אכיפה  ברי  אינם  לו  הדומים  אחרים  ומכשולות  זה  מכשול  מעבדתית.  בדיקה 
על-ידי הבד"ץ ועל כל אחד לעמוד עליהם בעצמו על-ידי בדיקה בציציותיו של 

הסופר.

לסופרי הסת"ם
למשרדי  לפנות  עליו  הבד"ץ,  מטעם  קבלה"  "כתב  לקבל  החפץ  סת"ם  סופר 
בנימין"  "משאת  הספר  את  ולרכוש  האישיים  פרטיו  עם  טופס  למלא  הבד"ץ, 
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בעלות של 10 ₪. בספר מפורט כל החומר שעליו ללמוד ולשנן ומופיעות בה 
שאלות לחזרה על כל החומר. 

החומר ללימוד מופיע בספר "משאת בנימין"

יכולים אנו לבשר לסופרים בסיפוק רב שרוב הקלף האיכותי הנמכר היום בשוק, 
הוא בכשרות הבד"ץ. יצרני הקלף השקיעו רבות בשיפור צורת העיבוד, ומוציאים 

היום מתחת ידם קלף איכותי ביותר שאף עולה על איכותו של הקלף הרגיל.

לשכת ההגהה

לשכת ההגהה הפועלת תחת פיקוחו של הבד"ץ הינו:

לשכת מהדרין – ירושלים. טל 02-5379820 ■

בודקים  תורה;  וספרי  מזוזות  תפילין,  של  פרשיות  מגיהים  מהדרין  בלשכת 
ומשפצים את בתי התפילין ושאר מוצרי הסת"ם.

על-פי תקנת רבותינו שליט"א, שכר המגיהים העובדים תחת פיקוחו של הבד"ץ 
משולם לפי שעה ולא לפי פרשיות או מזוזות. תקנה גדולה זו נועדה להבטיח 
שלא יהא המגיה מהיר במלאכתו על-מנת להספיק עוד ועוד מזוזות כדי להגדיל 

את משכורתו.

בלשכת מהדרין ניתן לפי בקשת הלקוח להעביר את הפרשיות או את המזוזות 
המגיהים  אצל  כל שאלה המתעוררת  הבדיקה.  לצורך השלמת  בבדיקת מחשב 

העובדים בלשכת מהדרין, מובאת לאלתר להכרעת רבני הבד"ץ שליט"א. 

"ועד הפיקוח" עוקב גם אחר הפעולות האחרות הנעשות בלשכת מהדרין, כמו: 
הכנסת הפרשיות לבתי התפילין – פעולה זו ככל שהיא נראית פשוטה, דורשת 
מומחיות רבה; תפירת הבתים בגידים כשרים ובריבוע מדוקדק; צביעה חוזרת של 
התפילין בכח גברא וללא טפטוף; במקרה הנדרש גם שיפוץ הבית עצמו ללא טיח 
וללא הדבקה חיצונית; בדיקת החריצים המבדילים בין ארבעת הבתים בתפילין 

של ראש שיהיו על מקומם האמיתי ועוד רבות.

מלבד כל אלה מוודא "ועד הפיקוח" שכל הפעולות נעשות "לשמה" כנדרש בכל 
אחד משמונת ההלכות שנמסרו למשה מסיני, כמבואר ברמב"ם הל' תפילין.
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רוכש יקר! כך תדע שתשמישי הקדושה שאתה רוכש כשרים 
ומהודרים והיו תחת פיקוחו ההדוק של הבד"ץ

סופר
יש לו כתב קבלה בר תוקף 

מהבד"ץ.

קלף
על כל יריעה ישנה חותמת כשרות 
של הבד"ץ או מדבקה עם חותמת 

הכשרות.

מעל החותמת רשום שם היצרן.

גידים
על כל חבילה ישנה מדבקה עם 
הכיתוב: "באישור בד"ץ העדה 

החרדית ירושלים".

תפילין
על הבית של ראש יש מדבקה 

צהובה מיוחדת עם חותמת הכשרות 
של הבד"ץ.

החותמת מעידה על כשרות כל 
השלבים עד לאחר הצביעה.

רצועות
על כל חבילה יש בתחילתה בלומבה 

עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

על הרוכש לעקוב היטב אחר 
הבלומבה ולראות שאכן יש בה 

חותמת הכשרות של הבד"ץ.
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פתילי ציצית
פתילי הציצית שנושאים את כשרות הבד"ץ, מלווים בפיקוח צמוד כדי להבטיח 
שהם עשויים מ-100% צמר נקי ושהטוויה והשזירה נעשות בידי יהודים כשרים 

"לשמה". 

פתילי  לייצור  המפעלים  רשימת  להלן 
של  פיקוחו  תחת  הנמצאים  ציצית 

הבד"ץ:

מבית  ■ ציצית  הרשקוביץ   – כנשר 
הרשקוביץ – ירושלים

ואנוהו – הוד והדר – בני ברק ■
ואלעס – ירושלים ■
זייבירט – אשדוד ■
פרוכטר  ■ מנדל  מנחם   – הפתיל  טיב 

– בני ברק
ישראל אשר וואלעס – ירושלים ■
משכן התכלת "ייצור מיוחד" – באר  ■

שבע
נצח – אשדוד ■
טווית ציצית רגילהסאמעט – ירושלים ■

תשמישי מצווה

ציצית קשורה
על אחד מהפתילים ישנה מדבקה 
עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

שופר
על כל שופר ישנה מדבקה עם 
שם היצרן וחותמת הכשרות של 

הבד"ץ. על המדבקה ישנה מדבקת 
הולגרמה.

יש לשים לב לשלמות המדבקות.
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סרולוביץ – בני ברק ■
פאר הציצית הולצמן – ירושלים ■
ציציות מהדרין – בני ברק ■
תפארת הציצית – בני ברק ■

הבד"ץ  חותמת הכשרות של  ניילון עם  באריזת  ציציות  לרכוש  יש  זיופים  עקב 
בלבד.

פתילי ציצית עם ניפוץ לשמה
על  גם  לפקח  מוסיפים  אלו  במפעלים 
לשמה.  שייעשה  הצמר  ניפוץ  תהליך 
הידור  תוספת  יש  אלו  ציצית  בפתילי 
כמבואר בשו"ע )סי' יא ס"א( ובמשנה 
יש  שלכתחילה  סק"ג(  )שם  ברורה 

להחמיר על ניפוץ לשמה.

פתילי  לייצור  המפעלים  רשימת  להלן 
ציצית עם ניפוץ לשמה הנמצאים תחת 

פיקוחו של הבד"ץ:

ואלעס – ירושלים ■
זייבירט – אשדוד ■
ישראל אשר וואלעס – ירושלים ■
משכן התכלת – באר שבע ■
נצח – אשדוד ■
סאמעט – ירושלים ■
סרולוביץ – בני ברק ■
שטרום – ירושלים ■

יש להקפיד על אריזה סגורה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

בדי ציצית וטליתות
על-פי הוראת רבותינו שליט"א לא ניתן הכשר לבד העשוי "פוליאסטר", שכן 
לדעת כמה מגדולי הפוסקים בד זה אינו מחוייב בציצית. לאור הוראתם זו לא 
ניתן הכשר גם לבד שמורכב מ-70% כותנה עם 30% פוליאסטר. כל בד מורכב 
מחוטי שתי וחוטי ערב, כשבדרך כלל חוטי הערב עבים יותר מחוטי השתי. יתכן 
מאוד שחוטי הערב בלבד הם מכותנה וחוטי השתי הם מפוליאסטר. במקרה זה 
למרות ש%70- מחומר הבד הוא כותנה, מאחר שהשתי הוא מפוליאסטר, אין הבד 
ניתן להסתמך על ביטול ברוב כשחוטי השתי או  מחוייב בציצית, משום שלא 

הערב הם ממין הפטור.

 100% או  100% צמר  מ-  לוודא שהם עשויים  נועד  יצירת הבדים  הפיקוח על 
כותנה. נבדקים עוד: גודל הבגד – שיהיה בו שיעור המחייב בציצית; רוחב הכתף; 
פינות הבגד – שיהיו ישרות ויכונו "ארבע כנפות"; מיקום החורים שניתלים בהם 

לשונות מניפוץ לשמה
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פתילי הציצית – דבר שדורש דייקנות מיוחדת מכיוון ששיעורו מצומצם ביותר.

להלן מפעלי הבדים הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

כתר מלכות "ייצור מיוחד" – בני ברק ■
משכן התכלת "ייצור מיוחד" – באר שבע ■

ההכשר תקף רק אם קיימת על הבד תווית עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

קשירת ציצית
בתחום  בשוק  קימיים  רבים  מכשולים 
נודע  לאחרונה  רק  הציצית.  קשירת 
הרחוק שמחזיק  במזרח  מפעל  על  לנו 
חיבור  על  המופקדים  נכרים  של  צוות 
מלאכתם  לאריגים.  הציציות  פתילי 
לכל  שפסולה  מיוחדת  בשיטה  נעשית 
מכינים את הפתילים  הדעות. בתחילה 
על כל קשריהם וכריכיותיהם לפי שלל 
ישראל.  בתפוצות  הקיימים  המנהגים 
לאחר מכן פותחים כל כנף על-ידי חתך 
שנעשה מהחור שלו ועד לקצהו. הפתיל 
מוצמד במקום החור והכנף נתפר חזרה 

בנוסף  תכלת,  בצבע  חוט  עם  שלהם  מוכנים  פתילים  לראות  גם  זכינו  בתוכו. 
לעצם העניין שהציצית פסול עקב שנעשה ע"י נכרים. 

בציציות הנקשרות תחת פיקוחנו ניתן פיקוח קפדני שהקשירה תיעשה לשמה 
בידי יהודים כשרים ולא על-ידי נכרים או נשים.

להלן משווקי ציציות וטליתות מוכנות שקשירתן נעשית תחת פיקוחו של הבד"ץ:

כנשר הרשקוביץ – ירושלים ■
חותם – מבית "משכן התכלת" ■
חותם – מבית כתר – ניו יורק ■
סאמעט – ירושלים ■
קשר המהודר – מבית "כתר מלכות" ■

הולוגרמה  הגדילים עם  יש לעקוב אחר המדבקה המיוחדת שמודבקת על אחד 
ועליה חותמת הכשרות של הבד"ץ.

טערקישע טליתים
"טערקישע  של  ייצור  קו  הושק  ויזע,  עמל  הרבה  לאחר  אחדות,  שנים  לפני 
טליתים". קו הייצור פועל במפעל בטוניס, באותו מקום שממנו לקחו בכל הדורות 
את הטליתות האלה. קהל היראים המהדר להתעטף דווקא בטליתות אלו שמח 

מדבקה ציצית קשורה
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עד מאוד כשהגיע אליו הבשורה על חידוש ייצורן של הטליתות האלו בתכלית 
הכשרות וההידור כמשנים ימימה.

מפקחים מיוחדים מטלטלים את עצמם עד לטוניס ומפקחים על כל תהליכי ייצור 
הטלית, על מקור הצמר, טוויית החוטים ואריגת הבד. בהתחשב בעובדה שמדובר 
במדינה עויינת, ישנן דרישות כשרות גבוהות במיוחד, אולם המשגיחים המיוחדים 
עושים את מלאכתם במסירות למרות הקשיים כדי להבטיח את כשרות הטליתות.

להלן מפעל הייצור של הטערקישע טליתים הנמצא תחת פיקוחו של הבד"ץ:

טערקישע טלית המהודר – סוכנות ראשית: לונדון ■
ההכשר תקף רק אם קיימת על הטלית תווית עם חותמת הכשרות של הבד"ץ.

שופרות
רוב השופרות הנמכרים בארץ מגיעים 
ממרוקו כשהם מוכנים וברובם עשויים 
בצורה לא איכותית. בשנים האחרונות 
שופרות  מסין  גם  לייבא  התחילו 
העשויות מקרן מאוד לא איכותית. גם 
הקרניים הלא מוכנות שמיובאות ארצה 
כדי לייצר מהן שופרות, חלשות מאוד 
שברים,  בשל  מיד  נפסלות  ומרביתן 
אחוז  כשלושים  רק  ורקבונות.  סדקים 

מהן מתחילות את העיבוד הראשוני.

היא  מהאיל,  נתלשת  שהיא  כפי  הקרן 
מעין מעטפת קשה מלאה עצם. כאשר 

מוציאים ממנה את העצם מתקבלת קרן ששני שלישים ממנה חלולים והשליש 
האחרון )החלק הצר שלה( סתום. לאחר שמוציאים את העצם מיישרים את החלק 
הצר באמצעות חימום כדי שיוכלו לקדוח אותו. אחרי היישור בונים את הפייה 
ולאחריו קודחים את החור שמתחיל בפייה ומגיע עד לחלל הקרן. מכאן והילך 
הקרן הפכה לשופר. השלבים האחרונים לפני שמוציאים את השופר לשוק הם: 

ליטוש מראהו החיצוני של השופר והברקתו.

לכל אחד מהשלבים דרוש מיומנות גבוהה מאוד, שכן תזוזה אחת לא נכונה יכולה 
להחטיא את המטרה, לקרוע את השופר או לנקבו ומכאן אין לו תקנה. סתימת 

נקבים אינה מחזירה את השופר לכשרותו לפי ההלכה.

כמה דברים שעל הרוכש שופר לדעת לפני שההוא מבצע 
את הרכישה

רבות מדובר על אינשי דלא מעלי שמשווקים שופרות מחוררים עם סתימת  	•
החורים ללא אפשרות זיהוי. התופעה אמנם קיימת, אבל הבעיה השכיחה יותר 

היא של שופרות שיש להם סדקים שרק מומחה יכול לזהות אותם.

בעיית הסדקים קיימת אצל כל היצרנים. 	•

מדבקות והולגרמה על שופר
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לדעת הרמ"א שופר שנסדק אפילו בכל שהוא, פסול. 	•
"ועד הפיקוח ההלכתי" בודק היטב את כל תהליך עשיית השופר, כולל: חימום  	•

הקרן, יישורו, עשיית הפייה, קדיחת הפייה, שיוף השופר והברקתו. 

בסיום כל התהליך עובר השופר בדיקה מקצועית ורק אז מודבקת עליו מדבקת 
הולגרמה מיוחדת.

מפקחים  הפיקוח"  "ועד  שולח  מחו"ל,  מוכנים  שופרות  מגיעים  בהם  במקרים 
לחו"ל כדי לפקח על תהליך הייצור.

חובה לדעת: אין לנו פיקוח על מפעל שלם, כי אם על קווי ייצור בלבד. אי-לכך 
רק שופר עם הולגרמה הוא בפיקוחנו.

כשרות.  חותמת  עם  שופר  לרכוש  גדול  צורך  יש  לחשוב,  למקובל  בניגוד  	•
הדברים נכונים לכל אחד ובמיוחד למי שאינו יודע כיצד בודקים את השופר.

להלן יצרני השופרות הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

טיב השופר – ירושלים ■
מכון השופר המשופר – ניו יורק ■
שופרות הגולן – רמת הגולן ■
שופרות ירושלים ■
שופרות וסרמן – בני ברק ■
שופרות מהדרין – בני ברק ■

ההכשר תקף רק אם מודבקת על השופר מדבקה עם הולוגרמת הבד"ץ.

מטבעות לפדיון הבן

ממנו  שהכסף  לוודא  נועד  הפיקוח 
עשויים המטבעות הוא כסף טהור )925( 
חמש  כמשקל  הוא  הכולל  ושמשקלו 

סלעים כסף טהור לפי כל השיטות.

להלן יצרן המטבעות לפדיון הבן הנמצא 
תחת פיקוחו של הבד"ץ:

כסף  ■ מוצרי   - בע"מ  מתנות  ו.  א.  י. 
מטבעות פדיון הבןויודאיקה 050-4113792
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מעבדת שעטנז
המעבדה לבדיקת שעטנז בירושלים: רח' מאה שערים 6 פינת חיי אדם. ■

טל: 02-5371021 )פתוח בין השעות 7-4 אחה"צ, עש"ק 12-9 לפנה"צ(.

חליפות ללא חשש שעטנז
רשת חנויות "ברודווי" ■

ההכשר תקף רק על חליפות עם תווית תפורה שעליה חותמת הכשרות של הבד"ץ.

לתשומת לב: הופסקה ההשגחה על רשת "רויאל"

"זה קלי ואנוהו". בני ישראל עם קדושים חותרים היום להדר במצוות ובייחוד 
הכי  רוצה את הלולב  היה מעולם. כל אחד  כפי שלא  במצוות ארבעת המינים 
מהודר בלי צל צילו של חשש שהשפיץ שלו נשרף בחמה, או שהוא פתוח קצת, 
לכל  ממש  משולשים  הדסים  מחפש  אחד  כל  כולו.  את  חופף  אינו  שהעלה  או 
האורך לפי שיעור החזון-איש. ואפילו בקניית ערבות כל אחד בודק שלא יהיה 

בהן ח"ו חשש נקטם ומברר שלא יבואו מהגזל או על-ידי עבודה בשבת.

אולם למרות הרצון העז לרכוש את המינים המהודרים ביותר הקיימים בשוק, 
המינים,  ארבעת  בבדיקת  מתמצאים  כל-כך  שלא  אלו  ובמיוחד  רבים  אנשים 
מתקשים לעמוד בבחירה הזו. לשם כך הוקם כבר לפני כמה וכמה שנים צוות 
של ממיינים יר"ש בפיקוח מוצי"ם מהעדה החרדית שתפקידו למיין את הלולבים 

וההדסים לפי רמות שונות ולהגיש אותם לציבור מוכנים וארוזים.

כשרות האתרוגים
מהגידול   - הבד"צ  ובפיקוח  בהשגחה  לבתי ממכר אתרוגים  מיוחד  פיקוח  סודר 
והקטיף עד המכירה לקונה, בחזקת בלתי מורכבים, ונקיים מחששות ערלה, טבל, 
נטע רבעי, כלאים, חילול שבת, וכ'ו. מהאתרוגים הופרשו תרו"מ כד"ת ע"י ב"כ 

הבד"צ,

סודר כי באם מו''צ הורה שהאתרוג פסול לברכה יוחלף האתרוג במקום בו הוא 
נקנה

שעטנז

ארבעת המינים
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ולכן יש להיזהר ולקנות רק במקומות ידועים ואחראים.

אחריות הבד"ץ היא רק בחנות שיש שם תעודה מעודכנת מטעם ועד הכשרות 
– עם כתובת המקום. אין אנו אחראים לאתרוגים הנמכרים מחוץ לחנויות כנ"ל, 
גם אם מופיע שילוט שמקור האתרוגים הם מפרדסים הנמצאים בהשגחת הבד"ץ, 

מאחר שאין לנו פיקוח על האתרוגים מיד עם הוצאתם מהפרדס.

 בעלי פרדסים ובתי אריזה מרכזיים
של אתרוגים שבהשגחת הבד''ץ:

"אתרוגי בית חלקיה" 052-7620046 ■
■ 03- חב''ד"  כפר  גורליק  "אתרוגי 

0548401641 9606303
■  04-6366186 חדרה"  גרוס  "אתרוגי 

0505528877
חב''ד"  ■ כפר  לוריא  "אתרוגי 

03-9606741 .0542057051
" אתרוגי פראנק" 052-7640892 ■
"אתרוגי "דאובה" – מרוקו ■
אתרוגי סיני 053-3191924 ■

בפרדסים  אתרוגים  לקנות  המעוניינים 
העומדים בהשגחתנו יבררו אם משגיח 

מטעמנו נמצא שם

וזאת למודעי! 
כי ההשגחה היא רק על ערלה, תרו''מ, 

וחזקת בלתי מורכב ולא על הידור וכשרות האתרוגים לברכה, שזה על אחריותם 
הבלעדית של הקונים לבדוק וגם לגבי ערך האתרוג.

יצוין שהאתרוגים הנשלחים לחו''ל הם בהשגחתנו רק אם יש חותמת הבד''ץ על 
גבי האריזה.

לולבים
ה"תיומת"  סגירות  מרמת  ומורכבים  מאוד  נוקשים  הלולבים  של  המיון  כללי 
כדי  גם  הלולבים  על  מפקחים  שונות,  רמות  לפי  המיון  מלבד  העלים.  וטריות 
לוודא שאין בהם כל חשש ושניתן לקיים בהם את המצווה בהידור. בפיקוח על 
ושאין מקורם של הלולבים  גזל  הלולבים מוודאים שאין חשש חילול שבת או 
משדות השייכות לכנסיות וכדו' שיש בהם איסור "נעבד". הפיקוח מתחיל בשדה 
וממשיך בכל תהליך ההכנה שלו עד להבאתו למכירה בשוק. יחד עם כן מפקחים 
שלא ימרחו עליהם חומרים שונים כגון מגן 2000 וכיו"ב, המהווים אצלם חציצה 
כדי  השנה,  כל  במהלך  להיעשות  חייב  הפיקוח  המצוה.  לקיום  אותם  ופוסלים 
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שבהתקרב החג יידעו באופן בטוח שלא מרחף על הלולבים שום חשש.

רשימת מגדלי הלולבים תחת פיקוחו של הבד"ץ תפורסם 
בע"ה סמוך לחג הסוכות.

חשוב לזכור: לולבים ללא מדבקה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ אינם בפיקוח 
הבד"ץ.

הדסים
כללי המיון של הדסים אף הם נוקשים מאוד ומורכבים מרמת סגירות השילוש 
וחיפוי העלים ועוד. מלבד המיון לפי רמות שונות, מפקחים שלא יהא בהם חשש 

גזל, חילול שבת או נעבד.

רשימת מגדלי ההדסים תחת פיקוחו של הבד"ץ תפורסם 
בע"ה סמוך לחג הסוכות.

חשוב לזכור: הדסים ללא מדבקה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ אינם בפיקוח 
הבד"ץ.

ערבות
כללי המיון של הערבות אף הם נוקשים מאוד ונקבעים לפי יופי העלים וחוזק 
הקנה וה"לבלוב". מלבד המיון, מפקחים שלא יהא בהם חשש גזל, חילול שבת 

או נעבד.

רשימת מגדלי הערבות תחת פיקוחו של הבד"ץ תפורסם 
בע"ה סמוך לחג הסוכות.

חשוב לזכור: ערבות ללא מדבקה עם חותמת הכשרות של הבד"ץ אינם בפיקוח 
הבד"ץ.

סכך
המפקחים  הסכך.  יצירת  על  בפיקוח  מחדש  שנה  כל  מושקעת  אדירה  השקעה 
מיטלטלים למרחקים ושוהים אי-שם בקצה העולם כדי לפקח על הייצור מקרוב 
ולהבטיח שהסכך כשר לכל השיטות והדעות ומוכן לפאר את סוכות בתי ישראל.

הפיקוח נועד לוודא שהסכך לא נעשה לשכיבה, ושהחוטים שמחברים בהם את 
קני הסכך טבעיים לחלוטין ובאים מחומר הכשר לסיכוך. על-פי הוראת רבותינו 
שליט"א שאסרו את שזירת החוטים ואף את טווייתם, ניתן הפיקוח גם כדי לוודא 

שהחוטים אכן לא נשזרו או נטוו. 



ועד פיקוח 
הלכתי

ימות השנה 
תשע"ז

183

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

להלן משווקי הסכך הנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

סכך אבות ■
סכך איתן ■
סכך במבו מהדרין ■
הדר במבוק ■
סכך במבוק מהודר ■
סכך המלכים ■
סכך למהדרין ■
סכך למהדרין מן המהדרין ■
סכך נחלים קני סוף הידורי המלך ■
סכך נחלים קני סוף הידור שבהידור ■
סכך נחלים רפיא ■
סכך ענני כבוד ■
סכך קיינעס ■
סכך קיינעס ■
סכך קני מהדרין ■
סכך שלמה המלך ■
עלי סכך ■

ההכשר תקף רק על האריזות שמופיע עליהם הכיתוב "מאושר ע"י הבד"ץ העדה 
החרדית ירושלים".

לידיעת הציבור:
מאחר וחרקים מצויים בקני הסכך ועלולים לנחות במהלך החג אל 
תוך התבשילים, מומלץ לנער היטב את הסכך לפני שימושו, לרסס 
אותו בתרסיס נגד נמלים וכיו"ב, או לחילופין לנקות אותו במברשת 
טבולה ב-30% כלור/אקונומיקה, ולהניחו להתייבש בשמש. לאחר 

הייבוש יש לנערו שוב ולנקותו היטב לפני פריסתו על הסוכה.
ואחר-כך  החג  לאחר  היטב  הסכך  את  לייבש  מומלץ  כן  עם  יחד 
לאכסן אותו בניילון סגור הרמטי ולהניחו במקום יבש ונקי. למרות 
האיכסון הנאות מומלץ לבצע שוב את תהליך הניקוי האמור לעיל 

לקראת החג הבא.
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התרבות מכשירי החשמל והשיפורים הביצועיים הנעשים בהם ללא הרף, מחייבים 
מטיבם פיקוח רבני הדוק על תהליכי הייצור כדי להתאימם להכנס לבתים יהודיים 
שומרי תורה ומצוות. הטכנולוגיה המתקדמת כל העת בצעדי ענק שמוצאת את 
מקומה בין השאר גם במכשירים הכי בסיסיים שנמצאים בכל בית יהודי, מחייבת 
הבנה מעמיקה בהנדסת חשמל והתערבות של מהנדסים וטכנאים שומרי תורה 

ומצוות כדי למצוא פתרונות ייחודיים לבעיות שמתעוררות.

מקררים עם פעילות אלקטרונית
המקרר החשמלי שהכרנו בעבר, פעל תמיד לפי הגדרות קבועות מראש. פתיחת 
הדלת וסגירתה לא השפיעה רבות על ההגדרות שלו, מלבד על הדלקת הנורה 
וכיבוייה ובמידה מסוימת על פעילות התרמוסטט. כדי להימנע מעשיית פעולות 
האסורות בשבת, נהגו לכבות את הלחצן המפעיל את הנורה ואז היה מותר לדעת 

חלק מהפוסקים לפתוח את המקרר על-כל-פנים בשעה שהמנוע פועל.

המקרר הזה הפך להיות נחלת העבר. המקררים המיוצרים כיום משוכללים בהרבה. 
פיקוד  יש  כיום  המיוצר  מקרר  לכל 
אלקטרוני שאוגר נתונים ללא הפסקה. 
סגירתה  או  הדלת  של  פתיחה  כל 
ששולח  האלקטרני  בפיקוד  נרשמת 
הפזורים  מנגנונים  לאינספור  פקודות 
והסגירות  הפתיחות  המקרר.  ברחבי 
גורמות  החדשים  במקררים  הדלת  של 
איפוא ישירות לשלל פעולות האסורות 
וכיבוייה,  הנורה  בשבת. מלבד הדלקת 
רישום  מבצעות  הן  הכל,  רואים  אותה 
באופן  ומשפיעות  האלקטרוני  בפיקוד 
כיבוי  ועל  ההפשרה  מנגנון  על  ישיר 
והפעלתו.  ההקפאה  בתא  המאוורר 

פעולות אלו למרות שאינן ניכרות לעין, הן מיידיות, ולא נחשבות לא "גרמא" 
ולא "פסיק רישא".

הוצאת הנורה של המקרר החדש לא תתיר איפוא את השימוש במקרר בשבת, 
שכן הפעולות האחרות האסורות מעיקר הדין עדיין מתבצעות בו ללא הפסקה. 
יכול לבדוק את המקרר שבביתו אם מתבצעים בו פעולות האסורות  כל אחד 
בדלתות  הקיימים  החיישנים  את  למצוא  קשה  רבים  חדשים  במקררים  בשבת. 
השולחים את הרישום למוח הפיקוד האלקטרוני. לקבלת סיוע ניתן לפנות לקו 

המידע ההלכתי בטל' מס': 02-6700260.

מכשירי חשמל

 בדיקת מעברי זרם בכרטיס אלק'
עם מיכשור מיוחד
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מקרר עם פיקוד שבת למהדרין
לאחר אינספור דיאלוגים ומפגשים אינטנסיביים עם חברות רבות בשוק, הגיע 
"ועד הפיקוח ההלכתי" להסכם עם חברת "בקו", חברה יוקרתית ומובילה בשוק. 
בשיתוף פעולה הדוק התחילה החברה לייצר מקרר מיוחד עם המצאה גאונית 
כמות  על  נתונים  אוגר  האלקטרוני  הפיקוד  השבוע  במהלך  היראים.  לציבור 
הניתוקים שנוצרים בעקבות הפתיחות והסגירות של דלת המקרר, קובע ממוצע 
לאור הנתונים שאגר, ועל פי אותו ממוצע הוא מפעיל את המקרר בשבתות השנה 
ובחגיו, בלי כל השפעה של הפתיחות והסגירות או של הכנסת תבשילים חמים 

לתא המקרר באותם זמנים עצמם.

באמצעות התוכנה הגאונית שפותחה בשיתוף פעולה הדדי, זכה הציבור היקר 
וקיבל מקרר מיוחד במינו שמשלב בתוכו כשרות עם איכות ללא פשרות. המקרר 
אגירת  בזכות  ומאידך שומר  מן המהדרין,  כשר מחד לשימוש בשבת למהדרין 

הנתונים וקביעת הממוצע על יעילותו ועל יעילות התפקוד שלו לאורך זמן.

המקרר משווק על-ידי החברה במספר דגמים:

■ CN160231 בקובדצ – מבית 'בקו' דגם
■ CN160231X בקובדצ – מבית 'בקו' דגם
■ DN162220 בקובדצ – מבית 'בקו' דגם
■ DN162220X בקובדצ – מבית 'בקו' דגם
■ DN156821X בקובדצ – מבית 'בקו' דגם
■ DN156821W בקובדצ – מבית 'בקו' דגם

על כל מקרר יש מדבקה מיוחדת עם אישור הבד"ץ.

התקן שבת למקררים ומקפיאים
עבור מקררים ומקפיאים ללא פיקוד שבת, קיים התקן מיוחד שמנתק מידי שבת 

וחג את לחצני הדלתות וכל דבר אחר המשפיע על הפעילות החשמלית שלהם.

להזמנת ההתקן, ניתן לפנות ל'מכון שבת כהלכה' בטל' מס': 0722756800

שעון שבת למקררים ומקפיאים
שומר שבת למקרר מבית סופקו – שבת פרו ■
■ Zman tech "'התקן שבת למקררים – "זמן טאצ

תנורים דו-תאיים לבשר וחלב
התנור מיוצר לפי הוראות הבד"ץ, כאשר הדגש הוא שתווצר הפרדה מוחלטת בין 
התאים, כדי שלא יהא "חם מקצתו חם כולו" ושלא תעבור זיעה מתא אחד לשני.

להלן דגמי התנורים שנמצאים תחת פיקוחו של הבד"ץ:

■ DK69 – DK70 בלרס" – תנור דו תאי ייצור מיוחד. תקף רק על דגמים"
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"בקו" – תנור דו תאי ייצור מיוחד. תקף רק על דגמים ■
KFDM 62120 KCDM62110 - KCD61110 - KCD61111 - KCD69110

■  ODM22100X – BKDM 22100X בקו" – תנור בילטאין דו תאי, דגם"
"דלונגי" – תנור דו תאי. תקף רק על דגמים ■

 NDB 6767 – NDS 1330 – NDS 1331 – NDS 1216 – NDS 1215 – NDS 1356
■ NDB6767 דלונגי" – תנור בילטאין דו תאי, דגם"
"תן אלקטריק" )Ten Electric( - תנור דו תאי מותג: TELSA דגמים: ■

TS6912W – IX
■ ND66 ND :נורמנדי" מבית: 'קלינטון סחר' תנור דאי, דגמים"

על כל תנור יש מדבקה מיוחדת עם אישור הבד"ץ.

מכשיר מיני-בר למים חמים וקרים
פיתוח מיוחד של מכשיר מיני-בר הכשר לשימוש בשבת למהדרין מן המהדרין 
וחברת  הבד"ץ  של  הדוק  פעולה  בשיתוף  נעשה  הפיתוח  לשוק.  לאחרונה  יצא 
"הדס". במיחם של המיני-בר אין שום כניסת מים בשבת. השפעת המצוף החשמלי 
והן במים  ואין שום פעילות של הטרמוסטט הן במים החמים  פוסקת לחלוטין 
הקרים. מערכת הקירור של המים הקרים עובדת בשבת לפי זמנים קצובים ולא 

לפי טרמוסטט.

הדגם הנמצא ע"י פיקוחו של הבד"ץ:

"נוגה מהדרין" מבית 'הדס פתרונות סינון' ■
על כל מכשיר 'מיני בר' יש מדבקה מיוחדת עם אישור הבד"ץ.

מוני-מים דיגיטליים ללא חשש חילול שבת
פוחת  ולאחרונה  הבתים  בכל  היום  עד  בשימוש  שהיה  הסטנדרטי  המים  מונה 
והולך, הוא מונה מים מכני. המים הזורמים במונה המים המכני מצד לצד, מסובבים 
ציר עם גלגלי שיניים, ואלה מסובבים גלגלי ספרות המתקדמים בהתאם לצריכת 
המים. לאחרונה התחילו להתקין בבתים רבים מונים דיגיטליים. היתרון העיקרי 
למחשבי  אוטומטי  באופן  משודרים  שלו  הצריכה  שנתוני  הוא  הדיגטלי  במונה 
החברה הספקית. החלק התחתון של מונה המים הדיגטלי פועל בצורה זהה לשל 
המכני, אלא שבחלקו העליון יש לוחית דיגיטלית עם חיישן זרימה שקולט בצורה 

כלשהי את נתוני הצריכה ומשדר אותה לחברה.

הדרך להבחין בין מונה דיגיטלי למונה מכני
בחלק מהמונים לא ניתן כמעט לזהות מבחוץ שהם דיגיטליים, משום שגם בהם 
מסתובבים גלגלי ספרות בדומה למונים המכניים. במקרים אלו, הדרך להבחין 
בין מונה מכני לבין מונה דיגיטלי, היא באמצעות התבוננות קצרה במכסה העשוי 
זכוכית. אם הוא מוגבה מעל לגלגלי הספרות, בדומה לכיפה בוכרית, הרי שמדובר 
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במונה דיגטלי, שכן המכסה של המונה המכני שטוח ונראה כאילו נושק את גלגלי 
הספרות.

הפתרון ההלכתי של הבד"ץ
עם המעבר למוני המים הדיגיטליים, התעוררה סערה בקרב ציבור היראים, שכן 
כרוך  והדבר  החברה  במחשבי  רישום  נוצר  הביתי  המים  ברז  של  פתיחה  בכל 
בחילול שבת. בשיתוף פעולה של "ועד הפיקוח" עם חברות לייצור מוני מים, 
יצרו מונה מים המשלב את שני המונים, המונה הדיגטלי והמונה המכני. בפיקוד 
הדיגיטלי של המונה הושתל לוח זמנים יהודי על כל חגיו ומועדיו ותוכנת לעבוד 
בצורה מעוררת השתאות. מידי ערב שבת וחג המונה הדיגטלי עוצר את פעולתו 
והמונה עובר לעבוד בשיטה מכנית. במוצאי כל שבת וחג, המונה הדיגטלי מתחיל 
לפעול שוב, קורא את ההתקדמות של המונה המכני, מצרף אותה לחשבון וממשיך 

לפעול עד לשבת הבאה.

תוכנת הלוח היהודי פותחה עם מנגנון פעילות מינימלית, דבר שגורם לחיסכון 
הסוללה.  של  החיים  אורך  את  ומאריך  הכרטיס  במחשב  מקום  של  משמעותי 
חברות שבנו מוני מים משל עצמם, הביעו את התפעלותם מהתוכנה החדשנית 

של הבד"ץ שחוסכת הרבה מקום ופעולות במחשב.

 יהודי יקר! כך תדע שמונה המים שמשמש אותך
אינו פועל בשבתות וחגי ישראל בצורה האסורה.

להלן מוני המים הדיגטליים המאושרים על-ידי הבד"ץ

אינו  שלו  הזכוכית  שמכסה  שעון 
בו  ואין  דיגיטלי  אינו  מוגבה מעליו, 

שום חשש של חילול שבת.

מונה מים ניסקו - מדי ורד ■
מאפיינים

הצג  מעל  מופיע  "שבת"  הכיתוב  	•
בצד שמאל

השבת  כניסת  לפני  כשעתיים  	•
לכיתוב  מתחת  משולש  בצג  נדלק 

שבת
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בזכות שמירת שבת כהלכתה נזכה במהרה להיוושע בתשועת עולמים בביאת 
גוא"צ בב"א.

מונה מים דורות ■
השבת  כניסת  לפני  כשעתיים  	•

נדלק נורה לד ירוקה בצידי המונה

בחלקו העליון של הלוח הלבן יש  	•
הגבהה כמו מדרגה

גלגלי הספרות הם בצבע שחור 	•
המספר במדבקת הברקוד מתחיל  	•

ב-11

שעון מים רימונים ■
השבת  כניסת  לפני  כשעתיים  	•

מופיע בצג הכיתוב "שבת שלום"

שם  כתוב  הפלסטיק  מכסה  על  	•
המונה כפיר.

בכל מונה מאושר על ידי הבד"ץ יש 
מדבקה מיוחדת כזו.

מתחת  השעון  על  דבוקה  המדבקה 
למכסה הזכוכית.

על כל אחד לבדוק בביתו את מונה 
המים אם הוא כשר.

את  לבדוק  אחד  כל  על  חובה  וכן 
המונה הראשי של הבנין אם גם הוא 

מאושר על ידי הבד"ץ.
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מד חום ללא חשש חילול שבת
מד-עד – חברת אלול ■

הנגן הכשר
הסיכון הטמון בטכנולוגיה החדישה ההולכת ומתפחת בצעדי ענק, מעסיק כמעט 
את כל מי שיש לו מוח בקדקדו, הורים כמחנכים, מורים כמשפיעים. אולם, הכלי 
סכנות  בחובו  טומן  ועדיין  היראים  ציבור  בקרב  גם  הכלל  לנחלת  הפך  שכבר 
הרסניות, הוא הנגן הקטנטן והתמים שמחד ניתן לשמוע ממנו דברי תורה ומוסר 
למכביר, ומאידך ניתן להתחבר לתחנות רדיו למיניהם, ויש דגמים שאפשר גם 

לצפות בהם סרטים  

בתיאום עם ועדי הקהילות של העדה החרדית הגיע "ועד הפיקוח" להסכם עם 
חברה לייצור נגנים בשם DOQO על ייצור נגן ללא אפליקציות לשמיעת רדיו 
ולצפיית סרטים. לבקשת ראשי הקהילות ניתוק הרדיו בנגן נעשה על-ידי הוצאת 
הצ'יפ כדי שהניתוק יבוצע מהשורש ולא על-ידי התקנת תוכנה בלבד שתמיד 

ניתנת לעקיפה על-ידי המתכנתים הצעירים.

*לתשומת לב ההורים והמחנכים, "הפיקוח אינו מהוה הכשר על תוכן שהוכנס 
בתוך ה'נגן', וראוי שכל הורה ומחנך ישים עין מפעם לפעם על תוכן הנמצא בתוך 

ה'נגן' של ילדיו/חניכיו".

 הדגם שבאישור

■ DOQO Qmax

על כל נגן יש מדבקה עם אישור כשרות של הבד"ץ.

חמירא סכנתא מאיסורא
בהוראת הרבנים שליט"א נתבקשנו להזהיר אודות הסכנה 
המסורתי.  ב"בלעך"  התבשילים  בחימום  הקיימת  החמורה 
פיצוצים  מספר  על  האחרונות  בשנים  שמענו  לצערנו 
באסונות  והסתיימו  בבלעך  שימוש  עקב  שפרצו  ושרפות 

בנפש.
בה  וגם  בלבד  חשמלית  בפלטה  להשתמש  היא  ההמלצה 
להזהר מלכסות את פתחי האיוורור שלה ובשום אופן לא 

לשים אותה בקרבת חומרים דליקים.
למשתמשים בבלעך מאיזו סיבה שהיא, איסור חמור להפעיל 
את הגז במקום שאינו מאוורר היטב ואפילו בלהבה קטנה 
ביותר. בשום אופן לא להדליק להבה גדולה אפילו במקום 

מאוורר.
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מתכבדים  אנו  האחרונות  השנים  במהלך  בשנה  שנה  כמידי 
להביא סקירה קצרה על הנעשה והמתחדש בתחום ההשגחה 
ההלכה  לפי  המתבקשת  הזהירות  על  ההון,  בשוק  והפיקוח 
בכל הנוגע לממון, ולא רק בדברים הנוגעים בין אדם לחבירו אלא אף בהתנהלות 

האישית של כל אחד ואחד בממונו אשר ברכו ה'.

קו המידע ההלכתי
שיחות טלפון ופניות רבות מגיעות לפתחו של הוועד במהלך השנה כולה, אך מן 
החובה לציין כי בעקבות הפירסומים הרבים  לגבי תוכניות החיסכון שנפרט להלן 
אודותן, גדלה כמות הפניות במאות אחוזים, הוברר מעל לכל ספק שרוב ציבור 
היראים המדקדקים בהלכה ביצעו בשנים האחרונות שינוי במוצרי החיסכון לטווח 
ארוך שברשותם והעבירו את הכספים הצבורים למסלולי השקעה כשרים, עדיין 
יש צמא גדול בקרב בני התורה להבין ולהשכיל את ההכרח בהעברת החסכונות 
במוצרים  ההשקעה  כללי  בהבנת  המתעניינים  גם  וישנם  מפוקחים,  למסלולים 
פיננסיים שונים ובדיקת האפשרויות להשקעות מותרות. לשם כך נקבעו שעות 
כמו  המוקלט,  במידע  תקופתי  ועדכון  חידוש  וכן  המידע  בקו  מורחבות  מענה 
כן ישנה אפשרות להשאיר הודעה קולית בקו המידע ולבקש טפסי הצטרפות 
חודשי  במהלך  הפקס.  למכשיר  אוטומטי  משלוח  באמצעות  כשרים  למסלולים 
שהשאירו  קוליות  הודעות  ובמאות  טלפון,  שיחות  באלפי  בועד  טיפלו  החורף 

הפונים.

תוכנית חיסכון לכל ילד
במהלך החודשים האחרונים הושקה תוכנית חדשה מטעם השלטונות שבה יפקידו 
שתנוהל  ייעודית  חיסכון  בקופת  ילד  כל  עבור  קבוע  כסף  סכום  חודש   מידי 
בבנקים או בחברות הגמל עד שיגיע הילד לגיל 18, גם בתוכניות אלו כמו בשאר 
מוצרי החיסכון לטווח ארוך, התעורר הצורך לתת מענה לציבור שומרי המצוות 
היראים לדבר ה' זו הלכה, מיד כשנודע על היוזמה להפעיל תוכנית זו, פעלו בועד 
מסלולי  בפתיחת  ההכרח  את  לחדד  כדי  הגמל  חברות  בקרב  ההלכתי  הפיקוח 
השקעה המתנהלים על פי הנחיות רבני הועד, אף כאן סייעתא דשמיא מיוחדת 
אפפה את הפעילות הזו והיא הניבה תוצאות מרשימות וברוכות, כאשר בתשע 
ישראל,  ילדי  מתוך שתים עשרה החברות האמורות לנהל את התוכניות עבור 
פתחו מסלולים כשרים שבמדיניות הכתובה מוצהר שההשקעה כפופה להוראות 
ישנה אפשרות לבחור לנהל את התוכנית בבנקים שחתמו  רבני הועד, בנוסף, 
בפני חברי הביד"ץ על היתר עיסקא, והחידוש האחרון בתחום הוא מסלול הלכה 
של חברת אינטרגמל שהינו מסלול השקעה השומר על הכספים הנצברים בלבד 
ללא תוספות כלל, מה שמעניק לציבור הרחב מגוון אפשרויות השקעה, ויכולת 
ילדיהם,  חסכונות  את  לנהל  יבחרו  שבו  לאופן  באשר  מושכלת  החלטה  לקבל 
ועד הפיקוח ההלכתי נתן מידע מפורט לציבור אודות התוכנית וכל האפשרויות 

השקעות ופיננסים
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זמין  מידע  וקו  בעיתונות  מודעות  הכנסת,  בבתי  מודעות  באמצעות  להשקעה 
לפניות הציבור.

קופת גמל להשקעה
רבים זוכרים את קופות הגמל הבנקאיות שהיו לנחלת חלק גדול מהציבור שכיום 
כבר חצה את גילאי השלושים ומעלה, מדובר במוצר חיסכון לטווח קצר-בינוני, 
בדומה לקרן השתלמות גם כאן היו הטבות מס למפקידים, הרבה מהסבים שרצו 
לדאוג לעתיד הכלכלי של ילדיהם או נכדיהם פתחו קופה כזו בבנק, מוצר זה 
היה מבוקש מאוד בתחום, אך בהמשך הפכו לקופות גמל המוגדרות כחסכונות 
לגיל פרישה, ומשיכה מהן שלא בזמן הקצוב היתה מחייבת קנס יציאה.  השנה, 
זה השתנה, המוצר החדש נקרא קופת גמל להשקעה  בה ניתן למשוך את הכסף 
בכל גיל ולא דווקא בגיל פרישה, ניתן להפקיד באופן שוטף, ומצד שני למשוך 
כשמעוניינים בכך, מי שיתמיד ויחסוך  בקופת הגמל החדשה עד לגיל פרישה 
 = ייהנה משתי הטבות מס: פטור ממס רווח הון  )מס על הרווחים של הקופה 
רווחי ההשקעות( ופטור ממס על הקצבה )קצבת פנסיה פטורה ממס(, גם במוצר 
זה כמובן הוקמו מסלולי השקעה כשרים במספר חברות ועדיין היד נטויה בעז"ה 

לפתיחת מסלולים נוספים.

מסלולים חדשים בפיקוח הלכתי
בחודשים האחרונים מוזגו קרנות הפנסיה וקופות הגמל וההשתלמות של חברת 
התווספו  בכך  דש,  מיטב  ההשקעות  בית  של  והגמל  הפנסיה  לחברת  איילון 
מספר מסלולי הלכה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, ובחיסכון לילד. כמו כן חברת 
אינטרגמל מנהלת בכל מוצרי החיסכון מסלולי חיסכון ברמות סיכון שונות, ודרך 

ניהול ההשקעות שלה מאפשרת לתת אישור הלכתי למסלולים אלו.

המנוהלים  בפיקוח,  המוצרים  של  המלאה  הרשימה  את  נביא  הבאים  בעמודים 
תוך  ישראל  בארץ  הגדולות  בחברות  ההשקעות  אנשי  טובי  ידי  על  כהלכה 
למבט  בהקשר  רבות  לכתוב  ניתן  שליט"א.  הועד  רבני  עם  מקיפה  התייעצות 
ההלכתי על המוצרים הפנסיוניים השונים ושוק ההון בעידן הנוכחי, אך אין כאן 
המקום איתנו להאריך, והרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא יפנה למשרדי הועד 

ויקבל מענה אי"ה.

תחליף  להוות  מתיימר  אינו  להלן  בעמודים  המופיע  המידע  כי  לסייג  מחובתנו 
ליידע את הציבור על המוצרים  ורק  ומובא אך  סוג שהוא,  ליעוץ פנסיוני מכל 

השונים והפיתרונות ההלכתיים.

קו המידע ההלכתי להשקעות ופיננסיים
02-6700202

מענה טלפוני בשעות 12:00-19:00
 מענה לשאלות הלכתיות ביום ב' בשעות 17:30-18:30
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מסלולי השקעה מאושרים

הבד"צ של  רבני  ע"י  ופיננסים",  הפיקוח להשקעות  "ועד  נוסד  בשנת תשס"ח 
העדה החרדית בראשות הגר"י בלויא זצוק"ל הראש והראשון לכל דבר שבקדושה 
ובפרט לנושא כשרות הממון, אשר היה תדיר לנגד עיניו וכיתת רגליו ממקום 
למקום לצורך זה ובמו ידיו דאג לסידור היתרי עיסקא בבנקים ובחברות רבות, 
העמיד דבר ההלכה בספרי ברית יהודה ושא"ס, בצד המקצועי נעזר הועד עד 
היום בליווי צמוד של מיטב אנשי המקצוע מהתחום הפיננסי, שעות וימים של 
חשיבה ופעילות מאומצת ליוו את הקמת מסלולי השקעה הכשרים, המובדלים 
חלופות  במציאת  כמו  הקרנות,  מבנה  בשינוי  הכלליים,  מהמסלולים  לחלוטין 

להשקעות שאינן כשרות. 

אנשי מקצוע  בו  הכלכלי,  בעולם  עצום  הינו מהפך  הכשרים  הקמת המסלולים 
משקיעים את כל הידע הכלכלי והנסיון הרב שבידיהם, בכדי להגיש לפני ציבור 
הועד  רבני  עין  אשר  המהדרין,  מן  למהדרין  כשרות  קרנות  והשלמים  היראים 
פקוחה בפיקוח תמידי על כל צעד ושעל בקרן, ושום פעולה עסקית לא מתבצעת 
בהן ללא אישור הרבנים. מערך הפיקוח בס"ד מוכיח את עצמו, כאשר באופן 
קבוע ורציף מכוונים רבני הוועד את נציגי החברות, ומגישים בפני עם ה' אפיקים 

נקיים ומהודרים שאין בהם סרך איסור ח"ו. 

מעבירים את כספי ההפקדות למסלולים מאושרים ומפוקחים

הנדרשות  הפעולות  את  לבצע  כבר  דאגו  המצוות  ושומרי  התורה  מבני  רבים 
לצבירת החיסכון האישי שלהם באופן כשר, המעבר בין מוצרי חיסכון פנסיוניים 
אינו פוגע בכיסו של העמית. בין אם מדובר במעבר בין מסלולים שונים באותה 
ובין אם מדובר במעבר בין חברות שונות ואינו פוגע בכספי הצבירה  החברה, 
)מלבד  העמיתים  צברו  אשר  והוותק  הזכויות  כל  נשמרות  המעבר  עם  כלל, 
שינויים אפשריים בדמי הניהול(. בכל מקרה רצוי לברר במוקד החברה המפעילה 

את המסלול הקולט, בכדי להסדיר את המעבר בצורה מושלמת.

חשוב: על פי חוק, העברת החיסכון הפנסיוני אינה בשליטתו של המעביד, אלא 
היא עניינו האישי והישיר של כל עובד הרשאי לחסוך כפי ראות עיניו! העובד 
רצף  את  להמשיך  בכדי  הצבירה,  העברת  על  המעביד  את  ליידע  מתבקש  רק 
ההפרשה החודשי ללא תקלה. עובדים חדשים יבקשו במפורש לצבור את גמלתם 
במסלולים כשרים, שכן בדרך כלל המעסיק מפריש למסלול ולחברה עימה קשור 

המעסיק )ברירת מחדל(.

על  הפועלים  וההשקעות,  הביטוח  המאושרים בחברות  רשימת המסלולים  להלן 
פי דרישות הכשרות של "ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים". בקו המידע 
להשקעה.  המאושרים  חוב  אגרות  של  מפורטת  רשימה  להשיג  ניתן  ההלכתי 
הרשימות מתעדכנות מעת לעת ומומלץ להאזין לקו המידע ולוודא שלא התבצעו 

שינויים.

למותר להדגיש שהאישור הוא על כשרות ההשקעה - ואין בו משום המלצה כל 
שהיא על טיבה.
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להלן  המפורטים  המסלולים  על  ורק  אך  הינו  ההלכתי  הפיקוח  לב,  לתשומת 
שפירטנו ולא על יתר המסלולים בחברות כולל מסלולי ברירת המחדל.

קרנות פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה אלטשולר שחם גמל ופנסיה
מסלול הלכה )9760(

הפניקס פנסיה וגמל

הפניקס פנסיה מקיפה / משלימה 
שיטת הפניקס מסלול ההסדר 

ההלכתי
סגור למצטרפים חדשים

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול הלכה הפניקס פנסיה וגמל
)9984(

הראל פנסיה מסלול הלכה )2173(הראל פנסיה וגמל

כלל פנסיה מסלול הלכה )2004(כלל פנסיה וגמל

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית מסלול הלכה 
)2112( / מקפת משלימה מסלול 

הלכה )2149(

איילון מיטב דש פנסיה מקיפה מיטב דש גמל ופנסיה
מסלול הלכה )2156(

מבטחים החדשה מסלול הלכה מנורה מבטחים פנסיה וגמל
)2182(

פסגות קופות גמל ופנסיה
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 

)2074( / פסגות פנסיה כללית 
מסלול הלכה )1709(

מסלולי פנסיונרים

הראל פנסיה מסלול הלכה למקבלי הראל פנסיה וגמל
קצבה )8806( 

מסלול הלכה למקבלי קצבה )9650(כלל פנסיה וגמל

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

מקפת אישית אפיק השקעה למקבלי 
פנסיה לפי הכשר הלכתי )8603(
מקפת משלימה פנסיונרים לפי 

הכשר הלכתי )8604(

מבטחים החדשה מסלול פנסיונרים מנורה מבטחים פנסיה וגמל
)2212(

פסגות קופות גמל ופנסיה

פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 
למקבלי קצבה )1703(      

פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 
למקבלי קצבה )1713(

ביטוח מנהלים

איילון מסלול הלכה )2251(איילון חברה לביטוח
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שיטת הפניקס מסלול ההסדר הפניקס חברה לביטוח
ההלכתי  סגור למצטרפים חדשים

מסלול הלכההפניקס חברה לביטוח

הראל מגוון מסלול אג"ח ממשלת הראל חברה לביטוח
ישראל )177(

פרופיל מסלול כהלכה תכלת )205(כלל חברה לביטוח

מגדל מסלול הלכה )185(מגדל חברה לביטוח

מנורה מבטחים ביטוח
מסלול הלכה )184(, מסלול אג"ח 

ממשלת ישראל )180(, מסלול אג"ח 
ממשלת ישראל צמוד מדד )181(

חיסכון ביטוח פרטי

פוליסל/יתרון פיננסי - איילון איילון חברה לביטוח
מסלול הלכה )2251(

שיטת הפניקס מסלול ההסדר הפניקס חברה לביטוח
ההלכתי  סגור למצטרפים חדשים

הפניקס חברה לביטוח
מסלול הלכה בניהול הפניקס / 
אינווסט מסלול הלכה בניהול 

אקסלנס

הראל מגוון מסלול אג"ח ממשלת הראל חברה לביטוח
ישראל )177(

פרופיל מסלול כהלכה תכלת )205(כלל חברה לביטוח

מגדל מסלול הלכה )185(מגדל חברה לביטוח

מנורה מבטחים ביטוח
מסלול הלכה )184(, מסלול אג"ח 

ממשלת ישראל )180(, מסלול אג"ח 
ממשלת ישראל צמוד מדד )181(

פסגות חיסכון מנוהל מסלול הלכהפסגות חברה לביטוח

קופות גמל

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
אינטרגמל תגמולים–מסלולים מס' 

8695/8696/8697/8698/8699/9452
/9677

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה
ממשלות מסלול מס' 1395

אקסלנס גמל מסלול פאסיבי מדדי אקסלנס נשואה גמל
חו"ל מסלול מס' 9905  

אקסלנס גמל מסלול שקלי טווח אקסלנס נשואה גמל
קצר מסלול מס' 9906

אקסלנס נשואה גמל
הפניקס תגמולים ופיצויים שיטת 

הפניקס ההסדר ההלכתי
סגור למצטרפים חדשים
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הראל גמל מסלול כהלכה מסלול הראל פנסיה וגמל
מס' 1524

כלל תמר מסלול הלכה מסלול מס' כלל פנסיה וגמל
 1533

מיטב דש גמל מסלול הלכה מסלול מיטב דש גמל ופנסיה
מס' 767

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מסלול אג"ח ממשלת ישראל מסלול 

מס' 1344

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מסלול הלכה מסלול מס' 9795

פסגות גדיש מסלול הלכה מסלול פסגות קופות גמל ופנסיה
מס' 2017

קרנות השתלמות

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
אינטרגמל השתלמות–מסלולים מס' 
8701/8702/8703/8704/8705/9451

/9676

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אלטשולר שחם גמל ופנסיה
אג"ח ממשלות מסלול  מס' 1399

אקסלנס השתלמות מסלול שקלי אקסלנס נשואה גמל
טווח קצר מסלול מס' 715

אקסלנס השתלמות מסלול פאסיבי אקסלנס נשואה גמל
מדדי חו"ל מסלול מס' 9919

אקסלנס נשואה גמל
הפניקס השתלמות שיטת הפניקס 

ההסדר ההלכתי
סגור למצטרפים חדשים

הפניקס השתלמות מסלול הלכה אקסלנס נשואה גמל
מסלול מס' 9528 

הראל השתלמות מסלול כהלכה הראל פנסיה וגמל
מסלול מס' 1523

כלל השתלמות מסלול הלכה מסלול כלל פנסיה וגמל
מס' 1534

מגדל השתלמות מסלול הלכה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מסלול מס' 2048

מיטב דש השתלמות מסלול הלכה מיטב דש גמל ופנסיה
מסלול מס' 768

מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מנורה מבטחים השתלמות מסלול 
אג"ח ממשלת ישראל מסלול מס' 

1408

פסגות שיא השתלמות מסלול הלכה פסגות קופות גמל ופנסיה
מסלול מס' 2018
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תוכניות חיסכון לכל ילד

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
אינטרגמל חיסכון לילד מסלול 

לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 
מסלול מס' 9421

אינטרגמל חיסכון לילד מסלול אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני 

מסלול מס' 9414

אינטרגמל חיסכון לילד מסלול אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 

מסלול מס' 9420

אינטרגמל חיסכון לילד מסלול הלכה אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
מסלול מס' 9113 כספים צבורים נטו 

ללא תשואות

אלטשולר שחם חיסכון לילד מסלול אלטשולר שחם גמל ופנסיה
הלכה מסלול מס' 11328 

אקסלנס נשואה גמל
אקסלנס גמל להשקעה לחיסכון 
ארוך טווח לילד מסלול הלכתי 
הלכה יהודית מסלול מס' 11335

הלמן אלדובי חיסכון לילד מסלול הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה
הלכה מסלול מס' 11353

הראל גמל השקעה לילד מסלול הראל פנסיה וגמל
הלכה מסלול מס' 9555

מגדל חסכון לילד מסלול הלכה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מסלול מס' 9895

מיטב דש חסכון לכל ילד מסלול מיטב דש גמל ופנסיה
כהלכה מסלול מס' 11388

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מסלול הלכה מסלול מס' 11320

פסגות קופות גמל ופנסיה
פסגות חיסכון לכל ילד מסלול 

הלכתי הלכה יהודית מסלול מס' 
11383

 קופות גמל להשקעה

אינטרגמל להשקעה–מסלולים מס' אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
7957/7958/7960/7961/7962/7963

כלל גמל לעתיד מסלול הלכה כלל פנסיה וגמל
מסלול מס' 7994

מגדל גמל להשקעה מסלול מגדל קרנות פנסיה וקופות גמל
הלכתי מסלול מס' 7937

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מיטב דש גמל ופנסיה
הלכה מסלול מס' 7863



ועד פיקוח 
הלכתי

ימות השנה 
תשע"ז

197

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

חסכון טופ מסלול הלכה מסלול מס' מנורה מבטחים פנסיה וגמל
 8716

קרנות נאמנות

אימפקט ניהול תיקי השקעות

אימפקט מלכות מהדרין )1B( תיק 
10/90 ני"ע מספר 5120183

)הקרן מנוהלת באיילון קרנות 
נאמנות(

אלומות )B0( חסכון מדינה ללא אלומות ניהול קרנות נאמנות
מניות ני"ע מספר 5100318

אלומות )D0( )!( אג"ח מדינות אלומות ניהול קרנות נאמנות
נקובה $ ני"ע מספר 5116025

אקסלנס )00( מדדית ממשלתית אקסלנס קרנות נאמנות
ללא חברות ני"ע מספר 5104062

אקסלנס )A0( שקלית ני"ע מספר אקסלנס קרנות נאמנות
5105176

אקסלנס )4D( שכבות מדדי מניות אקסלנס קרנות נאמנות
חו"ל ני"ע מספר 5115654

אקסלנס )00( שקלית ממשלתית אקסלנס קרנות נאמנות
טהורה ני"ע מספר 5117122

אקסלנס )00( מק"מ טהור מתגלגל אקסלנס קרנות נאמנות
ני"ע מספר 5117163

אקסלנס )00( צמודה ממשלתית אקסלנס קרנות נאמנות
טהורה ני"ע מספר 5117189

אקסלנס )00( ממשלתי טהור ני"ע אקסלנס קרנות נאמנות
מספר 5117916

ניהול תיקי השקעות

אימפקט השקעות כהלכהאימפקט ניהול תיקי השקעות

מסלולים למהדרין גפן/רימוןאלומות ניהול תיקי השקעות

מסלולי אקסלנס מהדרין 1-9/אקסלנס נשואה ניהול השקעות
ראבאלנס

הדס מלכותהלמן אלדובי בית השקעות

תיק כשרפסגות ניירות ערך

מסלול כשרתפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות

בסדנו, פרנס"היחידות השקעה במיזמים שונים
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מוקדי השירות בחברות הביטוח וההשקעות:

איילון חברה לביטוח................................................................ 1-700-720-707
אימפקט..........................................................................................077-5191600
אלומות............................................................................................. 09-9618833
03-5605440 ...................................................... אינטרגמל קופות גמל ופנסיה
..................................... 073-2331500 או 5054* אלטשולר שחם גמל ופנסיה
03-7536655 ...................................................................... אקסלנס נשואה גמל
אקסלנס תיקי השקעות................................................................. 03-7536611
03-7536900 ................................................................ אקסלנס קרנות נאמנות
הפניקס........................................................................... 03-7332222 או 3455*
בסדנו יזמות והשקעות.............................................................. 1800-801-801
03-6000100 .......................................................... הלמן אלדובי בית השקעות
הראל............................................................................................................ 2735*
........................................................... 03-7111110 או 5654*  כלל פנסיה וגמל
..................................................................... 03-9420440 או 5454* כלל ביטוח
03-9201010 ................................................................................................. מגדל
מיטב דש גמל ופנסיה............................................................................... 3366*
מנורה מבטחים פנסיה וגמל..................................................................... 9699*
מנורה מבטחים ביטוח............................................................................... 2066*
............................................................................. 03-7968774 או 6707* פסגות
*5323 ................................................................................ פסגות חברה לביטוח
076-8052222............................................................................ תפנית דיסקונט

מרנא בעל ה"חפץ חיים" זצוק"ל כותב בספרו "שם עולם" 
)חלק א פרק ו(:

"כי ממון כשר שבא לאדם הוא מאוצר מלכו של עולם שהוא 
מזמין לו זה, ולכך הוא שומרו מן המזיקין והפתאומיות שלא 
עליו  משגיח  הוא  לבנו  מתנה  שנותן  וכאדם  לטמיון,  ילכו 
שלא תתקלקל מתנה זו אצלו. לא כן ממון האסור שבא על 
ידי גזל וחמס או על ידי חילול שבת, אינו מאוצר מלך העולם 
כי אם שהאדם חוטף מעצמו...והוא מה שאמר הכתוב יברכך 
ה' וישמרך, ואמרו חז"ל יברכך בממון וישמרך מן המזיקין, 
הוא  בו,  אותו  מברך  שהוא  ה'  מברכת  שבא  דהממון  והיינו 
שומרו אחר כך מן המזיקין שלא יכלוהו אותו ואת מעותיו, 
שהרויח  דהיינו  מעצמו,  לוקח  שאדם  הממון  כן  שאין  מה 
אותו בזמן האסור או שהממון של אחרים, אינו שומרו כלל 
ועלול להיות הוא גם כן ניזוק על ידו, וכדכתיב "עושה עושר 
ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו", והוא כולל שני אופנים, או 

שהממון נפרש ממנו, או שהוא מהממון".
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היתר עיסקא

היתר עסקה שנחתם על ידי בעלי הרשאת חתימה של חברה בע"מ 
ועל פי החלטת הנהלה הינו מסמך מחייב מבחינת ההלכה ומבחינת 
החוק, ומהווה חלק אינטגרלי מעצם ההתקשרות בין שותפי העיסקא 

כחלק בלתי נפרד מהתקנון והרגולציה של החברה.

* * *

עשרות שנים לפני שהוקם ועד הפיקוח ההלכתי בשליחות חברי 
הבד"ץ, עמל ויגע הגאון רבי יעקב בלויא זצוק"ל על חיבורו המקיף 
"ברית יהודה" על הלכות ריבית, יחד עם יבלח"א הגאון רבי נתנאל 
עיסקא  היתר  שטרות  ומאות  עשרות  ובדק  עבר  שליט"א  לינדר 
שנחתמו על ידי חברות, בנקים ואף של רשויות וגורמים שלטוניים, 
ובדיקת  יעוץ  לצורך  לפתחו  שיחרו  וחברות  פרטיים  אנשים 
ועיסקאות  השקעות  וביצוע  עיסקא  היתר  לערוך  האפשרויות 

שונות שעומדות בקנה אחד עם ההלכה.

* * *

העדה  'בד"צ  של  ופיננסיים  להשקעות  ההלכתי  הפיקוח  ועד 
החרדית' פועל לסדר היתרי עיסקא לחברות פרטיות וציבוריות וכן 
ליחידים, המסמכים נחתמים על ידי מורשי החתימה בפני הרבנים 
שליט"א ומאושרים על ידם, הרשימה להלן מתעדכנת מידי פעם 

ומופצת באופנים שונים.

להלן רשימת החברות ובתי העסק שחתמו על היתר עיסקא בפני הרבנים שליט"א,

המאושרים  חוב  אגרות  של  מפורטת  רשימה  לבקש  ניתן  ההלכתי  המידע  בקו 
להשקעה. למותר להדגיש שהאישור לאג"ח מסויים הוא על כשרות ההשקעה - 

ואין בו משום המלצה כל שהיא על טיבה.

-לתשומת לב,היות ולעיתים הנפקת האג"ח בוצעה לפני חתימת החברה על היתר 
העיסקא, לכן אין להשקיע באגרת חוב של חברה ללא בירור ספציפי על הנייר-

בנקים ותאגידי עזר בנקאיים

בנק אגוד לישראל............................520018649

אגוד הנפקות.....................................513668277

520016106............................... בנק אוצר החייל

בנק ארץ ישראל-בריטניה...............520002148

בנק דיסקונט לישראל.....................520007030

בנק דקסיה ישראל...........................520019753

דקסיה ישראל הנפקות....................513704304

בנק הבינלאומי הראשון לישראל...520029083

הבינלאומי הראשון הנפקות............513141879

בנק הפועלים.....................................520000118

הפועלים הנפקות..............................520032640

בנק לאומי לישראל..........................520018078

510762263............................................ בנק מסד

בנק מרכנתיל דיסקונט....................520029281

מרכנתיל הנפקות..............................513686154

520031014............... בנק פועלי אגודת ישראל
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חברות בורסאיות

איילון..................................................520030677

אפריקה השקעות..............................520005067

אפריקה מגורים.................................520034760

אפריקה נכסים..................................510560188

אפריקה תעשיות...............................520026618

אקסטל לימיטד..................................... 1811308

דה לסר גרופ לימיטד........................... 1427976

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה...512227265

הפניקס אחזקות................................520017450

514290345.............................. הפניקס גיוסי הון

הראל ביטוח מימון והנפקות...........513834200

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים....
520033986

הראל סל מטבעות............................514029156

הראל סל............................................514103811

טמפו משקאות..................................513682615

כללביט מימון....................................513754069

מגוריט ישראל...................................515434074

513937714.................. מנורה מבטחים גיוס הון

מנורה מבטחים החזקות...................520007469

פסגות דולרית...................................513429266

פסגות מדדים....................................513952457

513665661........................ פסגות מוצרי מדדים

פסגות מוצרי מט"ח..........................513731299

פסגות מטבעות.................................513967018

פסגות מטח........................................513464289

פסגות רבעוני....................................513559732

פסגות תעודות סל............................512894510

קסם ג'מבו..........................................513516161

513509521.......................................... קסם דולר

קסם מטבעות....................................513675280

513502211... קסם תעודות סל ומוצרי מדדים 

תכלית אינדקס סל...........................513801605

תכלית גלובל.....................................513815258

תכלית דולר.......................................513540310

תכלית מורכבות................................513944660

513678391................................ תכלית מטבעות

תכלית תעודות סל...........................513594101

תכלית פקדונות................................514019207

חברות לא בורסאיות

..................................................................... when
514966225....................... א.ד.ר. כלכלה בטוחה

א.פ.ק. מוקד פיננסי..........................514943851

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח משכנתאות.........
512310509

515155208........... )easy carri ltd( איזי קארי

איילון חברה לביטוח........................520042169

513525048.. איילון פתרונות פיננסיים )2004(

512253360........ אימפקט ניהול תיקי השקעות

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה........514956465

אלומות ניהול קרנות נאמנות.........512536608

אלומות ניהול תיקי השקעות..........513409581

511446551................................. אלטשולר שחם

אלטשולר שחם אחזקות גמל..........513188763

513862581........ אלטשולר שחם בית השקעות

אלטשולר שחם גמל ופנסיה ..........513173393

אמריקאן ישראל א.ל.ד קונסטרקשיין...............
514894435

אקטיק ייצור ושיווק.........................515219020

אקסלנס השקעות.............................520041989

אקסלנס ניהול קרנות נאמנות........510938277

513026484........................ אקסלנס נשואה גמל

אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים 513086298

אקסלנס נשואה ניהול השקעות.....520037730

אקסלנס נשואה שירותי בורסה......511974834

510938608.................. אקסלנס קרנות נאמנות

בי 10 פנדס........................................514320910

בלנדר פי2פי ישראל........................515338903

בסדנו יזמות והשקעות ...................514875061

512569237........................................ דניה סיבוס

דקלה חברה לביטוח.........................520030503

הדס ארזים.........................................513949404

הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות )2007(......
514016294

הדס מלכות........................................514134113

הירשוביץ פתרונות...........................514272939

....... הלוואה וחיסכון ירושלים אגודה שיתופית
570000026

514039692......... הלמן-אלדובי קרנות השקעה

הלמן-אלדובי סוכנות לביטוח פנסיוני )2005( 
513741496

עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" 513909887

513163105..................... הלמן-אלדובי פיננסים

514960343.................... ברכת בסיעתא דשמיא

הפניקס השקעות ופיננסים.............510855927

הפניקס חברה לביטוח.....................520023185

הראל פנסיה וגמל.............................512267592
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הראל חברה לביטוח.........................520004078

511776783............... הראל פיא קרנות נאמנות

515005502....................... וי-פיננסי טכנולוגיות

513916791.......................... זוהר וצפריר שרבט

.......... זוהר וצפריר שרבט יזמות ובניה )2001(
513116798

טמפו תעשיות בירה.........................520032848

טריא פי2פי........................................515024131

יציל פיננסים.....................................512682659

520041682.......................................... יקבי ברקן

כלל חברה לביטוח............................520024647

כלל פיננסים......................................511382343

512244146............................... כלל פנסיה וגמל

כסליו עמדות חכמות........................515097178

ליסוב - גרוזנברג 18........................511383226

הכשר  לפי  )במסלול  לביטוח  חברה  מגדל 
520004896............................................... הלכתי(

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל............
512237744

מיטב דש גמל ופנסיה......................512065202

מנורה מבטחים ביטוח......................520042540

מנורה מבטחים פנסיה וגמל..........  512245812

נוה שרה-הכשרה מקצועית.............514834829

סקייסיבר חילוץ................................515034494

פזגז ירושלים.........................................................

פסגות בית השקעות........................513767079

514148758............ פסגות חברה לביטוח )פ.ב(

פרנסה ניהול בסד.............................515123339

פרנסה ב.ש. 1....................................515072593

פרנסה ב.ש. 2 )החדשה(..................515046498

פרנסה ב.ש. 5....................................515219459

פרנסה ב.ש. 6....................................515219442

515142321...................... פרנסה ב.ש. 7 )2014(

פרנסה ב.ש. 8....................................515142339

פרנסה בסד 65..................................515151330

פרנסה ב.ש. 10..................................515151322

צפריר וזוהר שרבט השקעות..........514821396

קסם תעודות סל אחזקות................513943019

קרדיטפלייס.......................................514888098

קרן החסכון לצבא הקבע-חברה לניהול קופות 
גמל......................................................511033060

קרן תוצאה.........................................514921790

ש.שלמה חברה לביטוח....................513879189

515285872......................... שארק ריי אופטיקס

תכלית מכשירים מורכבים...............513993980

513556688.............. תכלית מכשירים פיננסיים

תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות...............
511185084





העירוב 
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ירושלים
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רבות  שנים  שמטופח  עירוב  הוא  החרדית  העדה  של  העירוב 
בעירוב  מושקעים  ודמים  כוחות  הרבה  גבוהה.  הידור  ברמת   –
האפשרי,  ההמקסימלי  ההידור  צד  על  שיהא  שבהשגחתנו, 
לעשותו לעירוב בהיקף גדול כזה, מתוך כוונה שיוכלו בני העיר 
לשאת להוציא ולהכניס בשבת בסייעתא דשמיא בלי שום חשש 

כפי מיטב האפשרויות אשר לפנינו,

פירוט כמה פרטי הנוהלים הקפדניים במסגרת זו, היא משימה 
מסובכת וקשה, אולם אנו מוצאים לנכון לציין כמה מן ההידורים:

א. צורת-הפתח של העירוב. מפני שעמודי צוה"פ יכולים להתעקם, מושקע הון רב 
בהקמת עמודים מוצקים ועמידים אשר עוביים יעמוד יותר בפני פגיעות ונזקים. 
כל אלה מפני דעת כמה מהפוסקים הסוברים כאשר העמודים מעוקמים בשיפוע 
נמצאים  אינם  כבר  העירוב  שחוטי  מפני  כצוה"פ  יותר  להחשב  יכולים  הם  אין 

למעלה מן העמודים אלא לצידיהם.

ב. חוט מהודק. בהקפדה מיוחדת נמתחים חוטי העירוב העשויים מחומר מיוחד ויקר 
מאד הנקראים 'חוטי דייג' )חוטים חזקים במיוחד המיועדים לרשתות דייג(. הקפדה 
יותר מג' טפחים  זו מקורה בדעת הפוסקים הסוברים שחוט היוצא מבין הקנים 

פסול.

ג. צורת-הפתח על פני טווחים קצרים. הידור מיוחד בהעמדת צוה"פ על פני טווחים 
עמוד  בכל  יותר  רב  וטיפול  יותר  רבים  עמודים  העמדת  שדורש  הידור  קצרים, 

ועמוד.

ד. ללא מחיצות, גם בגובה שיעור הגר"ח נאה. הקפדה מיוחדת שלא יהיו מחיצות )גם 
מחיצה שאינה מתרת( מתחת החוטים, גם בגובה שיעורו של הגר"ח נאה, כאשר 
על-ידי  המחיצות  את  לבטל  או  העירוב  את  להאריך  אילוץ  נוצר  מכך  כתוצאה 

מחיצה תלויה או בהעמדת לחיים משני צידי המחיצה.

עומד-מרובה על-ידי המשך מחיצות,  צורות-הפתח עם  בנויות  גדולים  בכבישים  ה. 
ואפשרות לסגור  דיומדין  גם  כשיטת החזון-איש. בכניסה הראשית לעיר קיימים 

על-ידי דלתות מחסום מתחת לחוט.

ו. במידה וצוה"פ עובר במקום שהקרקע בשיפוע פחות משיעור מתלקט, מתאמצים 
יותר, שיהיו  להשוות הצורת הפתת ע"י שמעמידין בתוך העמק עמודים גבוהים 
באופן מדורג כדי שיהא החוט ישר לכל הפחות הניכר לעין גם הרבה משיעור תל 

המתלקט.

ותקוותינו שנוכל תמיד לזכות את הציבור הרחב בעירוב מהודר שיהא 
הכל כדת וכדין ובהידור מרובה, ושלא תצא שום מכשול לעולם מתחת 

ידינו אכי"ר.

הפיקוח על העירוב
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לכל המעוניין
המעונינים לקחת חלק בהחזקת קו העירוב לזיכוי הרבים גדול 
זה, לרבבות אלפי ישראל, אפשר לפנות להרב יעקב הכהן ראטה 

שליט"א חבר הנהלת העדה החרדית בטל: 052-7636601

בכל  לכם  יעמדו  הנשגבים  וסגולותיו  טוב.  ברכת  עליכם  ויבוא 
אשר תפנו ותעשו כמבואר בסה"ק.

שמחים לשומרו ולערב ערובו
העירוב המהודר שבהשגחתינו נתייסד לפני למעלה מיובל שנים ע"י 
רבותנו הגאונים נבג"מ והתרחב במשך השנים יותר ויותר לפי דרישת 
בבית  בירושלים  החרדיות  השכונות  רוב  את  כהיום  ומקיף  הציבור, 
נבדקו  הנ"ל  במקומות  העירובין  כל  מירון.  קדישא  ובאתרא  שמש, 
בקפדנות תמידין כסדרן ע"י אברכים יראי שמים העוסקים בערובין 

רבות בשנים:

רבני וועד העירובין שליט"א השוקדים במלאכת הקודש תמידין כסדרן 
תקינות  על  לשמור  מרובה  ראש  בכובד  מאמצים  שום  חוסכים  ולא 

העירוב למהדרין:

הרה"ג ר' חיים יוסף בלוי שליט"א
מו"צ

הרה"ג ר' יצחק רוזנבלט שליט"א
מו"צ

הרה"ג ר' נפתלי צבי רוטנברג שליט"א
מו"צ

הרה"ג ר' מאיר העלער שליט"א
מו"צ
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היקף קו העירוב המהודר בירושלים
כביש מס 9 שכונת רמת שלמה, רמות, כביש רמות וכביש מס' 4

א. בצפון העיר קו העירוב נמשך ע"י צוה"פ בצומת הגבעה הצרפתית )המשך הכביש 
לנוה יעקב מחוץ לעירוב( לעבר כביש מס' 9 )יגאל ידין( מימין הכביש, עד לשביל 
כל  את  מקיף  העירוב,  בתוך  השביל  שלמה,  ברמת  אגד  המסוף  לתחנת  העולה 
שכונת רמת שלמה )עיין הוראות 1.(, וברח' דרוק בצד ימין הצוה"פ מתחברים לצוק 
לעבר כביש מס' 9 לכביש 443, וחוצה בצוה"פ לגדר הבטחון לעבר רמות מקיף 
את כל רמות א' ב' ג' וד' וממשיך לכביש רמות מימין, כשכל הכביש בתוך העירוב, 
4 שהוא בתוך העירוב עד שביל הירידה לליפתא. ]המדרגות  ופונה לכביש מס' 
מהתחנה בכניסה לעיר לכיוון השביל לכביש 4 בתוך העירוב ]המעיין וכל הירידה 

למעיין והבתים של ליפתא מחוץ לעירוב![

הכניסה לעיר – שכונות גבעת שאול הר נוף – ובית וגן

ב. ממשיך לעבר שכונת גבעת שאול )עיין הוראות 2(, מקיף את שכונת גבעת שאול 
לעבר שוק הסיטונאי )השוק מחוץ לעירוב(, ]ביה"ס בית יעקב בתוך העירוב[. לעבר 
ביה"ח הרצוג שהוא תוך גבולת העירוב )המשך הדרך מהצומות הכניסה להר תמיר. 
להר המנוחות מחוץ לעירוב(. מקיף את ביה"ח הרצוג לעבר רח' עקיבא אזולאי 
מצד ימין ]יש להיזהר שלא לטלטל מחוץ לעירוב על המדרכה מצד זה[. לעבר 
רח' כנפי נשרים חוצה בצה"פ ליד רדיו צליל להר נוף )עיין בהוראות 3(, לאורך 
רח' ניסים על המדרכה מצד ימין ]יש להיזהר מאד לאורך המדרכה לא לטלטל 
מחוץ לעירוב[ לאחורי הבניינים של רח' בויאן, ]השביל מאחורי הבניינים שם מחוץ 
לעירוב, הכניסה האחורית לאולם ביהכ"נ אברהם יגל לע"ע מחוץ לעירוב[. לאורך 
והבי"ס לכיוון  ]להיזהר שם לפני המתנ"ס  ימין  רח' חי טייב בצד במדרכה מצד 
הוואדי[, ממשיך עם הבניינים של רח' אבן דנן ]המדרגות לשביל מאחורי הבניינים 
– וכל השביל מחוץ לעירוב[ לגן המשחקים בתחילת היער הסמוך לביה"ס ]הגן שם 
– והשביל העולה לרח' חזקיהו רבין בתוך העירוב[, על כביש חזקיהו רבין – לעבר 
4( – היער מחוץ לעירוב(. ע"י גדר מיער י-ם לעבר רח'  יער י-ם )עיין הוראות 
צמח, דרך הבניינים וגדרי החצרות לרח' פרחי חן ולח' מגדים ]חלק גדול מרחובות 
אלו מחוץ לעירוב ויש לשים לב לצוה"פ החוצים שם על הכביש[, לגדר החניות 
של ביה"ק צבאי בשד' הרצל )הגן ציבורי שמעבר לשערים שם מחוץ לעירוב(, עד 
לצומת בית וגן, ומתחבר לבין וגן. המשך רח' הרצל לקרית יובל – לביה"ח עין כרם 

מחוץ לעירוב.

ביה"ח שערי צדק – גבעת מרדכי – בית הכרם

ג. העירוב מקיף את שכונות בית וגן וגבעת מרדכי וביה"ח שערי צדק וממשיך לעבר 
כביש בגין, ]כשהכביש בתוך העירוב עד מחלף גבעת מרדכי[ וממשיך לשד' רבין 
]והוא בתוך העירוב[ עד לפני המנהרה )שליד גן סאקר, עיין הוראות 7-6-5(, לעבר 

שד' בן צבי, כולל הצומת בן צבי בצלאל, שהוא בתוך העירוב.
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שד' בן צבי – בנייני וולפסון – שכונת שערי חסד

ד. ממשיך לאורך שד' בן צבי מצד שמאל לעבר קריית וולפסון )עין הוראות 8(, כולל 
בנייני וולפסון ומקיף את שכונת שערי חסד, בסוף רח' דיסקין חוצה בצוה"פ על 
הכביש לעבר רח' שפרוט – רמב"ן, רח' רמב"ן רק מצומת שפרוט לעבר צומת ככר 

צרפת לרח' אגרון בתוך העירוב.

רח' המל ג'ורג' – אגרון – שער יפו

ה. מחיצות העירוב נמשך לעבר ככר צרפת )צומת המלך ג'ורג' – אגרון(, כולל הצומת 
– פרימה המלכים בתוך  ג'ורג' ובתי מלון שרתון לפאזה  ]וכל רח' המלך  והכיכר 
העירוב[ )עיין הוראות 10-9( לעבר רח' גרשון אגרון, לאורך הרחוב מצד ימין לעבר 
רח' המלך דוד, חוצה המלך דוד לרח' שאמע, לעבר יפו ]כולל בתי מלון מצודת 

דוד – פנינת דן – שכונת כפר דוד[ )עיין הוראות 11(.

 עיר העתיקה – כביש מס' 1 – בתי מלון ציון שמעון הצדיק
ביה"ח הר הצופים – שכונת גבעה הצרפתית

ו. העירוב מקיף העיר העתיקה, ואחרי שער שכם חוצה צוה"פ על הכביש וממשיך 
עם מחיצות לעבר ציון שמעון הצדיק, הציון בתוך העירוב, ]וכן בתי המלון נובוטל, 
עץ הזית, וגרנד קורט[. חוצה ברח' אבו בכר ממעלה לציון, וכולל שכונת שמעון 
הצדיק, חוצה בצוה"פ לרח' שמעון הצדיק ]והוא בתוך העירוב[ )עיין הוראות 12( 
לעבר בנין משמר הגבול, לאורך כביש מס' 1 והוא כולו בתוך העירוב, לעבר מטה 
ארצי, חוצה בצורת הפתח הרחובות – דרך הר הזיתים ושד' האוניברסיטה, לאורך 
רח' אהרן קציר לעבר שד' ווינסטון צ'רצ'יל לביה"ח הדסה הר הצופים, ]מאחרי 
צומת הכניסה לביה"ח המשך הדרך לאוניברסיטה מחוץ לעירוב[. מקיף את ביה"ח 
)האוניברסיטה וחלק מהמעונות מחוץ לעירוב(. מלון הייאט )עיין הוראות 13( חוצה 
בצוה"פ בצומת הכפר עיסואיה ומקיף את כל שכונת גבעה הצרפתית בתוך גבולות 

העירוב.

להודעות וברורים אפשר לברר ולהודיע בטלפונים אלו:
052-7636875

או 053-3119216 052-7628296
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ידיעות נחוצות בגבולי העירוב 
שבהשגחתינו

בדבר טלטול בשבת בין השכונות, 
וברחובות בסוף כמה שכונות

שבהשגחתנו,  העירוב  על  הסומכים  הרחב  ציבור  פניות  עקב 
ומטיילים  להדגיש הרחובות בסוף השכונות שייתכן שעוברים 
שם ליד גבולות העירוב, ומבלי יודעין עלולים לצאת ולטלטל 
מחוץ לגבולות העירוב המהודרת, לכן אנו מדגישים כמה וכמה 
רחובות כאלו, שגבולות העירוב חוצה ונפסק שם, וראוי לשים 

לב במקומות דלהלן:

ליער . 1 )כביש קק"ל( בתחילת הדרך  רח' טולדנו  מול  ברמת שלמה ברח' דרוק 
רמות חוצה צוה"פ על הכביש, היער – וכל דרכי הגישה מחוץ לעירוב. ואין שום 
עירוב כלל ויש להזהר! וכן מעבר לגבולות העירוב ברמת שלמה אין שום עירוב 

כלל! )גם לא עירוני(.

בכניסה הראשית לעיר כ-100 מטר מהצומת לכיוון היציאה חוצה צוה"פ על רוחב . 2
הכביש, ומאחרי החוט – המשך הכביש לגינות סחרוב אינו בתוך העירוב. ]וכמו"כ 

כל החורשה שמאחורי רח' עזריאל מחוץ לעירוב[.

החוט . 3 מאחרי  פז(  דלק  )לתחנת  חפצדי  נחום  רח'  צומת  אזולאי  עקיבא  ברח' 
שחוצה בתחילת כביש חפצדי, וכל רח' חפצדי מחוץ לעירוב, וכן מצידו השני של 
רח' חפצדי מאחרי תחנת הדלק )סונול( שבצומת הר נוף ברח' מלמד )ליד רדיו 
צליל( חוצה צוה"פ על הכביש, וא"א לחצות משם לגבעת שאול דרך רח' מלמד 

– וחפצדי. ]כנפי נשרים בתוך העירוב המהודר[.

ברח' חזקיהו רבין מאחרי החוט לרוחב הכביש בתחילת הירידה )שעולה מהיער . 4
בסוף גן המשחקים שם( הירידה ליער י-ם מחוץ לעירוב, ואין דרך משם לשערי 
צדק ולבית וגן. היער אחרי גן המשחקים שסמוך לביה"ס שם אינו בתוך העירוב. 
]הגן עצמו בתוך העירוב, ויש לשים לב לצוה"פ החוצים שם במורדת ובמעלת 

ההר והשביל[.

בכביש רופין מאחרי צומת הכניסה לבתי המלון )רח' זאב ווילנאי( חוצה צוה"פ . 5
על הכביש, והמשך הכביש מתחילת גשר רופין לעבר בנק ישראל – והמשרדים 

שם, מחוץ לעירוב, כל בתי המלון שם הם בתוך העירוב,

בשדרות רבין )כביש משרד החוץ( שהוא בתוך העירוב, והמשך הדרך לשד' בן . 6
צבי צומות בצלאל מעל המנהרה דרך הגן ]הן השביל בצד ימין והן השביל בצד 
שמאל[ מחוץ לעירוב, המעבר לשד' בן צבי – ולרח' בצלאל הוא אך ורק מלמטה 
דרך פנים המנהרה מלמטה, גן סאקר מחוץ לעירוב. ובכל אורך רבין יש לשים 

לב לצוה"פ לרחובות מצד ימין שהם מחוץ לעירוב.
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בשדרות בן צבי בצומות בצלאל, מצד ימין חוצה צוה"פ לרוחב הכביש והמשך . 7
הכביש לקריית וולפסון ולשכונות שם ולרח' הרצוג – עזה, מחוץ לעירוב. בניני 
וולפסון עצמם נכללים בתוך העירוב, הגישה לשם הוא רק דרך רח' דיסקין – 

שערי חסד, וכן המדרגות מרח' דיסקין לרח' בן צבי מחוץ לעירוב.

בשכונת שערי חסד בסוף רח' דיסקין לכיוון רח' רופין – בן צבי חוצה צוה"פ . 8
על הכביש והמשך הדרך לרמב"ן מחוץ לעירוב. וכן ברמב"ן צומת אבן שפרוט 
ורמב"ן עצמו, בתוך  ולעבר מעלה  צבי, מחוץ לעירוב.  בן  מאחרי החוט לעבר 

העירוב.

בכיכר צרפת על צומות רח' דרך עזה – ורח' קרן היסוד חוצה צוה"פ על הכביש . 9
והמשך הכביש לעזה – ולקרן היסוד קטמון, מחוץ לעירוב.

ברח' המלך דוד פינת רח' הס חוצה צוה"פ על הכביש ומאחרי החוט המשך רח' . 10
המלך דוד לכיוון קטמון מחוץ לעירוב בד"ץ, ]ובסוף רח' שאמע חוצה צוה"פ על 

הכביש, והמעבר משם לשער יפו הוא רק מהמדרגות החוצות לפני החוט[.

הכניסה לשער יפו – והדרך לכותל הוא רק מעל הגשר מלמעלה, או דרך רח' . 11
ומיד  ולא מכביש הכניסה למכוניות,  – למדרגות העולות מלמטה לגשר,  העמק 
אחרי צומת רח' העמק המשך הכביש להר ציון – ולתלפיות, אינו בתוך העירוב. 

]קבר דוד המלך מוקף בעירוב פנימי[.

)דרך . 12 והמשך הדרך  הכביש,  צוה"פ על  חוצה  ציון שמעון הצדיק  בכביש מעל 
ערבים( להר הצופים מחוץ לעירוב.

בצומת הגבעה הצרפתית חוצות צוה"פ על הצומות, והמשך הדרך – לנווה יעקב . 13
– ולפסגת זאב – ושכונות אלו, מחוץ לעירוב. ]בתי מלון הייאט – נובוטל – עץ 
הזית – גרנד קורט, הם בתוך העירוב המהודרת, וכן הדרך לציון התנא הכהן גדול 

שמעון הצדיק זי"ע, והדרך לביה"ח הר הצופים מרח' המטה הארצי[.

העירוב  בהיקף  ובירורים  יותר  נרחבים  בפרטים  המעוניינים 
המהודרת, או בקווים מסויימים, בנוסף למפת העירוב, יפנו לטל: 

052-7636875

ולגבי  חיים,  בחפץ  בכפר  ציפורי  במלון  העירוב  בענין  בירורים 
העירוב בבית החולים "תל השומר"

אפשר לברר בפל.   0527636875.

אזהרה!
ו/ שנבדק  בארה"ק  שונים  נופש  ומקומות  בערים  מקומות  כמה  יש 
או הותקן באופן חד פעמי עירוב ע"י ועד העירוב ]לבקשת קבוצות 
ופיקוח על  כי אין שום אחריות  שיצאו לשבתות[ אנו מזהירים בזה 
תקינות העירוב בהמשך, ויתכן שינויים במשך הזמן שנפסל העירוב. 

ואפי' כשהמארח אומר שיש עירוב מהודרת מהבד"ץ – ויש להיזהר!.
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מפת גבולות העירוב 
בית שמש  
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יש מקומות שצריכים זהירות שלא להוציא ולטלטל מחוץ לגבולות העירוב:
מאחורי ציון הרשב"י )מאחורי מתחם תולדות אברהם יצחק( במורד ההר ליד . 1

9 במפה[. מתקינים שם אוהלים, ויש ששמים את האוהל  גדר הפח ]ראה מס' 
חוטים  )ויש ששמים  להיזהר מאד מאד,  ויש  לגבול העירוב החוצה שם,  מחוץ 
לעירוב מסביב אוהלם, ואינם בקיאים בפרטי ההלכות, והוא למראית העין בלבד, 
ורובם פסולים(. וכן הציון של שמאי הזקן והדרך לשם מחוץ לעירוב. )ובפרט 
לבני ישיבה ובני תורה יש להיזהר שם שלא להיכשל באיסורי טלטול בשבת ר"ל(

כביש הראשי מירון צפת המבוא לכפר מירון – לאורך הכפר ]ממס' 2 עד מס' . 2
3 במפה[ אין עירוב כלל. וכן בכל שטח החניון הגדול לאוטובוסים בל"ג בעומר 
אין שום עירוב כלל. וכן המשך הכביש לכיוון מגידו. השביל החדש ליד מקורות 

בתוך העירוב.

כביש הראשי מירון סאסא ]ממס' 3 עד מס' 4 במפה[ עד צומת ישוב אור הגנוז . 3
– בר יוחאי, מוקף בעירוב כללי. היישובים בר יוחאי – אור הגנוז בתוך העירוב 

הכללי, )וכנ"ל שיש לברר מדי פעם את תקינות העירוב הכללי(.

בכביש בורמא שהוא בתוך העירוב, קיימת גדר רשת לאורך הכביש שהוא משמש . 4
למחיצת העירוב, ואסור להוציא מעבר לגדר זו וצוה"פ שם, למעלה ההר ]ראה 

מס' 7 במפה[.

יש להיזהר בדרך לרפתות הבקר, לא . 5 בני עקיבא,  ליד ביה"ק מאחורי  למעלה 
להוציא מעבר לצוה"פ החוצה שם באמצע הדרך, שטח הבקר והדרך אליו הוא 
מחוץ לעירוב ]ראה מס' 8 במפה[, ומשם אין גישה בתוך העירוב לציון ר' יוסי בן 

קיסמא. רק מהמדרגות בכביש בורמה.

להיזהר לאיסור . 6 ואינם מטלטלים, עליהם  לגבולות העירוב  היוצאים מחוץ  אלו 
תחומין.

לבירורים: הרב יצחק רוזנבלט שליט"א, מו"צ 053-3160060, 052-7636875

לרבים השואלים!
לא קיים שום עירוב במירון מעבר לגבולי העירוב המסומנים במפה 
ובמקום קדוש זה בוודאי יש להזהר מאד מלטלטל בשבת מעבר 

לגבולי העירוב.
מפת גבולות העירוב באתרא קדישא – מירון שבהשגחתינו

מעודכן לניסן תשע"ד
ובפיקוח תמידי ע"י רבני ועד הערובין שליט"א

העירוב באתרא קדישא – מירון
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293 293העירוב העעירוב

מפת גבולות העירוב באתרא 
קדישא - מירון שבהשגחתינו

מעודכן לניסן תשע“א
ובפיקוח תמידי ע״י רבני ועד הערובין שליט״א
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טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

א. אטיאס )ממתקי 
03-5593745אזורממתקיםהשלום(

08-6238441באר שבעתבליניםא. ל. תבלינים

03-9080029חד פעמיא.מ.וצ שיווק

סיטונאי פירות א.צ. כהן
02-6510089ירושליםוירקות

02-5385556ירושליםמאפיהאביחייל

09-8630630נתניהבירהאביר )טמפו(

אולמי ארמונות חן  - 
02-9403940ירושליםאולם ירושלים 

קייטרינג - אולם אולמי בית ישראל
02-5384534ירושליםואוכל מוכן

02-6513314ירושליםאולםאולמי גוטניק

03-5799959בני ברקאולםאולמי וגשל

מודיעין אולםאולמי נוף עילית
08-9797992עילית

02-5379412ירושליםאולםאולמי רב טוב

תעשייות נייר נייר אומגה
02-9946000בית שמשאפיה 

תעשיות מזון מרכז אוסם
03-7205050שהםשיווק

עוגיות קרקרים, אוסם - יקנעם
04-9936936יקנעםפתיתים ועוד

מרקים,חטיפים, אוסם - שדרות
08-6801666שדרותרטבים, ופתיתים

03-5500506חולוןבמבהאוסם גבעול

09-7493459צור יגאלשמניםאופיר

ניר אפיה ורדידי אופל
08-8655814רחובותאלומניום

02-6566691עטרותממתקיםאופנהיימר

קמחי קטניות, אבקת אופק מהטבע
054-3000910בית שמשמרק

04-6990836אור הגנוזייןאור הגנוז

02-5370119ירושליםפיצהאורי פיצה

03-9300979פתח תקווהסכו”ם חד פעמיאורי פלסט

04-6558558כפר החורשמאפיהאורנים - אנג’ל

02-5384244ירושליםוויט פישאושן גורמה
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טלפוןעירתוצר העיקרישם מפעל

טחיינה, שוקו, חלבה, אחדות - אחוה
03-9068020ברקןממתקים, ומאפיה

שמנים, שימורים, אחים אגא
02-6523098ירושליםושימורי דגים

058-6276905עץ אפריםפסטה ועודאידיאל

04-6327777קצריןתוספי תזונהאיזי ליין

09-7941817חומרי ניקויאיזי קלין

052-6167900כפר חסידיםשורש חזרת כשל”פאייזנבנד

153-524355555תה/שמן/משקאותאייל אכנר

איכות למהדרין - 
בלדי

בשר/דגים/ירקות 
03-5556666באר טוביהקפואים

050-4101030אשדודמצות לפסחאירנשטיין

03-5798328בני ברקשמן זית אורגניאיתנים

03-9230054פתח תקווהמוצרי דגים וסלטיםאלדג

פריכיות אורז ומוצרי אלומה
מאפה

איזה”ת הר 
02-6288803טוב

תבניות ורדידי אלומית )לגין(
04-9848001חיפהאלומיניום

04-8758780מילאותבית אריזהאלזן

04-6937224חצור הגליליתאריזות אישיותאלטופ

ויטמינים / תוספי אלטמן 
03-5384526אור יהודהתזונה

08-6580444ירוחםליקריםאליס בראנפן

ליקרים/משקאות אלכוהום שיווק
050-4900089 ברקןחריפים

03-6035291

054-4524261 ק. אלמוגחומרי נקיוןאלמוג דיל 

08-6781556אשקלוןגלידותאלסקה

מצות חמץ ודגני אם החיטה
02-5855360עטרותבוקר/גלידות

02-5830398ירושליםמשקאות קליםאמריקן

08-9144200לודמאפיהאנג’ל

08-9939777נתיבותמאפיהאנג’ל

02-6580555ירושליםמאפיהאנג’ל

02-9996003בית שמשמגדניהאנג’ל

08-8527228אשדודפתיתים, קוסקוסאסיף

04-8461111חיפהאבקות ומצרכי מזוןאפיכל )יוניליוור(
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04-6562015נצרת ביסקויטיםאפיפית

02-9999373בית שמשעוגיות לפסחאפיקומן

יינות ומשקאות אפרת/טפרברג
02-9908080שמשוןחריפים

02-5834020ירושליםחומרי ניקויאקו שדה

ממרח שוקלד/טחינה אר ג’י אם
04-6565025מגדל העמק/חלוה/חומץ

077-2100550מושב מצליחמוצרי חלבארגמן

02-6276874ירושליםשניצל משובחארוחה מוכנה

ארומה 2003 
08-8583910קרית אונותמציות)באלירום(

ויטמינים / תוספי ארומה לייף
050-5319571תזונה

יינות ומשקאות ארזה
02-5351442מ. אדומיםחריפים

03-9316116פתח תקוהסוכר/אורזאריז

גלידות, שלגונים, אריזונה
08-6846666אשקלוןקינוחים

אורז, שימורים אריזות ירושלים
02-6567381  ירושליםופסטה/שתיה

02-6567377

04-6413000נצרת עיליתשמן זית כתיתארץ זית

חרב לאתשמניםארץ זית שמן

03-9380131ראש העיןחיטה תפוחהאשבול

04-6375110ק. מענותממתקיםאשבל

מסעדה בר יוחאי 1, אשל טיטלבוים
04-6254975צפתפינת ירושלים

054-8444972בית חלקי’אתרוגיםאתרוגי בית חלקיה

03-9606303כפר חב”דאתרוגיםאתרוגי גורליק

054-8401641 חדרהאתרוגיםאתרוגי גרוס 
050-5528877

אתרוגי חיבת ציון 
050-5212038אתרוגיםפרידמן

03-9606741כפר חב”דאתרוגיםאתרוגי לוריא

08-8583910באר טוביהתבלינים, תמציותבאלירום

קינוחים, עוגיות,  בון גלאס
08-9749444מושב מתתיהוגלידות,

052-6013136אשדודמשפרי אפיהבועז טופ

04-6708124יבנאלבצקים קפואיםבורקס הכפר
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ברוקולי/כרובית/ בטעם
02-9913135ירושליםלפתנים

02-5355137מ. אדומיםמוצרי מזוןבטר אנד דיפרנט

בי אנד אייץ - סופר 
02-5955134שתיהדרינק

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

סיטונאי פירות ביכורי השדה דרום
054-5619870פדיהוירקות

סיטונאי פירות ביכורי השדה צפון
03-6906670צפריהוירקות

ירקות קלויים / בצל ביכורים
 02-5703893בית שמשמטוגן

03-9382282ראש העיןסכריןביסקול 

ייצור מיוחד ביצים ביצי הכפר
03-9367427ברקןמפוסטרות וקשות

בית הארחה חפץ 
חיים ראה “מלון”

02-5331010קרית יעריםמטבח בית החלמהבית החלמה ליולדות

04-6536700בית השיטהחמוצים ושימורים בית השיטה

עזרת תורה קייטרינגבית ישראל
1802-5384534

04-8461111חיפהמרגרינהבלו בנד

בלטימור ספייס 
פרוטרום

חומרי עזר לתעשיית 
04-98776’00עכומזון

חולוןנפותבן עמי פלסט

04-6962201/7קצריןכלים חד פעמיבנדע פלאסט

08-8515539בני דרוםשימורים וכבושיםבני דרום

חלבונים ולקטוז בעמק
04-6524222עפולהייצור מיוחד

04-8761881ק. ביאליקעוגיות בר-מן

קפה ותבלינים בר-מן
02-5832333עטרותאבקות

03-6718600בני ברקמוצרי מזוןבר טיב
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04-8411972חיפהקטניות ודגניםבר לכל

04-9040326כפר חסידיםירקות קלופיםבר שיווק

כלים חד פעמיים/בראבו
02-5822580ירושליםתבניות אלומיניום

קייטרניג ומסעדה בראנץ בייגל
חלבית

רח’ עזר 
02-5004001ליולדות

קייטרניג ומסעדה בראנץ בייגל
02-5004055רב שפעחלבית

02-5837755ירושליםטחינהבראשית

04-6785262גליל תחתוןחטיפים ברוס 10

02-6521935ירושליםמאפיהברוקלין

052-7654542הר טובקטניותברור ונקי

ברט )שוקו טרייד(
אובלטים, מרציפן 

קליפות תפוזים 
מצופות

03-9220440פתח תקווה

02-5826037ירושליםמגדניה מא”ש 68בריזל

טארטלים/מקרונים/ברכת יהודה
08-9151141בית שמשקינוחים

02-6522241ירושליםמאפיה ומגדניהברמן

ר’ עקיבא 45 חנות המפעלברמן
03-6163288ב”ב

פסטה, שקדי מרק ברפוד
02-6568055ירושליםוחטיפים

בש אליהו - קינוחי 
אורי

מוס פרווה/אבקות/
גליליות מילוי

מישור 
050-5261719אדומים

052-5933799עפולהבשמים עם איזובבשמים גן עדן

מגבונים לחים ללא בשמת
08-8593800חפץ חייםבשם

בתי מלון  - ראה 
מלון

08-6771999אשדודכלים חד פעמיג’י טי סי

ג. עופר -דגים 
03-5569202אשדודייבוא דגים  למהדרין

יין ומיץ ענבים-גאולה
03-5783620בני ברקמיובא

08-9436492אשדודגבינות ומוצרי חלבגבינות הכפר

02-9409310איתמרחלב  עיזים ומוצריםגבעות עולם

08-8515536בני דרוםתבלינים וקטניותגד
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חומצה אצטית, גדות - סחר והפצה
09-8929500הרצליהאלכהול, חומרי ניקוי

02-6513314ירושליםאולםגוטניק

ביסקווטים/סיבים גולדון הארט
1800-208220תזונתיים/תה/פסטה

תבניות ורדידי גורי )דיימנט(
03-7708970ראשל”צאלומיניום/ פסטה

תבלינים /חריסה /גורמה )ריח ניחוח(
04-6724173טבריהשום כתוש /סחוג 

ג’לטין מהדרין, גורן
08-8504041עין צוריםשימורים ומוצרי מזון

02-6512332ירושליםקטניות פיצוחיםגידי מזרחי 

סוכר/מלח/פלפל גיוון
02-5630360ירושליםשחור

02-9914351בית שמשוופלים וגביעי גלידהגילרו

02-9990886ירושליםשמן למאורגינוסר

08-6774631נגבהעוגיות נטול גלוטןגישמאק

02-6563990עטרותבשר ועופותגלאט עוף

04-9109926גליל המערבישניצל דגיםגלאט פיש

ירקות קפואים / גלאט פרוסט
02-6563990ירושליםברוקלי

03-9044427פתח תקווהחטיפיםגלומה

09-9556151ק. יקיםספוג הפלאגלומט

08-6781556אשקלוןגלידותגלידות אלסקה

04-6804224קרית שמונהאבקות כביסהגליל כימיקלים

052-7615610ירושליםחלותגעשמאק

08-9138400רמלהשוקלדגרוס

03-6474445מגבונים לחים סבוןגרין ווייפס

תובל 5 מגדניהגרליץ-מן
02-5002543רוממה

02-5381319רח’ חנהחנות המפעלגרליץ-מן

02-5904664מ. אדומיםפיצוחים וקטניותגרעיני הבית

תוספי תזונה ד”ר גרין
08-6581451עין יהבויטאמינים

08-8594096בית חלקיהדבשדבש בית חלקיה

08-8582919קרית מלאכידבשדבש ברקו

050-5044647קרית ביאליקדבשדבש גולן
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03-9607112מושב חמדדבשדבש חמד

04-6499863רם אוןדבשדבש יורם ברק

052-3699867גבעת נילידבשדבש מכוורת יניב

02-9963120ירושליםדבשדבש מכוורת סוסיא

דבש מכוורת שלום 
03-9328747חבל מודיעיןדבשנוי 

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,

04-9840134צרופהדבשדבש שחר

02-6567030ירושליםמוצרי דגיםדג דלישס

געפילטע פיש /דג טעים
02-9953030בית שמשוויטפיש

02-9999917בית שמשמוצרי דגיםדג עדן

04-6902411ק. דןדגי פורלדגי הדן

משחות שיניים / דגיל טרופיקל
04-6951604קרית שמונהמגבונים

דגים “ג. עופר” )דגים 
03-5569202אשדודדגים קפואיםלמהדרין(

שיווק דגים מצוננים דגים “דגת הארץ”
04-6488828ניר דודקפואים

דגים איכות למהדרין 
03-5556666באר טוביהדגים קפואים-בלדי

דגים גול סחר 
08-8569856אשדודדגים קפואים)מהדרין פיש(

1800504-050בית שאןמצוננים/מטוגניםדגים דג שאן

03-7509844ת”א- יפודגים מצונניםדגים לב ים מרקט

ייבוא דגים מצוננים, דגים מאסטר פוד
03-6502444חולוןוקפואים

077-4451930לודדגים קפואיםדגים ספיישל’ס

דגים מצוננים דגים רוזנער’ס
 02-5859178עטרותוקפואים
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דגש מהדרין )ייצורים 
מיוחדים(

וופלים נטול גלוטון/
04-6320392חפרדגני בוקר

02-6514999ירושליםדגים מעושניםדגת הים

מאפיה / פירורי לחם דוידוביץ
04-8511507קרית אתאוקרוטונים

04-9854521 -04כפר מסריקמגשים לאפיה כוסותדוקרט
9854517

08-8526246אשדודחומרי ניקוידורית כימיקלים

03-9067733ברקןכלים חד פעמידיספובד

מזון מטוסים דלי שף 
03-6286000פתח תקווהולאירועים

02-6723138ירושליםאוכל מוכן וקייטרינגדלישס

08-9270888לודשמן לבןדלקול

04-6101455אור עקיבאתמציות וצבעיםדן מור

03-9796660חבל מודיעיןתמציות ובית אריזהדרומה

מרגרינה לתעשיה האופה
08-8544604א.ת. עד הלוםושמנים מוקשים

עוגיות / שמן קנולה/ האחים
03-9698811ראשל”צחטיפים

03-6167950בני ברקממתקיםהברכה

  08-9945276נתיבותעוגיות וופליםהגביע-כיבודים

לפתנים יבוא/חמאת הגרעין
08-9320450יבנהבוטנים

02-6563990ירושליםגעפילטע פישהדג המיוחד

04-8402829מפרץ חיפהמשקה קל בשקיותהדיל

טירת כרמלתוספי תזונההדסה ביימל 

03-6389556תל אביבתמריםהדקלאים

04-6562015נצרתוופלים וביסקויטיםהדר

02-5382832ירושליםאוכל מוכן פרווההדר גאולה

08-8610611קרית מלאכיריבות, רצועות פירותהדרום

03-5790287מרכזתרופות טבעיותהוס טבע

08-9561444אשדודחומרי ניקויהופס

04-8560135אלון תבורטחינה וחלבההטחינה המקורית

פיצוחים ופירות הטיב
03-9306034פתח תקווהיבשים

03-9081400בשר ועופותהידורים
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מאפים לרגישים היידי
08-6774631נגבהלגלוטן

02-5322755ירושליםמאפיההיימיש

053-3107777ירושליםקוגלהיימישע קוגל

08-6230633באר שבענרותהיכל הנר

מעלה סירופים ותרכיזהלל 
050-4398277אדומים,

02-5855360ירושליםמצות מכונה לפסחהלפרין

072-2504750פתח תקווהאוכל מוכן מסויההמבושל

המעדן המוכן 
02-5373221ירושליםקייטרניג)הקלמן(

04-8767594קרית ביאליקפסטותהמפיץ יוסי ישראלי

08-6310100רמלהמזון למטוסיםהמשביע

08-9210301באר יעקבבית 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

09-7450495הוד השרוןתוספי תזונהוונוקומפורטה

מאפיית מצות יד ווקסלשטיין
02-6255187ירושליםלפסח

02-5384396ירושליםבשר ועופותוורצברגר

054-8407874אשדודפרליניםוי. אי. פרלין

04-6320269הר טובתחליף גבינה פרווהויגרדון - משו

ירושליםמאפיה מיוחדת לפסחויזל לפסח

ריבות/שימורים/ויטה
072-2640152חצור הגליליתאבקות מרק/ קפואים

08-9321017יבנהטונה/ממתקים ועודוילי פוד -תפארת

טונה/מנה מוכנה/ויליגר מהדרין
1800-504050קרית מלאכיפטריות
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050-4113301ירושליםמאפיית מצותוינברג

04-6978555צפתשוקולד וממתקיםורד הגליל

קטניות וקמחים זה ברור
054-8448862ירושליםבחזקת נקיים

04-6785262גליל התחתוןחטיפיםזה טוב

08-6895555ברור חילפיצות קפואותזוגלובק מאפה

04-9878787נהריהתחליפי בשר צמחיזוגלובק מהדרין

04-6413000נצרת עיליתשמן זיתזיתא

חברת ירושלים 
לשומשום

מוצרי שומשום 
02-5374363ירושליםושקדיה

02-5834020חומרי ניקויחווה חקלאית

בית לחם תוספי תזונהחזרה לטבע
04-9931647הגלילית

04-9812555א.ת. מילואיתבצקים קפואיםחטיף כפור א. א.

04-6440230מגדל העמקחטיפיםחטיפי העמק

חטיפים מן הטבע
גרנולה. פתיתים, 

שקדי מרק, קרוטנים, 
וחטיפים

07-22750800קרית אתא

08-8654260גדרהמוצרי נייר לפסחחי מוצרי נייר

02-9999373בית שמשמאפים ללא גלוטןחיים טובים

09-7926223אלפי מנשהבצקים קפואיםחיימיקו

נייר ארונות לפסח /חיש
03-5708885מרכזכלים חד פעמי

חלב עיזים ויוגורט חלב הארץ -סוסיא
02-9960259 סוסיאעיזים

052-7710602,

08-8504010עין צוריםשימוריםחמדת הארץ

עמילנים וכימיקלים חמה
09-8945397בחןתעשייתים

08-6603247/8קרית גתקטניות ושקדיםחממה חקלאות

קטניות ופירות חממה מאיר סחר
08-6811038קרית גתיבשים

אטריות קאדיף, חמשה דגנים
03-9018060ראש העיןבייגלה אמריקאי

ירקות עלים גידול חסלט סלט כפרי
08-6611602שער הנגבמיוחד ומצוננים

חפץ חיים ראה מלון

054-2842660ירושליםמיצים טבעים חקל מן הטבע

08-9941588נתיבותגלידותחרמון 
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כלים חד פעמי/חומרי ט. אדם פלאסט
09-7931098טירהניקוי

1700-700581פתח תקוהמאפייה/קמחיםטאוברד

ייצור מיוחד משחות טבע
03-9267267פתח תקווהשיניים

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

054-8596512בית שמשקינוחים/פטיפוריםטוויסט

02-5820082ירושליםקוגל מוכןטועמי’ה 

מוצרים חד פעמיים טופ-פלסט
08-8676785אשדודלפסח

טופ   חטיפי בריאות 
ראה “קינד”

שניצל ומוצרי בשר/טופ שף
04-9932034גליל המערבישניצל סויה ועוד

08-6616111שדרותממתקים/ג’לטיןטופגאם

08-6611466שדרותממרחים ושוקולדטופז )אינגטרגאטה(

02-5837755ירושליםטחינה וחלבהטחינה ירושלים

04-6553002עמק יזרעאלטחינה וחלבהטחינת אל ארז

04-6990484דלתוןטחינהטחינת הנשר

03-6813057תל אביבקמחטחנות ישראליות

טחנות קמח ראה עוד 
“קמח”

08-6230343באר שבעקמחטחנת קמח באר שבע

03-6824666יפוקמחים/סולתטחנת קמח בר רב

03-6180950פתח תקווהקמח ומשפרים, סולתטחנת קמח דגן

04-8672137חיפהקמח/סוכרטחנת קמח הגדולות

04-8815222חיפהקמח/סוכרטחנת קמח המפרץ

03-6832119תל אביב יפוקמחטחנת קמח יפו

03-6950177תל אביבקמחטחנת קמח צוקרמן

03-9310336פתח תקוהקמחטחנת קמח רוט

04-8721090חיפהקמחטחנת קמח שטיבל
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09-8824801נתניהקמחטחנת קמח שטיבל

08-9551420באר שבעקמח/סולתטחנת קמח שטיבל

03-9307278פתח תקווהקמחטחנת קמח שלום

054-5389633כפר מיימוןקמח קטניותטיפ טבע

09-8630630נתניהמשקאות קליםטמפו

בצקים קפואים טעימות
08-9561100אשדודוסלטים

חמאת בוטנים טעם 88
054-4308537כפר סבא)תעשייתי(

פיצה חלבי, גבינה טעם טוב 
08-9327820ק. מלאכימותכת

04-6769032כפר תבורפיצות קפואותטעם טוב מהדרין

מישור שמנים חטיפים ומזוןטעמן
02-6478200אדומים

02-9908080שמשוןיינות איכותייםטפרברג

ראה דגילטרופיקל דגיל

052-7654542מושב איתןקטניות ללא חרקיםטרי ונקי

03-9608028כפר חב”דאריזות לשיווקי. פישל

תוספי תזונה, י.ג.ן.
04-8243682חיפהויטמינים

קפה נמס, וטורקי י.כהן
04-8758780מילאותואבקות מזון

מישור שמן קנולה/פסטהי.מ. יעקובי
02-5900022אדומים

052-4679010יבנהתמציות,תבליניםי.ס. אשכנזי

ירקות עלים מגידול י.ש. ירקות עלים
09-9700200אלעדמיוחד/מצוננים

09-8765430יד חנה -חומש  בצקים קפואיםיאמנאי

סיטונאי פירות יבולי לוי
02-6541541ירושליםוירקות

08-9436492יבנהגבינה צהובהיבנה

ביצים לתעשייה יד אורן
08-8529475אשדוד)ייצור מיוחד(

02-6525151ירושליםמצות וביסקוויטיםיהודה

1800-780780חיפהמוצרי מזוןיוניליוור ישראל

03-6180950מרכזמשפרי אפיהיוניפאן

08-8604317אשדודמגדניהיוספוב 
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09-7926329אלפי מנשהבצקים קפואיםינון

מאפיה וחנויות יעלה
02-6515603גבעת שאולהמפעל

מישור ייןיקב 1848
02-5352540אדומים  

04-6990836אור הגנוזייןיקב אור הגנוז

02-5716126ירושליםייןיקב בלוי

זנוחייןיקב גוטה

050-5952823פתח תקווהייןיקב גרוס

058-3225566קרית שמונהייןיקב היין של לייבלה

052-7684110זנוחייןיקב חבל יהודה

04-6564015מירוןייןיקב כץ מירון

052-3385423אופקיםוודקה/וויסקייקב לוי

04-6786454מצפה נטופהייןיקב נטופה

02-9979333מגרוןייןיקב פסגות

EW 02-9908080צרעהייןיקבי

.O.U 02-5352540ירושליםייןיקבי

02-9908080צרעהיין ומשקאות חריפיםיקבי אפרת/טפרברג

02-5351442מ. אדומיםיין ומשקאות חריפיםיקבי ארזה 

052-7656829קרית שמונהמשקאות חריפיםיקבי הארץ הטובה

יקבי זמרת הארץ 
02-5370772ירושליםמיץ ענבים טבעי ויין)משוש(

02-5352540ירושליםמשקאות חריפיםיקבי ירושלים

02-5325778ירושליםמיץ ענבים טבעי וייןיקבי ענבי ירושלים

02-5352540מ. אדומיםיין ומשקאות חריפיםיקבי ציון

ממרח תמרים - יצור ירדן )צמח(
04-6755460עמק הירדןמיוחד

ירקות עלים גידול ירוק למהדרין
02-6541477אשקלוןמיוחד

02-6525153ירושליםמצות מכונה לפסחירושלמי

מלפפון פלפל גזר ירק טרי בריא
08-8693208כפר הסוכו’ שטופים

02-5612758ירושליםשמפוישר טבע

ישראבר )דה פמילי 
077-7878811שמניםאויל(

050-6507169קדימהליקריםישראליקר
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חמוצים, סלטים כהן מרכז החמוצים
02-5383921ירושליםוקוגלים

03-5709516מרכזקטניות ללא חרקיםכי טוב

08-9945276נתיבותעוגיות ועודכיבודים

כל טוב טבע 
04-9878787נהריהתחליפי בשר צמחי)זוגלובק(

08-6895555ברור חילמוצרי בצק קפואיםכל טוב מאפה

08-9436492יבנהגבינה צהובה מגורדתכפיר )פיצרלה(

גבינות קשות, תחליף כפר תבור
04-6620443כפר תבורגבינה מוצרי חלב

08-8607666קרית מלאכימשחת שיניםכצת נוביס

052-6976264ירושליםסנדוי’צים מוכניםכריך

03-9637000ראשל”צממתקיםכרמית

03-9225424פתח תקווהמציות וקרקריםכרמל רקיקים

02-6252015ירושליםחומרי עזר לאפיהלאבל

08-6493723אשדודממתקיםלב’ס ליקלוקים

052-8029334כפר הנשיאקרקרלב הטבע

03-7515170טירת הכרמלטונה בשימוריםלגונה סטרקיסט

04-9848001חיפהתבניות אלומיניוםלגין

052-8238000מרכז שטנרשוקולדים/פרליניםלה בוניטה

א.ת. הר טוב קינוחים ומוסלה נוגטין 
בי”ש

  1599-555599
02-9990486

02-6513324ירושליםקונדיטוריה חלביתלה ריביירה

052-7173863אלעדקוגל מוכן קפואלהתענג

08-8529475אשדודחטיפיםלולו - יד אורן

053-3146753אשדודמשקאות חריפיםלחיים

מישור שום קלוףליאון יבוא ושיווק
02-6500688אדומים

052-7114441קפהליהקופי

04-8469111מפרץ חיפהחומר ניקויליוור

04-9990011משגבתוספי תזונהליפוג’ן

08-6296994באר שבעויטמינים לתעשייהליקורד תעשיות

053-3132140אשדודמשקאות חריפיםליקר’ס 

ליקרים ומשקאות ליקר מ.ש. אלכהום
052-4011711ברקןחריפים

08-9479003שיווק וסחר מזוןלירון קרביץ
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04-6231515קיסריהסכריןלמפדוס

עוגיות ושקדי מרק לנדאו’ס
02-6529534ירושליםלפסח

לחמניות, עוגיות ללא לשובע-חיים טובים
02-9999373בית שמשגלוטן

09-8784392נתניהחומרי ניקוימ. שער כימיקלים

02-6529534ירושליםקישקע/סלטיםמ.א. לנדאו

03-9730577חבל מודיעיןחומרי עזר לאפיהמ.א.מ. השלושה 

04-6260002אור עקיבאבייגלאךמאיר ביגל

02-5808881ביתרקונדיטוריה מאפה הבית

08-9944540נתיבותקונדיטוריהמאפה נתיבות

02-9990979בית שמשלחםמאפה של ד”ר מרק

מוצרי מאפה ללא מאפיה נטול גלוטן
02-9999373בית שמשגלוטין

02-5822923ירושליםפיתות אשתנורמאפייית אשתנור

מאפיית  מלטינג 
02-5820388ירושליםמאפיהדבקה

02-5375516ירושליםחנות מאפיית H בייגל

02-5385556ירושליםמאפייהמאפיית אביחייל

072-2750800מפרץ חיפהמאפייהמאפיית אחדות חיפה

מוצרי מאפה גם מאפיית אלומה
03-9025692ראש העיןדיאטטי

072-2750888חולוןמאפייהמאפיית אלומות

מאפיית אלעד 
02-6723078תלפיות מאפיהדובדבן 

08-9144200לודמאפיהמאפיית אנג’ל

08-9939777נתיבותמאפיהמאפיית אנג’ל

02-6580555ירושליםמאפיהמאפיית אנג’ל

02-9996003בית שמשמגדניהמאפיית אנג’ל

מאפיית אנטקוביץ 
03-9364882ברקןמאפייה-פינסק-האופים

04-8404383חיפהמאפיהמאפיית אריאל

מישור מאפייהמאפיית ביכורים
072-3359197אדומים  

02-6236916נוה יעקבמאפייהמאפיית בראבו

02-6521935ירושליםמאפיהמאפיית ברוקלין
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02-5826037ירושליםמגדניהמאפיית בריזל

02-6522241ירושליםמאפיה ומגדניהמאפיית ברמן

ר’ עקיבא 45 חנות המפעלמאפיית ברמן
03-6163288ב”ב

02-6646641ירושליםחלותמאפיית גיבעקס

02-5381319ירושליםחנות חנה 1מאפיית גרליץ-מן

02-5002543ירושליםמגדניה  תובל 5מאפיית גרליץ - מן

03-9385131פתח תקווהמאפיה מאפיית דגנית עין בר

מאפיה פירורי לחם מאפיית דוידוביץ
072-2750800קרית אתאוקרוטונים

מאפיית דילצה ויטה  
ראה מאפה ק. א.

מאפיית דליס דה 
054-8844061בית שמשמאפייהפריז

08-9298775מושב מתתיהומאפיהמאפיית הבית

08-9332332יבנהמאפייהמאפיית הבלקן

מאפיית הטעם 
053-3138104אשדודמאפיםצישינסקי

02-5322755ירושליםמאפיית פיתותמאפיית היימיש

מאפיית היימישע 
052-7615610ירושליםחלותחלות - פליישמן

03-9308084פתח תקווהפיתות  מאפיית המכבים

08-6269000באר שבעמאפייהמאפיית הראשונים

03-5491717רמת השרוןמאפיהמאפיית ודש

מאפיית ויינר בית 
04-8620307חיפהלחמים ועודמאפה

לחמניות, עוגיות ללא מאפיית חיים טובים 
02-9999373בית שמשגלוטן

04-6333296מירוןמאפייהמאפיית חלב חיטים

08-9582686אשדודמוצרי מאפהמאפיית חן הלחם

03-5593178חולוןמאפייהמאפיית יוספוב

08-8604317אשדודמאפיהמאפיית יוספוב

02-6515603ירושליםמאפיהמאפיית יעלה

054-8456646ביתרלחמיםמאפיית ככר הלחם

02-6513324ירושליםקונדיטוריה חלביתמאפיית לה ריביירה

מאפיית לחם מן 
02-6514571ירושליםמאפיההארץ )ויצמן(
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02-5322405ירושליםמאפיהמאפיית לנדנר

08-6727171אשקלוןמאפייהמאפיית מאסטר פיתה

מאפיית מאפים 
טובים -א אידישע 

בייקרי
052-7681965הר טובמאפים

054-8467157בית שמשמאפיםמאפיית מאפינ’ס

לחמים ועוגיות מאפיית מהדרין
1599-530630פתח תקוהמיוחדים

02-6255753ירושליםמגדניהמאפיית נוימן

02-5323042ירושליםמאפיהמאפיית נחמה 

02-6783077תלפיות י-םמגדניהמאפיית נחמה 

09-7996284נתניהמאפיה - שטורדלמאפיית נתי קומפני

02-5400962ירושליםמאפיה מאפיית סנהדריה

02-5585228ירושליםמגדניה מאפיית עבאדי

02-5827568ירושליםמגדניהמאפיית עדן הכרמל

03-5562008חולוןעוגיותמאפיית עוגיות הזהב

08-9199788אשדודמאפייםמאפיית עידן הנבט

כהנמן 104 מאפיהמאפיית עיני
03-7764999ב”ב

03-5504925חולוןמפעלמאפיית עיני

מאפיית עיני חנות 
03-5560778חולוןמאפיההמפעל

מאפיית עיני חנות 
03-5536489בת יםמאפיההמפעל

מאפיית עיני חנות 
03-6186111בני ברקמאפיההמפעל

מאפיית עיני חנות 
המפעל

מאפיה רח’ הכשרת 
03-9414674ראשל”צהישוב 1

מאפיית עיני חנות 
03-9342759פתח תקוהמאפיההמפעל

מאפיית עיני חנות 
המפעל

מרכז כלניות, דרך 
08-8643558אשדודמנחם בגין

02-5822552ביתרמאפיםמאפיית פטיפיורים

03-6873253ברקןמאפיםמאפיית ק.א. )אנ-גל(

053-31123933בית שמשחלותמאפיית קויליטש

02-9991147בית שמשחלות/עוגיותמאפיית קליין’ס

מאפיית קפולסקי 
09-8656622נתניהמגדניה)אנ-גל(
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02-5375777ירושליםמגדניהמאפיית קצבורג

מאפיית ש.מ. 
א.ת. הר טוב מאפיהרובינפלד

02-9997721בי”ש

04-6820012צפתמגדניה הפלמ”ח 21מאפיית שבעה דגנים

04-8404383חיפהמגדניהמאפיית שקד

054-8421412ירושליםחלות, עוגיותמאפיית שריינרס

03-9068621ברקןמאפיהמאפיית תבואות בר

02-6522241ירושליםמאפיהמאפים לחם חן

1700-700581פתח תקוהמאפיהמאפית טאוברד    

מג’והל פלוס 
)תימורה(

פיצוחים/פירות 
04-6588335מחולהיבשים

03-6752111רמת גןממתקים ומוצרי מזוןמגדים

08-9479003ראשל”צממתקיםמגדנות

03-9380643ראש העיןדגניםמגרסת דגן

03-6322386יהודרכזיםמדג’ויס

בטנים ואגוזים מדגן
04-8404751חיפהקלופים ומצופים

04-6781715חומרי עזר לאפייה מהדרין אלמנד’ס

קמח מלא/לבן/מהודר
ירושליםכוסמון/שעורה/אורז

אבקת בצל/שום/מוגה
03-9702444שוהםפטריות

 ירושליםקישקעמולייתא

מלית תמרים - ייצור מוצרי שאן
04-6065758בית שאןמיוחד

יחזקאל 30 פיצוחים קטניותמזרחי
050-6501946ירושלים

077-2100550מושב מצליחמוצרי חלבמחלבת ארגמן

077-2100550מושב מצליחמוצרי חלבמחלבת ארגמן

מחלבת חלב הארץ-
02-9960259סוסיאחלב עיזים ויוגרטסוסיא

08-9228516באר יעקבמחלבת עזים וכבשיםמחלבת טל

08-9431089בית גמליאלמוצרי חלבמחלבת י. מרדכי

04-6620443כפר תבורמוצרי חלבמחלבת כפר תבור

אלון תבור, חלב ומוצריומחלבת תנובה
1800-666244רחובות
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שניצל צמחי מטעמי הגליל
04-9109926גליל המערביונקנקיות

08-6232370באר שבעקוקוס קפואמטעמי פאר

בצקים, אגרולים, מטעמי תהילה
03-9419490ראשון לציוןופסטולים

054-8439351בית שמשהערינג / סלטיםמטעמים

04-6562015נצרתעוגיות וביסקויטיםמטעמית

09-8984108מעברותמזון לתינוקותמטרנה

04-6961050קצריןמים מינרלייםמי עדן

פירות יבשים/מיאל אימפקס
03-9416010ראשון לציוןתבלינים/קטניות

תבלינים ,חטיפים, מיה
02-5357991מ. אדומיםממתקים, וקטניות

)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

053-3166065טבריהמלוןמלון פלטרין

08-8593899ק. חפץ חייםבית הארחהמלון ציפורי בכפר

04-9549501עתליתמלחמלח הארץ

04-6260002אור עקיבאבייגלמלך הבייגל

מישור חלבה ממלכת החלבה 
077-9100853אדומים

חלביצה/בקלאווה/ממתקי  מזאוי
04-6043737נצרת עיליתקאדיף

050-8839794צריפיןעוגיות גלילי וופליםממתקי הלב

08-6766199ערדסירופיםממתקי הנגב

ממתקים/חלבה ממתקי השלום
03-5593745אזורחטיפים

04-6375110כפר פינסריבת חלב/תערובותממתקי זהב
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03-9313333פתח תקוהממתקים ועודממתקי נעמה

02-6566691סוכריות ולקקניםממתקי עונג

ממתקים, מזרה ממתקי עלה
בית שמשלעוגות

M שוקלד ממותג /דפי מנדלברג
04-8343440עמק חברסוכר / אביזרי אפייה

חטיפים, שקדי מרק, מנה
02-9990355בית שמשפריכיות אורז

03-6839518תל אביבנרותמנורה

ויטמינים ותוספי מנטה קליניק
1800-281414אשדודתזונה

וופלים/גליליות/מנעמים
04-8412889מפרץ חיפה גביעי גלידה

02-5004001ירושליםמסעדה חלביתמסעדה בראנצ’ בייגל

מסעדת אשל 
04-6254975צפתבשריטיטלבוים

02-5384534ירושליםעזרת תורה 18מסעדת בית ישראל

02-5378653ירושליםמסעדת בית ישראל

 בית ישראלחלבימסעדת דן בייגל’ס

ירושלים 20, בשרימסעדת מנדיס
04-6923067צפת

02-5370590ירושליםבשרימסעדת מעדני גאולה

ירושלים מאה מזון מוכן בשרימסעדת נועם דייטש
02-5829529שערים 32

02-5380742ירושליםבשרימסעדת קוריץ

חומרי - עזר מעבדות שרון
08-8549800אשדודלמאפיות ותמציות

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
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סלטים וקישקע מעדני רובינפלד
02-5805552ירושליםפרווה

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 חמץמצות אם החיטה

מאפיית מצות עבודת מצות באיאן )המצות(
053-3107830ביתריד

מאפיית מצות לפסח מצות בידרמן
053-3122265ירושליםעבודת יד

מצות לפסח עבודת מצות בית ישראל
053-3133750ירושליםיד

קרית צאנז מצות ידמצות היימישע מצות
054-8446000נתניה

02-5855360ירושליםמצות מכונה לפסחמצות הלפרין

050-4114466מתתיהומצות יד לפסחמצות ווקסלשטין

052-6824773עטרותמצות ידמצות וינברג/עטרות

מאפיית מצות עבודת מצות חרות/שמורעס
054-5367704כפר חב”דיד

מצות חמץ עוגיות מצות יהודה
02-6525151ירושליםוביסקויטים

02-6525153ירושליםמצות מכונה לפסחמצות ירושלמי

052-2437389בני ברקמצות ידמצות מלכות ויזניץ

02-6255187ירושליםמצות מכונהמצות פאר

מודיעין מצות ידמצות קרלין 
073-2226999עילית

1718-7871095תוספי תזונהמקסי העלט

03-6762419מרכזאתרוגיםמרכז אתרוגי ישראל

03-9346316פתח תקוהפיתותמרכז הפיתה

תל אביבאורזמרלד

קופסאות לאיחסון, מרקט
052-7618744הר טובספוג ניקוי

משו ראה ויגורדן

02-6568055ירושליםאטריות ופתיתיםמשובח
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מפות ניילון ומפיות משי טישיו
02-5834258ירושליםנייר לפסח

072-2504750 פתח תקוהגעפילטע פיש וחזרתמשיש
050-8455005,

02-6402900ירושליםמזון מוכן בשרימשען לחולה

קורנפלקס לרגישים משפחה
03-9044427פתח תקוהלגלוטן

03-6767823תל - אביבאלומיניוםמתאלום

08-8647728 -08אשדודאבקת מרק, מלחמתבל
8529640

04-6231515קיסריהסכריןמתוק וקל

מוצרי ניר לפסח וחד נאמן לאורך זמן
08-9439858יבנהפעמי

03-9777777רמת השרוןמים מינרלייםנביעות

09-8610783נתניהתבלינים קטניותנווה התבלין

02-6255753ירושליםמגדניהנוימן

02-5323042ירושליםמאפיהנחמה

03-9235276שדות נגבמוצרים ללא גלוטןנטורל קייקס

קטניות פירות ניחוח
יבשים/קמחים

מישור 
02-5355137אדומים

ניצת הדובדבן 
03-6967197ממרחיםמהדרין        

חטיפים, שקדי מרק, ניר
08-8594290גדרהפריכיות אורז

08-8508109קרית מלאכיגלידות ושלגוניםנסטלה

09-9556151הרצליהספוגיותנספוג

08-6230163באר שבעתבלינים/רוטביםנפטון

08-9766802א.ת. מתתיהונריות ושמן למאורנר למאה 

08-6230633באר שבענרותנר ציון

04-9534866קרית טבעוןנרותנרונים שרגא

08-6875777קרית גתסוכר אורז וקטניותסוגת

04-8654333חיפהחומרי ניקויסוד )הנקל סוד(

050-6970001גבעת זאבבצקים לפיצהסוד הבצק

מוצרי סויה, ומעדנים סוי מג’יק )תנובה(
1800-666244אלון תבורפרוה

08-8538983אשדודסוכרסוכר עוז

08-6337770אשדודשמן צמחיסולבר סי. אץ. אס.
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03-9390333פתח תקוהבקלאוואות וממתקיםסולטן

09-7499007כוכב יאירפירות יבשים/קטניותסולמה סחר בינ”ל

תוספי תזונה/ סופהרב
04-6000740נצרת עיליתויטמינים

09-8822103נתניהממתקיםסופר גיפט - קינד

02-5955134עטרותמשקאות קליםסופר דרינק

סופרים שוקולד 
02-9906118בית שמששוקולד)כושר פוד גרופ(

08-9454996רחובותמיצים טבעייםסחוט 100% מהדרין

03-5367614יהודחומר חיטוי מתולעיםסטרילי

סטרקיסט )יצור 
מיוחד(

טונה סרדינים 
03-7515170טירת הכרמלושימורי דגים

08-8580804באר טוביהקטניותסיגמה

03-9219219פתח תקוהחומרי ניקויסיון

סיליס ביצים
ביצים קפואות 

ותעשיות )ייצור 
מיוחד(

04-8401518/9קרית אתא

08-9982412שדה ניצןירקות מצונניםסל סלט

03-9230054פתח תקוהסלטים ודגיםסלטי אלדג

09-7925161אלפי מנשהסלטיםסלטי גל

052-7624417ירושליםהערינג וסלטיםסלטי מ.מ.

סלטי מעדני טיב 
08-6210767קרית מלאכיסלטיםהשדה

052-4315728קרית ספרסלטיםסלטי פריינד

08-6626310 קרית גתסלטיםסלטי צבר
1700-702072

03-9067744ברקןסלטיםסלטי שמיר

052-7143015ירושליםסלטיםסלטים המיוחדים

058-3260004ירושליםסלטיםסלטים המענג

08-9561100אשדודסלטיםסלטים טעימות

03-5740703בני ברקחנות מאפיםסלפק

סנו
חומרי ניקוי 

ואלומיניום/שמפו 
ועוד

09-7473222הוד השרון

04-9990630תרדיוןחומרי ניקויסנט מוריץ

1800-282844מגדל העמקירקות קפואיםסנפורסט ייצור מיוחד
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ניר אלומיניום, ניילון ספידי קליר
08-6404040באר שבענצמד וחומרי ניקוי

09-9515818מגדל העמקשקיות תהסרמוני

02-5855228ירושליםמגדניהעבאדי

09-7402173הוד השרוןוופליםעדין

08-9221121רמלהחלבה וטחינהעדן

02-5827568ירושליםמאפייהעדן הכרמל

03-9511312אשקלוןקינוחים ומעדניםעדן קינוחים

אלפי מנשהקצפותעדן קצפת

02-5862777 ירושליםמוצרי טבע עדנה מוצרי טבע
054-8486476,

ראה מאפיותעוגיות הזהב

עוגיות לפסח - 
02-9999373בית שמשעוגיות לפסחאפיקומן

ירושליםמאפיה מיוחדת לפסחעוגיות לפסח - ויזל

עוגיות, שקדי מרק עוגיות לפסח - חכם
02-6521922ירושליםלפסח

עוגיות לפסח 
02-9999373בית שמשעוגיות לפסחלנדאו’ס       

058-3225919תל ציוןעוגיות מזרחיותעוגיות סבתא

עוגיות פרנקל’ס 
08-6774631יבנהעוגות ועוגיות לפסחלפסח

סוכר קורנפלקס עוז עסקים
08-8538383אשדודקקאו / מזון

02-6540963ירושליםקוגלעונג שבת

03-5504925חולוןמפעלעיני את רפי

מאפיה א.ת. רח’ עיני חנות המפעל
03-5560775חולוןהנגר 3

03-5536489בת יםמאפיהעיני חנות המפעל

03-6186111בני ברקמאפיהעיני חנות המפעל

03-9414674ראשל”צמאפיהעיני חנות המפעל

03-9342759פתח תקוהמאפיהעיני חנות המפעל

08-8623558אשדודמאפיהעיני חנות המפעל

03-7764999בני ברקמאפיהעיני חנות המפעל

קרטונים, כריכים, עינת תעשית מזון
03-9385167עינתופירורי לחם
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פירות ושוקלדים עיצוב בפרי
02-6275442ירושליםמעוצבים

רשתות לרולדות עירט
09-7441255רעננהבשר

04-6464848ציפוריתה וצמח מרפאעל עלים

ממתקים, מזרה עלה
02-9913033בית שמשלקישוט

עלי גלאט
ירקות עלים גידול 
מיוחד / מצוננים 

וחתוכים
02-6540966ירושלים

1800-777777צפתקפה נמסעלית

03-6752111רמת גןממתקים ובונבוניירותעלית )מגדים(

08-6801711שער הנגבצ’יפס וחטיפיםעלית )מלוחים(

1800-777777לודקפה, קקאו, שוקוליתעלית )קפה קו(

03-6752111נצרתביסקויטים ועוגיותעלית מגדים

02-9914351בית שמשגביעי גלידה וופליםעלמה

02-5325778ירושליםמיץ ענבים טבעי וייןענבי ירושלים

ענבי ציון ראה פרי 
ענב

04-6536700עפולהסירופים חומץ ועודעסיס

1800-30-31-32חיפהשמנים ומרגרינותעץ הזית

04-6593333עפולהטחינת איכותערית

שיווק דייסה ערמונה ערמונה
053-3101631 ירושליםלפסח

052-7624642,

09-7667720כפר סבאקפה טורקיעתיר ריט

08-9213022יבנהמרגרינה ושמניםפ.א.פ.

08-9236640רמלהדגים מלוחים/קפואיםפ.ל. דגים

נייר ותבניות פאלאס
08-6230633באר שבעאלומניום

באר טוביהשמרים ואלכוהולפאקא

050-411466מתתיהומצות מכונה לפסחפאר

052-7148050חולוןניילון שולחן לפסחפאר הניילון

סיטונאי פירות פאר לי
וירקות וקלופים

מישור 
02-6590333אדומים

08-6600452קרית גתרטביםפודלי

פירה תפו”א מחיות פוליבה
08-9213022רמלהפרי, שמרים מלח
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08-6250000 תל מונדכלים חד פעמייםפולידור )פאלאס(
09-7969199,

אגוזים לתעשיה פון בק
03-9368282ברקןוממרחים

054-8482056פופקרןפופיטס

08-6800555קיבוץ סעדפופקורןפופלי

1800-250255פתח תקוהמזון תינוקותפורמידקו

מזון קפוא בורקס, פטיפור
050-5363975ירושליםבלינצ’עס

08-9330616יבנהיבוא כוהלפי טי סי אי

04-6905877קרית שמונהתוספי מזון לתעשיהפיטנס אר אס

08-6232983באר שבעטונהפיל טונה

קבוקים וגרנולה/פינאטס
02-6569012עטרותחטיפים

03-9211828קרית מטלוןמוצרי סלטיםפיקניק

02-6276661ירושליםבשר ועופותפיש און פלייש

08-9428771יבנהפיתותפיתה אקספרס

08-6493723אשדודממתקיםפלאנקו מזון

03-5587615תל אביבתמציותפלורום בשמת

04-9991333חיפהויטמיניםפלוריש

03-5560913חולוןתמציות וחו”גפלורסינט

03-9330645רינטיהתפו”ע חתוכיםפלח פוח

053-3166065 טבריהבית מלוןפלטרין מלון
04-6790829

03-9368830ברקןכריות ניקויפלסטו פוליש

עוגיות לפסח/ קרקר פסח בא
08-9761066א.ת. מתתיהולנמנעים מגלוטן

ראשל”צבצקים קפואיםפפה צי’פ 

03-5505104חולוןעוגיותפפושדו

חברה למשקאות פפסי
09-8630630נתניהקלים

אור עקיבאוודקהפפקס

153-524355555מטה אשרמשקאות פרדסים

04-6548131ק. יפעתבצקים קפואיםפרה מזון

04-6042444מגדל העמקפרליניםפרוגרס

04-9877600עכותבליניםפרוטרום
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04-8462462מפרץ חיפה תמציותפרוטרום

אטריות אבקות מרק פרומנטי - אוסם
08-6801666שדרותוחטיפים

08-8522537אשדודירקות קפואיםפרוסטרי

פרכיות אורז ודגני פרח
03-9513906ראשון לציוןבקר

04-6536700עפולהכבושים ושימוריםפרי וירק

שימורי ירקות פרי מבורך
04-6595555עפולהוסירופים

1800-7777-77קרית גתמיציםפרי מור מהדרין

04-6640700קדמת הגלילשימוריםפרי ניר

ריביות/מליות/פירות פרי עולם
08-2900088יבנהמסוכרים/סירופים

ריבות מליות ופירות פרי ענב - ענבי ציון
08-6700400אשקלוןמסוכרים

02-5955134ירושליםמיציםפרי קטיף

02-5955134ירושליםסירופפרי קידס

09-8823307נתניהחומץ טבעיפרידמן

08-8509385אלעדסוכריותפריזיס

טופי במילוי קרם/פריזיס
08-8506144ברור חילסוכריות

בית שמשפריכותפריך

053-3152554ירושליםגעפילטע פישפרינ’ס פיש )קרויס(

מחיות פרי לתינוקות פרינוק
1800-260265ראשון לציוןומיצים

07-95599100מזורדיו אכיל על מזוןפרינט שף

052-3899834מבוא ביתרשזיפים וצימוקיםפריתר

02-5370337בית שמשפרילניםפרלי

08-6774631יבנהעוגות ועוגיות לפסחפרנקל’ס לפסח

תבניות קרטון חד פרנקלכד
04-6179197קיסריהפעמי

02-5374667ממתקים/בצל מטוגןפשק’ס

נרות מוכנים לחנוכה פתילית
03-9196372פתח תקוהולשבת

ביצים קפואות צ’אם 2000
073-2610200מירוןואבקות

ירקות מיובשים/חציל צ’אם מוצרי מזון
04-9114433מירוןקלוי ועוד
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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

052-7629560ירושליםקוגל מוכןקוגל המקורי

054-8484984ירושליםמעדנצ’יקקוגל מוכן

02-6580555ירושליםאנג’לקוגל מוכן

05331-07777ירושליםהיימישע קוגלקוגל מוכן

02-5824879ירושליםהקוגל הירושלמיקוגל מוכן

02-5820082ירושליםטועמיהקוגל מוכן

02-5829379ירושליםמטעמיםקוגל מוכן

02-6283838ירושליםמעודןקוגל מוכן

02-6511480ירושליםעונג שבתקוגל מוכן

04-9886818כרמיאלייצור עוגיות למילויקונדטורית רות

03-5443040באר טוביהבצקים קפואיםקונצ’רטו מאפים

09-7473958עמק חפרשמפוקוסמופארם )סנו(

03-9072542חד פעמיקופילוביץ

מאפים/כריכים/קופיקס יבנה
08-9278574יבנהסלטים ועוד

08-9420240יבנהבצקים קפואיםקוריאט )פפה צ’יפ(

054-8466938ירושליםעוגות/סלטיםקידוש קלאב

153-89798574בית חלקיהשמנים/קמח/חדפעמיקייטי

קייטרינג - מעדן 
02-6835359ירושליםחלבי)בראנץ בייגל(

02-5386777ירושליםקייטרינג בית ישראל

02-6714646ירושליםקייטרינג גורמה

03-6286000פתח תקווהקייטרינג דלי שף

02-6723138ירושליםקייטרינג דלישס

052-3473086ירושליםקייטרינג דניאל ק”ב

קייטרינג הוד ועוד 
053-3134000הוד השרוןמ.ש.י.
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קייטרינג הניחוח 
050-4145419פתח תקוההיהודי

052-7111421ירושליםקייטרינג הקלמן

052-7680481ירושליםקייטרינג הקלמן/חיים

02-6513314ירושליםקייטרינג חן

מישור קייטרינגקייטרינג טרקלין
052-7648008אדומים

052-7616546ירושליםקייטרינג כתר רויאל

052-7673777קייטרינג למפל

02-5318657ירושליםקייטרינג פרווהקייטרינג מ.ע.ש.

קייטרינג מעדני 
02-5388908רוממהברגמן

050-4141418 ירושליםקייטרינג מעדני מלך
02-5021633

02-5381550ירושליםקייטרינג מעדנים

עזרת תורה קייטרינג רב טוב
2402-5379412

קייטרינגס ראה עוד 
ברשימת הקייטרינגס 

במדריך

מושב תדהר ירקות קלופיםקילופי איכות
33

08- 08-9962990
9925917

052-7656257מושב איתןקמח מלאקינג סלומון

09-8822103נתניהממתקיםקינד

08-6846666אשקלוןגלידות וקינוחיםקינוחי אריזונה

09-7448559רעננהסכרין ממתיקיםקיפל

054-4449329עטרותטרופיותקל משקאות

02-5382622ירושליםקרמל )סוכר מושחם(קל קוגל

08-9555888תוספי תזונהקלוריד

אזה”ת פיצוחיםקליית גת
04-6376129קיסריה

04-8469111חיפהחמרי ניקויקלין )יוניליור(

08-6404040באר שבעחומרי ניקויקליר ספידי

משקה בשקית וצמר קלית סטבון
08-8594871ראשון לציוןגפן מתוק/שוקו

073-2130720בית שמשקמחיםקמח אגדתא

072-2509977ירושליםקמח מלאקמח מהודר
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מישור קמחיםקמח מלכים
02-9944144אדומים

קמח ניצת הדובדבן - 
02-5330235קמחיםמהדרין

קמח סוסיא-שירת 
02-9964632סוסיאקמחיםהדגן

03-9073030יצהרקמחיםקמח עץ השדה

02-6540408קמחיםקמח קיסריה

02-6521718קמחיםקמח רימונים

02-6524114ירושליםקמח מנופהקמחי שקד

קמחים ראה עוד 
טחנות קמח

 ראה יונילוורקנור ישראל

קפה ושוקו וארוחות קפה כתר
02-5830705עטרותאינסטנט

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
09-8656622נתניהצימחית

02-5375777ירושליםמגדניהקצבורג

04-8419082חיפהקרטונים לאפיהקרטוניץ

04-6960582רמת הגולןמיצים טבעייםקשת

02-5806310ירושליםמוצרי אפיהקשת 

קשת בענן 
ווזלין/מתד 

לתינוקות/מלבין 
טליתות

054-2499886באר יעקב

03-9072425פארק אפיקכלים חד פעמיקשת גיבורים

02-6429452ירושליםכלים חד פעמיר. שמאי

יבוא אבקת חלב ר.א.מ.
02-6522755ירושליםייצור מיוחד

03-9282586באר יעקבתמציות, כימיקליםראדיקס - אשכנזי

072-2510886מעונהפשטידותראובנ’ס בייקרי

08-6808095ד.נ. אשקלוןשום כתוש/קפואראשום

02-5830705עטרותקפה שוקורג’ואן - כתר
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054-4233770בית שמשחטיפי אנרגי’הרגע בטבע

03-9090984דגים קפואים/חזרתרובינ’ס

קמח מלא בוואקום רובינפלד
02-5805552גוש עציוןומאפה

02-5859178עטרותדגיםרוזנער’ס פיש

04-9082236כרמיאלבצקים קפואיםרוחלה 

02-9910753בית שמשפרילניםרויאל

04-6532670אלון תבורטחינה וחלבהרושדי

09-8823023נתניהגלידות ושלגוניםריאו

1700-707992מים מינרלייםריבר )ע.ל.מ.(

02-9400746בקעת הירדןתמריםרימון

1800-504050פתח תקוהקצפת צמחיתריצ’

03-9225424פתח תקוהמציות וקרקריםרקיקי כרמל

ייצור מיוחד של ש.ד.א תבלינים
04-6096529שדה אליהותבלינים

02-5363120הר טובעוגיותש.מ.

אבקות לופל בלגי, שאבא ופל בלגי
08-8555591כנותמאפינס

08-8515518בני דרוםפסטה, פתיתיםשבולים

04-6593333עפולהקמחים מלאיםשבולת הגליל )ערית(

סירופים, תמציות שביט
04-8758780מילאותומרקים,

שדות
שמנים/ סרדינים 

שימורים/סוכר/טונה/
פסטות ועוד

02-6523098ירושלים

02-9999817בית שמשקרקר תפו”אשהכל

08-9934020נתיבותשמן קנולה/חד פעמישווה מהדרין

050-5274206גן חייםסירופשופרא 2000

קינוחים/מוס/שוקולד מהגליל
0548485100/1כרמיאלפרלינים    מורן

052-7698403ירושליםפרלינים, שוקולדיםשוקולטניה

04-6573520נצרת עיליתאורז, קטניותשוקחה

שזיפים מיובשים, שזיפרון
04-6989175מירוןשליבוביץ

08-9987345אופקיםקצפיות ומרמולדהשחר אפרתה

02-9918237בית שמשקמח מלא מנופהשחר השדה
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03-9367061א.ת. אריאלחומרי ניקוישחר כמיקלים

03-5232232רמת גןסוכרשטודן

שטופים כהלכה ראה 
י.ש. ירקות עלים

ירקות מצוננים - שטראוס
08-9982412שדה ניצןייצור מיוחד

1800-780780עכוגלידות/קרמבושטראוס גלידות

02-6272016ירושליםעופותשטרן

08-8531816אשדודחומרי ניקוישיאון

ראה תבליני הגלילשיבולת הגליל

08-6647200יבנהבצקים קפואיםשיבולת מהדרין

02-5377317בית שמשכלים נירוסטהשיווק שמאי

04-9846727רכסיםחומרי ניקוישילו כימיקלים

03-9793490מפות שולחןשילת פלסט

08-8548313יבנהשימוריםשימורי יבנה

שוקולד בהטבעה שיקולוד
02-5794748ירושליםאישית ועוד,

09-7493450צור יגאלשמן סויהשלבר

גלידות ושלגונים שלגוגו
03-9678405ראשון לציוןפרווה

נרות שמן / כלים חד שלהבת 
03-9112290ברקןפעמי

04-8708074בית מאירפסטה, פתיתיםשלח

1800-30-31-32חיפהשמניםשמן

08-8611860שקמיםשמןשמן דרום

04-60665714עמק בית שאן  שמניםשמן שאן

געפילטע פיששניארסון דגים

מוצרי נייר, נייר שניב
08-9926005אופקיםלפסח

ת”אשוקולד שניידער’ס

02-6276874ירושליםארוחות מוכנותשניצל מוכן

02-6512698ירושליםיין שמן ועודשער העולם 

04-9932032גליל מערבימוצרי בשר שף הטבע

סיטונאות פירות שפיט
08-9355380מזכרת בתיהוירקות

08-9203472נייר לפסחשפע טור
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אוכל מוכן מסויה/שפע מן
072-2504750קרית מלאכיחזרת

04-8404383חיפהמגדניהשקד

04-6226602חדרהבוטנים קלופיםשקרצי 

קמחים וקטניות שרביט
053-3157928מודעין עיליתבוואקום

04-9536866קרית טבעוןנרותשרגא

יינות ומשקאות שרון
02-5352540מ. אדומיםחריפים

שמרים ומוצרי עזר שרון פוראטוס
08-8549800אשדודלאפיה

שיווק תמרים ששון ושות’
08-6887070קרית גתופיצוחים

052-7640892ירושליםתבליניםתבליני אליעזר

07-47015488ברקןתבליניםתבליני בר

תבליני גורמה-ריח 
04-6724173טבריהתבליניםניחוח

08-8680244צ.כנותתבליניםתבליני גרשון

תבליני הגליל

פפריקה מתוקה, 
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

תבליני מיימון -א.ל. 
08-6238441באר שבעתבליניםתבלינים

תבלינים - ייצור תבליני נפטון
08-6230163באר שבעמיוחד

מישור תבליניםתבליני פלפלת
054-2345165אדומים

04-6593333עפולהתבלינים ואבקת מרקתבליני שרף

02-5003875ירושליםבית אריזהתהלה

תות ממתקי איכות
פרילנים/שוקלדים/

שקיות שתיה/טופי/ 
חטיפים

04-6042444מגדל העמק

04-8459135עמק יזרעאלתבליניםתיבולים
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תימורה ראה מג’והל 
פלוס

מישור סלטים/מזון מוכןתכלית מזון מוכן
074-7047050אדומים

04-8461111חיפהמוצרי מזוןתלמה

08-9970900ערדחטיפים דגני בוקרתלמה שפע

קמחים לרגישים תמי
1700-071071תל אביבלגלוטן

04-6759667עמק הירדןמלית תמרים/סילאןתמר כנרת

04-6065758בית שאןממרח תמריםתמר מלית

03-94353125ראשל”צתהתמר שיווק

03-9131003מודיעיןרטביםתמרה רטבים

02-9400746בקעת הירדןתמריםתמרים רימון

רחובות, אלון חלב ומוצריותנובה
1800-666244תבור

08-6233383באר שבעקטניות ושקדיםתנובות שדה

03-9385131פתח תקוהפיתותתנעמי

תעשיות מזון - אר. 
ג’י. אם.

שוקולד למריחה, 
04-6565025מגדל העמקחלווה, טחינה

052-7158134 כפר חסידיםשמן נוזלי/מוצקתפארת

תפארת - וילי פוד
שמנים שימורים, 

שקדי מרק, פסטה, 
מיצים, סוכריות

08-9321000 -08יבנה
9321017

08-6808333שער הנגבמוצרי תפו”אתפוד )תפוגן(





מפתח
ענינים 
ונושאים
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רשימת מפעלים לימות אבקות קפה
השנה

19

רשימת מפעלים לימות אבקות שתיה
השנה

20

רשימת המפעלים לימות אבקת אפיה
השנה

19

רשימת המפעלים לימות אבקת ביצים
השנה

2

רשימת המפעלים לימות אבקת חומוס
השנה

19

19בדיקתן מחשש תולעיםאבקת חומוס

19אבקת כביסה

19השתמשות בו בשבתאבקת מרק

רשימת המפעלים לימות אבקת מרק
השנה

19

19בדיקתן מחשש תולעיםאבקת מרק

רשימת מפעלים לימות אבקת סוכר
השנה

19

19אבקת סירופ

רשימת מפעלים לימות אבקת פודינג
השנה

19

רשימת מפעלים לימות אבקת פלאפל
השנה

19

19בדיקתה מתולעיםאבקת פלאפל

אבקת 
קניידלך

ראה קניידלך

רשימת מפעלים לימות אבקת קצפת
השנה

19

רשימת מפעלים לימות אבקת שום
השנה

19

20השתמשות בו בשבתאבקת שוקו

רשימת מפעלים לימות אבקת שוקו
השנה

20

ראה גם קטניותאגוזים

אגוזים 
מסוכרים

רשימת מפעלים לימות 
השנה

20

רשימת המפעלים אגרול
בהשגחת הבד”ץ

35

רשימת מפעלים לימות אובלטים
השנה

20

אוכל 
למטוסים

רשימת מפעלים לימות 
השנה

20

אוכל 
למטוסים

חובה לבדקן אם הם בשרי 
או חלבי

20

אולמות 
שמחה

69בהשגחת הבד”ץ  

אולמות 
שמחה

6הזמנת קייטרינג לאולם

אולמות 
שמחה

6השגחה על עניני הצניעות

רשימת מפעלים לימות אורז 
השנה

20

20בדיקתן מתולעיםאורז 

רשימת מפעלים לימות אורז נמס
השנה

20

20בדיקתן מתולעיםאטריות

רשימת המפעלים לימות אטריות
השנה

20

אטריות ללא 
גלוטן

20לימות השנה

21איזי דרינק

רשימת האיטלזים איטליז
בהשגחת הבד”ץ

7

רשימת המפעלים לימות אינסטנט
השנה

21

21אלבומין

רדידים ותבניות בהשגחת אלומיניום
הבד”ץ

21

ראה גם רדידי ותבניות אלומיניום
אלומיניום

רשימת מפעלים בהשגחת אמולסופייאר
הבד”ץ

21

רשימת מפעלים בהשגחת אננס לפתן
הבד”ץ

21

ראה גם לפתן אננס לפתן

21אפונה יבשה

אפונה 
שימורים

רשימת מפעלים בהשגחת 
הבד”ץ

21

אפונה 
שימורים

21בדיקתן מתולעים

1בדיקתו מתולעיםאפרסק

21בדיקתן מתולעיםאפרסק לפתן

רשימת מפעלים לימות אפרסק לפתן
השנה

21

24ארבעס  

ארבעת 
המינים

1בהשגחת הבד”ץ

ארוחות 
מוכנות

ראה גם מזנונים, מסעדות, 
קייטרינג

7

ארוחות 
צמחיות 

מוכנות

37רשימת מפעלים
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אתרוגים לחג 
הסוכות

בעלי פרדסים ובתי אריזה 
ועוד

181

רשימת המפעלים לימות אתרוג כבוש
השנה

22

ראה בית דיןבד”ץ

ראה קטניותבוטנים 

בוטנים 
טחונים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

22

בוטנים 
טחונים

22בדיקתן מתולעים

בוטנים 
מסוכרים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

22

בוטנים 
מצופים

151ברכתן

רשימת המפעלים לימות בונבוניירות
השנה

22

רשימת המפעלים בורקס
בהשגחת הבד”ץ

35

22בייבי פוד

רשימת המפעלים בייגלאך
בהשגחת הבד”ץ

22

22בציפוי שוקולדבייגלאך

22ללא גלוטוןבייגלאך

רשימת המפעלים לימות ביסלי 
השנה

22

22לימות השנהביסלי תירס

22ברכתוביסלי תירס

1מצופה בשוקולד, ברכתוביסקוויט

רשימת המפעלים לימות ביסקויט
השנה

22

21ביצי רביה

ביצים 
קפואות

רשימת המפעלים לימות 
השנה

2

רשימת המפעלים לימות בירה
השנה

23

1בישול עכו”ם

6זמני ישיבות הבד”צבית דין

קריאת הבד”ץ ע”ד כשרות בית דין
הבשר והעופות

70

קריאת הבד”ץ על העמידה בית דין
על משמר כשרות 

המאכלים

5

8ירושלים, זמני קבלת קהלבית הוראה

בית שמש, זמני קבלת בית הוראה
קהל

13

בירורים בעניני בית הוראה בית הוראה
בית שמש

13

15ביתר, זמני קבלת קהלבית הוראה

15ברכפלד, זמני קבלת קהלבית הוראה

7לעניני סת”םבית הוראה

23בית החלמה

רשימת המפעלים בלינצע’ס
בהשגחת הבד”ץ

35

רשימת המפעלים לימות במבה
השנה

23

1בדיקתו מתולעיםבצל

23ללא גלוטןבצק

23בצק סוכר

רשימת המפעלים לימות בצק קפוא
השנה

23

טבילתם ברוצה להשתמש בקבוקים 
שימור חוזר

34

ראה פרורי לחםברייזל

חטיפים מצופים בשוקולד, ברכות הנהנין
ברכתם

1

מוצרים המיוצרים מקמח ברכות הנהנין
תירס או תפו”א, ברכתם

1

1מוצרים ללא גלוטן, ברכתםברכות הנהנין

מיני מזונות האפויים, ברכות הנהנין
ברכתם

1

1עוגות גבינה, ברכתםברכות הנהנין

כללי הברכות למוצרים ברכות הנהנין
שבהשגחת הבד”ץ

1

טבלת הברכות למוצרים ברכות הנהנין
שבהשגחת הבד”ץ

1

72מבוא בעניני כשרות הבשרבשר

7רשימת בתי השחיטהבשר

רשימת האיטליזים בשר
בהשגחת הבד”ץ

7

ידיעות נחוצות בעניני בשר
כשרות הבשר

7

בירורים בעניני כשרות בשר
בשר ועופות

7

ראה גם כבדבשר

קריאת הבד”ץ ע”ד כשרות בשר
הבשר והעופות

70

כשרות הבשר לנוהגים בשר
עפ"י פסקי הב"י

71
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בשר בקר 
ועוף

24רשימת מפעלים

רשימת המפעלים לימות בשר צמחי
השנה

24

מזון לבתי חולים בהכשר בתי חולים
הבד”ץ

7

7בהשגחת הבד”ץ  בתי מלון

7ארוחות בהכשר הבד”ץבתי סוהר

7ארוחות בהכשר הבד”ץבתי מעצר

רשימת המפעלים לימות ג’לטין
השנה

25

רשימת המפעלים לימות ג’לי אינסטנט
השנה

25

25ג’לי מעדן

24גאלע

24גבינה

24בהשגחת הבד”ץגבינה מותכת

24בהשגחת הבד”ץ  גבינה צהובה

זהירות על הסכין של גבינה צהובה
החנוני

24

גבינה צהובה , 
תחליף

רשימת המפעלים לימות 
השנה

24

רשימת המפעלים לימות גבינת עיזים
השנה

24

24ברכתםגביעי גלידה

רשימת המפעלים לימות גביעי גלידה
השנה

24

141בדיקתו מתולעיםגוייבה

24גומי לעיסה

רשימת המפעלים לימות גזר שימורים
השנה

24

לס”ת ולבתים של תפילין גידים
בהשגחת הבד”ץ

1

רשימת המפעלים לימות גלידה
השנה

25

רשימת המפעלים לימות גלידה חמה
השנה

25

151ברכתוגלידת קסטה

רשימת המפעלים לימות גלילי ופלים
השנה

25

רשימת המפעלים לימות גמבה בחומץ
השנה

25

געפילטע 
פיש

רשימת המפעלים לימות 
השנה

25

רשימת המפעלים לימות גריסי פנינה
השנה

25

25בדיקתן מתולעיםגריסי פנינה

ראה קטניותגרעינים

2גריסני

25ברכתוגרנולה

רשימת המפעלים לימות גרנולה
השנה

25

25בדיקתן מתולעיםגרנולה

25השתמשות בו בשבתדבש

רשימת המפעלים לימות דבש
השנה

25

דבש 
מלאכותי

רשימת המפעלים לימות 
השנה

25

25רשימת מפעליםדבש תמרים

1בהשגחת הבד”ץד’ מינים

רשימת חנויות הדגים דגים
בהשגחת הבד”ץ

8

ההשגחה על נושא דגים
התולעים בדגים

81

דגי טונה , המפעלים דגים
שבהשגחת הבד”ץ

26

יבוא דגים קפואים , דגים
המפעלים שבהשגחת 

הבד”ץ

2

81דגים בחששות כשרותדגים 

26מעובדים בשימורים דגים

טבלת נגיעות בדגים דגים
וטהרה בדגים

81

77הפיקוח על כשרות הדגיםדגים

משרדי מחלקת כשרות דגים
דגים

90

ראה גם געפילטע פישדגים

רשימת המפעלים דגים כבושים
בהשגחת הבד”ץ

27

רשימת המפעלים דגים מלוחים
בהשגחת הבד”ץ

27

דגים 
מעושנים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

27

רשימת המפעלים דגני בוקר
בהשגחת הבד”ץ

27

27ברכתןדגני בוקר

151בדיקתו מתולעיםדובדבן
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דודבנים 
חמוצים

27רשימת המפעלים

דובדבנים 
מסוכרים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

27

9מריחתם על תפוחי עץדונג

6השתמשות בהם בשבתדייסות

רשימת המפעלים דייסות
בהשגחת הבד”ץ

35

ראה גם מזון תינוקותדייסות

33כלי אלומיניום ונירוסטההגעלת כלים

33כלי כסףהגעלת כלים

מקומות בהם מתקיימות הגעלת כלים
הגעלת כלים 

33

33הגעלה קודם טבילההגעלת כלים

ראה סימון כשרותהכשר

העדה 
החרדית

6משרדי העדה החרדית

העדה 
החרדית

6מחלקת רישום נישואין

העדה 
החרדית

6משרדי ועד הכשרות

העדה 
החרדית

7משרדי ועד השחיטה

העדה 
החרדית

6משרדי ועד מפקחי סת”ם

העדה 
החרדית

7ועד העירובין

העדה 
החרדית

ועד הפיקוח ההלכתי 
להשקעות ופננסיים

7

העדה 
החרדית

8בתי ההוראה ירושלים

העדה 
החרדית

13בתי הוראה בית שמש

ראה חלההפרשת חלה

הפרשת 
תרו”מ

ראה תרומות ומעשרות

ועד הפיקוח ההלכתי השקעות
להשקעות ופננסיים

7

פיקוח כשרות בתחומי השקעות
השקעות ופיננסיים

1

רשימת מפעלים בהשגחת ויטמינים
הבד”ץ

27

ראה העדה החרדיתועד הכשרות

ראה העדה החרדיתועד השחיטה

רשימת המפעלים ופלים
בהשגחת הבד”ץ

28

1מצופים בשוקולד, ברכתווופלים

רשימת המפעלים זיתים
בהשגחת הבד”ץ

28

28בדיקתן מתולעיםזיתים

28בדיקתן מתולעיםחומוס

רשימת המפעלים חומוס
בהשגחת הבד”ץ

28

2בדיקתן מתולעיםחומוס מבושל

רשימת המפעלים חומוס מבושל
בהשגחת הבד”ץ

2

2חומוס קלוי

2יש נזהרים מלאכלםחומוס קלוי

רשימת המפעלים חומץ
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

29

חומץ תפוחי 
עץ

29

חומר לחיטוי 
ירקות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

29

לכלים , רשימת המפעלים חומר ניקוי
בהשגחת הבד”ץ

29

חומרי עזר 
למאפיות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

29

רשימת המפעלים חזרת 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

29

רשימת המפעלים חטיפים
בהשגחת הבד”ץ

29

רשימת המפעלים חיטה תפוחה
בהשגחת הבד”ץ

30

30חיטה קלופה

מוצרי חלב בהשגחת חלב
הבד”ץ לימות השנה

30

30חלב כבשים

רשימת המפעלים חלב סויה
בהשגחת הבד”ץ

30

רשימת המפעלים חלב עזים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

30

רשימת המפעלים חלבה
בהשגחת הבד”ץ

30

שיעור חיוב הפרשת חלה חלה
בברכה

1

1שיעור ההפרשהחלה
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1איבוד החלהחלה

צירוף ב’ עיסות שלא היה חלה
בהם שיעור

1

מיני עוגות שונים חלה
שהכניסום בכלי אחד

1

1הכניס בסל אחד ב’ מיניםחלה

בקניית מוצרי בצק לא חלה
אפויים

1

1הפרשת חלה בשבת ויו”טחלה

1בעיסה שעושים לחמיןחלה

רשימת המפעלים חלקום
בהשגחת הבד”ץ

30

חמאת אגוזים 
ושקדים

30

רשימת המפעלים חמאת בטנים
בהשגחת הבד”ץ

30

חמאת 
שומשום

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

3

3חמין

1חנויות סלטים

חצילים 
כבושים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

3

61השתמשות בו בשבתחרדל

רשימת המפעלים חרדל
בהשגחת הבד”ץ

31

רשימת המפעלים חריסה
בהשגחת הבד”ץ

31

זהירות מנפילת חרקים חרקים
במאכלים

138

ראה גם תולעיםחרקים

חמשת מיני 
דגן

58תרגומם בחמש שפות

42טארטלטים

33הגעלה קודם הטבילהטבילת כלים

33כלים החייבים טבילהטבילת כלים

33טבילה ברשות המוכרטבילת כלים

33כלי דורלעקס ופיירעקסטבילת כלים

33בקבוקים וצנצנותטבילת כלים

טבליות 
ויטמינים

רשימת מפעלים בהשגחת 
הבד”ץ

31

רשימת המפעלים טונה
שבהשגחת הבד”ץ

31

רשימת המפעלים טחינה
בהשגחת הבד”ץ

31

טיפות 
טבעיות

רשימת מפעלים בהשגחת 
הבד”ץ

27

טערקישע טליתים טלית
בהשגחת הבד”ץ

1

30טשאלנט

מחלב עזים, רשימת יוגורט 
המפעלים בהשגחת הבד”ץ

31

31יוגורט ביו 

92הפרשת תרו”מ ביו”טיום טוב

סוגי היינות ומיץ ענבים יין
ברכתם

32

הפרשת תרו”מ במכינים יין
בעצמם יין

9

רשימת המפעלים יין
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

32

עלים מגידול מיוחד, ירקות
בדיקתן מתולעים

32

עלים מגידול רגיל, בדיקתן ירקות
מתולעים

32

רשימת סיטונאים ברחבי ירקות
הארץ בהשגחת הבד”ץ

1

רשימת הירקנים בהשגחת ירקות
הבד”ץ

9

9מכירה במכוניות וברחובותירקות

ראה גם תרומות ירקות
ומעשרות, ערלה, חומר 

לחיטוי ירקות

ירקות 
מצוננים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

32

33ירקות קלופים

ירקות 
קפואים

רשימת המפעלים לימות 
השנה

33

ירקות 
שטופים

33רשימת מפעלים

7צלוי, סימון הכשרותכבד

24כבד קצוץ

רשימת המפעלים כוהל
בהשגחת הבד”ץ

33

33ברכתוכוסמת

33בדיקתו מחשש תולעיםכוסמת

חד פעמיים, רשימת כלים
מפעלים לימות השנה

34

רשימת המפעלים כלים
בהשגחת הבד”ץ

33

33החייבים בהגעלהכלים
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33החייבים בטבילהכלים

כלים חדשים טבילתם כלים
ברשות המוכר

33

רשימת המפעלים כעכים
בהשגחת הבד”ץ

34

147בדיקתו מתולעיםכרתי

חובת הבדיקה על כל כשרות
המוצרים אחר חותמת 

הבד”ץ

6

קריאת הבד”ץ על העמידה כשרות
על משמר כשרות 

המאכלים

5

ראה גם סימוני כשרותכשרות

34רשימת המפעליםלבבות דקל

158ברכתולבבות דקל 

רשימת המפעלים לדר
בהשגחת הבד”ץ

34

34בדיקתו מחשש תולעיםלדר

34ברכתולדר

1בהשגחת הבד”ץלולבים

147בדיקתו מתולעיםלוף

ראה מאפיותלחם

רשימת המפעלים ליקר
בהשגחת הבד”ץ

34

רשימת המפעלים לפתנים
בהשגחת הבד”ץ

34

34בדיקתם מחשש תולעיםלפתנים

רשימת המפעלים לקקן
בהשגחת הבד”ץ

3

מאפיות 
ומגדניות

רשימת המאפיות 
ומגדניות בהשגחת הבד”ץ 

לימות השנה

11

מאפיות 
ומגדניות

רשימת חנויות של 
המאפיות שבהשגחת 

הבד”ץ 

11

מאפיות 
ומגדניות

11זיהוי מוצרי מאפה חלביים

מאפיות 
ומגדניות

ידיעות נחוצות בעניני 
מאפיות ומגדניות

112

ראה גם מאפיות ומגדניותמגדניות

רשימת מפעלים לימות מוס
השנה

19

מוצרי 
שומשום

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

2לימות השנהמוצרי טבע

רשימת מורי ההוראה, מורי הוראה
ירושלים 

10

זמני קבלת קהל לשעות מורי הוראה
הלילה

8

רשימת מורי ההוראה, בית מורי הוראה
שמש 

13

15רשימת מורי הוראה ביתרמורי הוראה

רשימת מורי הוראה מורי הוראה
ברכפלד

15

ראה מורי הוראהמורי צדק

רשימת המפעלים מזון למטוסים 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

35

מזון 
לקשישים

ראה איזי דרינק

ראה אוכל מוכן , ארוחות מזון מוכן
מוכנות

רשימת המפעלים מזון קפוא
בהשגחת הבד”ץ

35

רשימת המפעלים מזון תינוקות
בהשגחת הבד”ץ

35

61השתמשות בו בשבתמזון תינוקות

120מזנונים בהשגחת הבד”ץמזנונים

רשימת המפעלים מחיות פרי
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

35

ראה פדיון הבןמטבעות

מזון למטוסים לימות מטוסים
השנה

35

ראה מזון תינוקותמטרנה

61השתמשות בו בשבתמטרנה

35מי פה

35השתמשות בו בשבתמיונז

רשימת המפעלים מיונז
שבהשגחת הבד”ץ

35

35מילון לפתן

רשימת המפעלים מים מזוככים
שבהשגחת הבד”ץ

35

רשימת המפעלים מים מינרלים
שבהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

35

מיץ לימון 
משומר

רשימת המפעלים 
שבהשגחת הבד”ץ

36

הפרשת תרו”מ במכינים מיץ ענבים
בעצמם יין

97
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רשימת המפעלים מיץ ענבים
בהשגחת הבד”ץ

32

32ברכתםמיץ ענבים

המקפידים על 100% מיץ מיץ ענבים
ענבים

32

ראה גם ייןמיץ ענבים

מיצים 
טבעיים

רשימת המפעלים 
שבהשגחת הבד”ץ

36

122חנויות בהשגחת הבד”ץמיצים טריים

36השתמשות בו בשבתמלבין קפה

רשימת המפעלים מלבין קפה
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים מלווח
בהשגחת הבד”ץ

36

61השתמשות בו בשבתמלח

36לימות השנהמלח

רשימת המפעלים מלח דיאטטי
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים מלח לימון
שבהשגחת הבד”ץ

36

מלח ללא 
נתרן

36

רשימת המפעלים מלית
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים מלפפון חמוץ
שבהשגחת הבד”ץ

36

124בשבת וחגמלצרים

רשימת המפעלים ממרח אגוזים
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים ממרח בטנים
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים ממרח חלבה
שבהשגחת הבד”ץ

36

רשימת המפעלים ממרח חרובים
שבהשגחת הבד”ץ

36

ממרח 
שוקולד

רשימת המפעלים 
שבהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

3

37ממרח תמרים

רשימת המפעלים ממתקים
בהשגחת הבד”ץ

37

37השתמשות בו בשבתמנות מוכנות

37רשימת מפעליםמנות מוכנות

37מסטיק

מסעדות 
בשרי

124בהשגחת הבד”ץ

123בהשגחת הבד”ץמסעדות חלבי

ראה תרומות ומעשרותמעשרות

רשימת המפעלים מפעלים
בהשגחת הבד”ץ

218

38רשימת המאפיותמצות חמץ

רשימת המקוואות בפיקוח מקוה
הביד”צ

16

רשימת המפעלים מקרונים
בהשגחת הבד”ץ

38

38בדיקתן מתולעיםמקרונים

רשימת המפעלים מרגרינה
בהשגחת הבד”ץ

38

רשימת המפעלים מרמולדה
בהשגחת הבד”ץ

51

רשימת המפעלים מרציפן
בהשגחת הבד”ץ

38

רשימת המפעלים מרקים
בהשגחת הבד”ץ

38

משחת 
שיניים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

38

1בדיקתו מתולעיםמשמש

משמש 
מיובש

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

38

ראה גם מים מינרליים, מי משקאות 
סודה, מיץ טבעי

משקאות 
חריפים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

39

משקאות 
קלים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

3

משקה 
לקשישים

ראה איזי דרינק

משקה קל 
בשקיות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

38

ראה אמולסיפיירמתחלבים

39נבט חיטה

נודלס 
בטעמים

39

רשימת המפעלים ניילון נצמד
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

39

נייר 
אלומיניום

ראה אלומיניום
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רשימת המפעלים נייר אפיה
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

39

רשימת המפעלים נייר מגבת
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

39

רשימת המפעלים נקטר
בהשגחת הבד”ץ

39

113הערות והוראתניפוי קמח

141בדיקתו מתולעיםנקטרינה

39נקניק

רשימת המפעלים נקניק צמחי
בהשגחת הבד”ץ

39

נרות לבן 
וצבעוני

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

39

39נרות שמן זית

רשימת המפעלים סבון
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים סבון כלים
בהשגחת הבד”ץ

38

40סובין

40לימות השנהסבון רחצה

רשימת המפעלים סודה לשתיה
בהשגחת הבד”ץ

40

רשימת המפעלים סוכר
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

40

זהירות מתולעים במקום סוכר
הסגירה בדבק

40

רשימת המפעלים סוכר וניל
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

40

רשימת המפעלים סוכר ענבים
בהשגחת הבד”ץ

40

רשימת המפעלים סוכריות
בהשגחת הבד”ץ

40

סוכריות 
לקישוט 

עוגות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

40

40בדיקתן מתולעיםסולת

רשימת המפעלים סולת 
בהשגחת הבד”ץ

40

רשימת המפעלים סולת נמס
בהשגחת הבד”ץ

41

40סוכר קוביות

הערות והוראות בניפוי סולת               
סולת

113

41סילאן

סוגי הסימונים על מוצרים סימוני  קודים
שונים

6

חובת הבדיקה על כל סימוני כשרות
המוצרים אחר חותמת 

הבד”ץ

6

רשימת המפעלים סירופ
בהשגחת הבד”ץ

41

רשימת המפעלים סירופים
בהשגחת הבד”ץ

41

1בהשגחת הבד”ץסכך

183נקיונם מתולעים וחרקיםסכך

6השתמשות בו בשבתסכרין

רשימת המפעלים סכרין
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

41

41רשימת מפעליםסלט אבוקדו

רשימת המפעלים סלטי דגים
בהשגחת הבד”ץ

41

רשימת המפעלים סלטים
בהשגחת הבד”ץ

41

רשימת חנויות בהשגחת סלטים
הבד”ץ

1

136בדיקתו מתולעיםסלק

רשימת המפעלים סנדויצים
בהשגחת הבד”ץ

4

ספוגיות 
לניקוי

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

4

ראה כוהלספירט

41לימות השנהסקוצ’ברייט

42רשימת מפעליםסרדינים

1לשכת הגההסת”ם

6משרדי ועד מפקחי סת”םסת”ם

רצועות לתפילין בהשגחת סת”ם
הבד”ץ

170

השגחה ופיקוח על סופרי סת”ם
סת”ם

172

צבע לתפילין בהשגחת סת”ם
הבד”ץ

171

1בתים לתפיליןסת”ם

1גידים בהשגחת הבד”ץסת”ם

175ציצית בהשגחת הבד”ץסת”ם
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1קלף בהשגחת הבד”ץסת”ם

1בדיקתם מתולעיםעגבניות 

עגבניות 
כבושות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

42

רשימת המפעלים עדשים
בהשגחת הבד”ץ

42

42בדיקתן מתולעיםעדשים

1ברכתםעוגות גבינה 

ראה גם מאפיות ומגדניותעוגות 

רשימת המפעלים עוגיות
בהשגחת הבד”ץ

42

עוגיות ללא 
גלוטן

42

42עוגיות קישוט

ראה בשר, איטליזיםעופות

7ועד העירוביןעירובין

204הפיקוח על העירובעירובין

141בדיקתם מתולעיםענבים 

94סדר ההשגחה בעניני ערלה ערלה

95שנות ערלה בשתיליםערלה

43רשימת המפעליםערמונים

מטבעות כסף בהשגחת פדיון הבן
הבד”ץ

179

רשימת המפעלים לימות פודינג
השנה

43

43פונדנט

43בדיקתן מתולעיםפופקורן

43פופקורן

ראה סירופיםפטל

רשימת המפעלים פטריות
בהשגחת הבד”ץ

43

פיקוח כשרות בתחומי פיננסיים
השקעות ופיננסיים

190

152ברכתופיצה

רשימת החנויות  בהשגחת פיצה
הבד”ץ

12

רשימת המפעלים פיצה קפוא
בהשגחת הבד”ץ

43

רשימת החנויות בהשגחת פיצוחים 
הבד”ץ

12

פיצוחים 
באריזות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

43

פיצוחים 
באריזות

43בדיקתן מתולעים

פיצפוצי     
אורז

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

4

פירה 
אינסטנט

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

43

44ללא גלוטןפירורי לחם

44בדיקתן מתולעיםפירורי לחם

רשימת המפעלים פירורי לחם
בהשגחת הבד”ץ

44

141בדיקתם מתולעיםפירות

חשש מריחת דונג על פירות
פרי הדר

9

רשימת הירקנים בהשגחת פירות
הבד”ץ

9

רשימת סיטונאים פירות
בירושלים בהשגחת הבד”ץ

1

רשימת סיטונאים ברחבי פירות 
הארץ בהשגחת הבד”ץ

111

ראה גם תרומות פירות
ומעשרות, ערלה

4בדיקתם מתולעיםפירות יבשים

רשימת המפעלים פירות יבשים
בהשגחת הבד”ץ

4

פירות 
מסוכרים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

4

רשימת המאפיות פיתות
בהשגחת הבד”ץ

44

רשימת החנויות  בהשגחת פלאפל
הבד”ץ

130

144בדיקתו מתולעיםפלפל

44בדיקתו מתולעיםפלפל חריף

רשימת המפעלים פלפל חריף
בהשגחת הבד”ץ

44

44שטיפתן לפני האכילהפלפל חריף

רשימת המפעלים פסטה
בהשגחת הבד”ץ

4

4בדיקתן מתולעיםפסטה

רשימת המפעלים פפריקה 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

4

4בדיקתן מתולעיםפפריקה 

רשימת המפעלים פריכיות אורז
בהשגחת הבד”ץ

45

45ברכתםפריכיות אורז
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רשימת המפעלים פריכיות חיטה
בהשגחת הבד”ץ

45

פתיתים 
אפויים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

45

רשימת המפעלים צבעי מאכל
בהשגחת הבד”ץ

56

רשימת המפעלים צי’פס
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

4

רשימת המפעלים צימוקים
בהשגחת הבד”ץ

45

45בדיקתן מתולעיםצימוקים

4ציפוי שניצל

1בהשגחת הבד”ץציצית

1עבודת יד בהשגחת הבד”ץציצית

ניפוץ לשמה בהשגחת ציצית
הבד”ץ

1

5בדיקתן מתולעיםצמחי מרפא

רשימת המפעלים צמחי מרפא
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים צמקאו
בהשגחת הבד”ץ

4

4צנימים

4ברכתןצנימים

טבילתם ברוצה להשתמש צנצנות
שימור חוזר

3

2קאדאמעס

46ראה בוטנים מצופיםקבוקים

קדאיף               

רשימת המפעלים קוגל
בהשגחת הבד”ץ

131

רשימת המפעלים קוואקר
בהשגחת הבד”ץ

46

46בדיקתן מתולעיםקוואקר

46ברכתוקוואקר

רשימת המפעלים קונפיטורות
בהשגחת הבד”ץ

46

רשימת המפעלים קוסקוס
בהשגחת הבד”ץ

46

46בדיקתן מתולעיםקוסקוס

רשימת המפעלים קוקוס טחון
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

46

קוקטייל 
פירות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

46

רשימת המפעלים קורנפלור
בהשגחת הבד”ץ

46

קורנפלור 
אינסטנט

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

4

רשימת המפעלים קורנפלייקס
בהשגחת הבד”ץ

4

12בדיקתם מתולעיםקטניות

רשימת החנויות  בהשגחת קטניות
הבד”ץ

12

47באריזות וואקוםקטניות 

ראה גם מזון תינוקותקטניות

קטניות 
באריזות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

4

קטניות 
באריזות

4בדיקתן מתולעים

ראה גם מזון תינוקותקטנים

רשימת המפעלים קטשופ
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

4

1הזמנת קייטרינג לאולםקייטרינג 

השגחה בעניני שמירת קייטרינג 
שבת

1

ראה גם מסעדות, מזנוניםקייטרינג

קייטרינג 
בשרי

רשימת הקייטרינגים 
בהשגחת הבד”ץ

1

קייטרינג 
חלבי

רשימת הקייטרינגים 
בהשגחת הבד”ץ

1

קינואה 
אורגנית

47

קישקע 
ממולא

47

47קינוחים

1בהשגחת הבד”ץקלף

48בדיקתן מתולעיםקמח

48לנפותן סמוך ללישהקמח

רשימת טחנות בהשגחת קמח 
הבד”ץ

48

הערות והוראות בניפוי קמח
קמח

1

רשימת המפעלים קמח אורז
בהשגחת הבד”ץ

4

קמח בחזקת 
נקי

4

48קמח חומוס

49רשימת מפעליםקמח טף
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49רשימת מפעליםקמח טפיוקה

רשימת המפעלים קמח כוסמין
בהשגחת הבד”ץ

49

4בדיקתן מתולעיםקמח מלא

4קמח מלא 

קמח מלא 
בחזקת נקי

4

רשימת המפעלים קמח מצה
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

49

49בדיקתן מתולעיםקמח מצות

49רשימת מפעליםקמח קוקוס

50קמח קטניות

50קמח שיפון

50קמח שמרים

50רשימת מפעליםקמח שעורה

רשימת המפעלים קמח תופח
בהשגחת הבד”ץ

50

50בדיקתן מתולעיםקמח תופח

50רשימת מפעליםקמח תירס

רשימת המפעלים קמח תפו”א
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

50

רשימת מפעלים לימות קניידלך
השנה

50

6השתמשות בו בשבתקפה

רשימת המפעלים קפה טחון
בהשגחת הבד”ץ

50

רשימת המפעלים קפה נמס
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

50

50השתמשות בו בשבתקפה נמס

קפה 
קפסולות

50רשימת מפעלים

5השתמשות בו בשבתקצפת

רשימת המפעלים קצפת צמחית
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים קקאו
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

5השתמשות בו בשבתקרוטונים

רשימת המפעלים קרוטונים
בהשגחת הבד”ץ

5

5ברכתןקרוטונים

קרטוניות 
לאפיה

5

רשימת המפעלים קריש ג’לי
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים קרם ידיים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

5ברכתו על הביסקויטקרמבו

5קרמבו

51קרמל

רשימת המפעלים קרקר אורז
בהשגחת הבד”ץ

51

רשימת המפעלים קרקר דגן
בהשגחת הבד”ץ

51

51ברכתוקרקר דגן

51קרקר קטניות

רשימת המפעלים רטבים
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים ריבה
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים ריבת חלב
בהשגחת הבד”ץ

5

6השתמשות בו בשבתרי’צ

רישום 
נישואין

ראה העדה החרדית

רשימת המפעלים רסק עגבניות 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

רסק תפוחי 
עץ

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

רשתות 
לרולדת בשר

5

רשימת המפעלים שבבי תפו”א
בהשגחת הבד”ץ

43

רשימת המפעלים שבולת שועל
בהשגחת הבד”ץ

46

אבקות מרק השתמשות שבת
בהם בשבת

6

דבש, השתמשות בו שבת
בשבת

6

חרדל, השתמשות בו שבת
בשבת

6

6סוכרשבת

סכרין, השתמשות בו שבת
בשבת

6
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קטשופ, השתמשות בו שבת
בשבת

6

מזון תינוקות, השתמשות שבת
בו בשבת

6

מיונז, השתמשות בו שבת
בשבת

6

מנה חמה, השתמשות בו שבת
בשבת

6

מלבין קפה, השתמשות שבת
בו בשבת

6

מלח, השתמשות בו שבת
בשבת

6

קפה, השתמשות בו שבת
בשבת

6

קצפת, השתמשות בו שבת
בשבת

6

קרוטונים, השתמשות בו שבת
בשבת

6

שקדי מרק, השתמשות שבת
בו בשבת

6

6תה, השתמשות בו בשבתשבת

92הפרשת תרו”מ בשבתשבת

אבקת שוקו השתמשות שבת
בו בשבת

20

הפרדת גביעי מוצרי חלב שבת
לפני שבת

30

פתיחת מכסים של מוצרי שבת
חלב בשבת

30

זהירות מחיתוך האותיות שבת
שעל המדבקות על החלות

1

השגחה בעניני שמירת שבת
שבת בהזמנת קייטרינג

1

140בדיקתו מתולעיםשום 

רשימת המפעלים שום כתוש
בהשגחת הבד”ץ

52

52שום קלוף

רשימת המפעלים שומשום
בהשגחת הבד”ץ

5

שומשום 
מחו”ל

5בדיקתו מתולעים

1בהשגחת הבד”ץשופרות

ראה אבקת שוקושוקו

רשימת המפעלים שוקולד
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

שוקולד 
לבישול

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שוקולד 
למריחה

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שוקולד 
לציפוי 

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שוקולד 
צי’פס

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שוקלדים 
מקושטים

5

5בדיקתן מתולעיםשזיפים לפתן

רשימת המפעלים שזיפים לפתן
בהשגחת הבד”ץ

5

שזיפים 
מיובשים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שיבולת 
שועל

ראה קוואקר

ראה דגיםשימורי דגים

רשימת המפעלים שימורים
בהשגחת הבד”ץ

53

53בדיקתם מתולעיםשימורים 

רשימת המפעלים שיפקה
בהשגחת הבד”ץ

44

44שטיפתן לפני האכילהשיפקה

רשימת המפעלים לימות שלגונים
השנה

25

רשימת המפעלים שלוה
בהשגחת הבד”ץ

54

רשימת המפעלים שמן אגוזים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

54

54שמן בוטנים

רשימת המפעלים שמן דקלים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

54

רשימת המפעלים שמן זית
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

54

רשימת המפעלים שמן חמניות
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שמן חריע
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שמן כותנה
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

רשימת המפעלים שמן סויה
בהשגחת הבד”ץ

5

שמן פרפיני 
לבן

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

54
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רשימת המפעלים שמן פשתן
בהשגחת הבד”ץ

54

54שמן קוקוס

רשימת המפעלים שמן קנולה
בהשגחת הבד”ץ

5

שמן 
שומשום

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שמן תירס
בהשגחת הבד”ץ

5

שמנים 
מוקשים 
לתעשיה

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שמנת צמחית
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שמפו
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

5שמרי בירה

רשימת המפעלים שמרים
בהשגחת הבד”ץ

5

5שניצל בשרי

רשימת המפעלים שניצל דגים
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים שניצל צמחי
בהשגחת הבד”ץ

5

שעועית 
יבשה

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שעועית 
יבשה

5בדיקתן מתולעים

שעועית 
צהובה

5בדיקתו מתולעים

שעועית 
צהובה וירוקה

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

שעועית 
צהובה וירוקה

5בדיקתן מתולעים

1מעבדות בהשגחת הבד”ץשעטנז

1חליפות ללא שעטנזשעטנז

5השתמשות בו בשבתשקדי מרק

רשימת המפעלים שקדי מרק
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

ראה קטניותשקדים 

שקדים 
באריזות

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

55

שקדים 
באריזות

55בדיקתן מתולעים

רשימת המפעלים שקיות צליה
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים תבלינים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

5בדיקתן מתולעיםתבלינים

תבניות 
אלומיניום

בהשגחת הבד”ץ לימות 
השנה 

5

תבניות 
אלומיניום 

גסטרונם

5

תבניות 
סילוקון

5

5תבשילים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

רשימת המפעלים תה
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

רשימת המפעלים תה נמס
בהשגחת הבד”ץ

56

56השתמשות בו בשבתתה נמס

20תולעים באורז

81בדגיםתולעים

ראה גם חומר לחיטוי תולעים
ירקות

13חובת הזהירות מתולעיםתולעים

פיקוח ועד הכשרות בעניני תולעים
תולעים

13

מוצרי קטניות ופירות תולעים
יבשים, בדיקתם מתולעים

13

שימורים, בדיקתם תולעים
מתולעים

13

חובת הבדיקה במוצרים תולעים
שבהשגחת הבד”ץ

81

1במי הכנרתתולעים

רשימה חלקית ממוצרים תולעים
העלולים להיות בחשש 

תולעים

13

1במשמש, ואופן בדיקתותולעים

1בנקטרינהתולעים

1בדובדבןתולעים

1בענביםתולעים

1באפרסקתולעים

1בפלפל תולעים
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1בעגבניותתולעים

1בבצל ואופן בדיקתותולעים

תולעים 
בתאנים

1

1בתות שדהתולעים

נקיון הסכך מתולעים תולעים
וחרקים

1

ראה איזי דרינקתוספי מזון

בדיקתו מתולעים ואופן תות שדה
השימוש בו

1

רשימת המפעלים תחליף בשר
בהשגחת הבד”ץ

5

5ההשתמשות בו בשבתתחליף חלב 

רשימת המפעלים תחליף חלב 
בהשגחת הבד”ץ

5

תחליף חלב 
אם

5

תחליף 
שוקולד

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

ראה מזון תינוקותתינוקות

תירס 
שימורים

5בדיקתן מתולעים

תירס 
שימורים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים תמציות טעם
בהשגחת הבד”ץ

5

תמציות 
לאפיה

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

רשימת המפעלים תמרים
בהשגחת הבד”ץ לימות 

השנה

5

בדיקתן מתולעיםתמרים

בהפרדה מוחלטת תנורי אפיה
בהשגחת הבד”ץ

1

רשימת המפעלים תססן
בהשגחת הבד”ץ

5

תפו”א 
מקולפים

רשימת המפעלים 
בהשגחת הבד”ץ

5

ראה שביבי תפו”א, פירהתפוחי אדמה

חשש מריחת דונג על תפוחי עץ
תפוחי עץ

9

רשימת המפעלים תפוחי עץ
בהשגחת הבד”ץ

57

1רצועות בהשגחת הבד”ץתפילין

צבע לתפילין בהשגחת תפילין
הבד”ץ

1

בתים לתפילין בהשגחת תפילין
הבד”ץ

1

גידים לתפירת בתים תפילין
בהשגחת הבד”ץ

1

תרומות 
ומעשרות

91סדר ונוסח הפרשת תרו”מ

תרומות 
ומעשרות

שנות מעשר שני, מעשר 
עני

91

תרומות 
ומעשרות

הפודה מעשר שני של 
אחרים

92

תרומות 
ומעשרות

לקבוע יום מיוחד לחילול 
מטבע של מע”ש

92

תרומות 
ומעשרות

91סדר ההפרשה מטבל ודאי 

תרומות 
ומעשרות

93איבוד התרומה

תרומות 
ומעשרות

92הפרשה מפטור על החיוב

תרומות 
ומעשרות

הפרשה מפירות שנרכשו 
בזמנים שונים

92

תרומות 
ומעשרות

92הפרשה ע”י קטנים

תרומות 
ומעשרות

92הפרשה בשבת ויו”ט

תרומות 
ומעשרות

סוג המטבע שיש לחלל 
עליה

92

תרומות 
ומעשרות

סוג המטבע שיש לייחד 
לפדיון מע”ש ורבעי

92

תרומות 
ומעשרות

סדר חילול המטבע שחיללו 
עליו מע”ש

92

תרומות 
ומעשרות

בספק אם חייב במע”ש או 
מעשר עני

92

תרומות 
ומעשרות

חיוב הפרשה למכינים 
בעצמם יין ומיץ ענבים

9

תרומות 
ומעשרות

סדר הפרשת מע”ש 
בגבולותיה העתיקים של 

ירושלים

93

תרומות 
ומעשרות

סדר הפרשת תרו”מ 
בחנויות שבהשגחת 

הבד”ץ

93

תרומות 
ומעשרות

הפרשת תרו”מ בחנויות 
בימי ראשון בשבוע

9

תרומות 
ומעשרות

זהירות למזמינים משלוח 
פירות וירקות הביתה

9

תשמישי 
קדושה

ראה סת”ם



בס“ד

ועד הכשרות
שע"י בד“צ העדה החרדית ירושלים ת“ו

בברכת גמח“ט בספשצ“ג תשרי תשע"ז

  

          

  

    

  

  

  

  
  

4

59

33

6

65 39

11

43

22

30

17

רשימה חלקית של חנויות לממכר אתרוגים
בירושלים ובית שמש

 העומדים תחת פיקוח הבד"צ:

וע„ ‰כ˘רו˙
˘ע"י ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙

ירו˘לים ˙"ו

‡„ר ˙˘ע"ז

בס"„

ל‡פרו˘י מ‡יסור‡
חר˜ים ב˘ום יב˘:

ע˜ב ‰ימˆ‡ו˙ חר˜ים ˜טנים ב'˘ום יב˘'
על ‚בי ‰˜ליפו˙ ו‡ף על ‚בי (˘יני) ‰˘ום עˆמם
[מˆויים כע˙ ב‡חוזים ‚בו‰ים ב˘ום ‰מיוב‡ מסין, ‡ולם

י˙כן ‚ם ב˘ום ‰מ˜ומי. ובפרט ‰מ‡וחסן ˙˜ופ‰ ‡רוכ‰].

לכן ‡ין ל‰˘˙מ˘ ב˘יני ˘ום עם ‰˜ליפ‰.
ור˜ ל‡חר ˜ילוף ‰˘יניים י˘ ל˘טפם ‰יטב ˙ח˙
זרם מים. [וכ˘‡פ˘ר ר‡וי לפני ‰˘טיפ‰ ל‰˘רו˙ ‡ו˙ם

במים עם חומר ני˜וי למ˘ך 3 „˜ו˙].

מודעות שנתפרסמו השנה ע"י ועד הכשרות והשמיטה של העדה החרדית



מודעות שנתפרסמו השנה ע"י ועד הכשרות והשמיטה של העדה החרדית



  ד"בס

äçâùää ä÷ñôåä  
  
  

  עקב ניהול חדש במחלקת פירות וירקות
  

  "ד"כולל חב"י "שע כולל מרקט
  אזור התעשיה החדש צפת

  

  ץ מהמקום"הופסקה השגחת הבד
     .ומהיום אין לנו פיקוח שם

        ועד הכשרות והשמיטהועד הכשרות והשמיטהועד הכשרות והשמיטהועד הכשרות והשמיטה                                                                    
  ו"י העדה החרדית ירושלים ת"שע                              ו"טבת תשע' יום שני פרשת ויחי ט

 02-6700200. טל                                                     

וע„ ‰כ˘רו˙
˘ע"י ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙

ירו˘לים ˙"ו

כ"ז ˘בט ˙˘ע"ז

ל‰סיר מכ˘ול
בס"„

מפעל "˙בו‡ו˙ בר" 
מייˆר ומ˘וו˜ עו‚ו˙ ומ‡פים ˙וך זיוף חמור
חו˙מ˙ ‰ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙ על ‰‡ריזו˙.

י„ע ‰ˆיבור ויז‰ר מזייפנים ‡לו

פרסמנו כבר ˘‰חל מר"ח טב˙ ˙˘ע"ז (30 ב„ˆמבר 16)
‡ין לנו ˘ום פי˜וח ו‰˘‚ח‰

על ‰עו‚ו˙ ו‰מ‡פים ˘ל "˙בו‡ו˙ בר"

וע„ ‰כ˘רו˙
˘ע"י ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙

ירו˘לים ˙"ו

˘בט ˙˘ע"ז

‰ו„ע‰ לˆיבור
בס"„

(ל˘עבר ‡.˙. בר˜ן)"מ‡פיי˙ ˙בו‡ו˙ בר"

עבר‰ לבעלו˙ ומ˜ום ‡חר
ו‡ין לנו ˘ום ‰˘‚ח‰ ו‡חריו˙ במ˜ום
‚ם ‰‡ריזו˙ עם חו˙מ˙ ‰ב„"ı ‡ינם ב‰˘‚ח˙נו.

בס“ד

ועד הכשרות
שע"י העדה החרדית ירושלים ת“ו

יום ראשון ט"ז שבט תשע"ז

הופסקה ההשגחה

קניון רמות ירושלים
שוק העיר

ומהיום אין לנו פיקוח במקום

  ד"בס

ä÷ñôåä äçâùää  
  

  

   ממאפיית
  

  "מנחם בעתיקה מאפה"
  צפת 17ירושלים ' רח

  

  .ומהיום אין לנו פיקוח במקום
  

        ועד הכשרותועד הכשרותועד הכשרותועד הכשרות
        ירושלים העדה החרדיתי "שע                                                           ז"ב טבת תשע"ויחי י' יום שלישי פר

02-6700200   

מודעות שנתפרסמו השנה ע"י ועד הכשרות והשמיטה של העדה החרדית



וע„ ‰כ˘רו˙
˘ע"י ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙

ירו˘לים ˙"ו

˘בט ˙˘ע"ז

י„יעו˙ נחוˆו˙
ל˜ר‡˙ ט"ו ב˘בט ‰בעל"ט

כל סו‚י ‰פירו˙, פיˆוחים, ופירו˙ יב˘ים ‰נמכרים
בחנויו˙ ˘ב‰˘‚ח˙ ‰ב„"ˆ, נ˜יים מח˘˘ ‡יסור

˘ביעי˙, טבל, ערל‰, ו˙מˆיו˙ בח˘˘ו˙,

פירו˙ יב˘ים / מסוכרים וכ„ומ‰, (בלי ‰˘‚ח‰), בח˘˘ו˙ ‡יסור:

˘ימורי פירו˙ ולפ˙נים וכ„ומ‰: 

‰סו‚ים „ל‰לן ע„יין ˜יים ב˘ו˜ מ‚י„ולי ˘ביעי˙ וי˘ ל‰יז‰ר
‚רעיני ‡בטיח / חמניו˙, פופ˜ורן, ˙מרים.

ב‰רב‰ סו‚י פירו˙ יב˘ים / מסוכרים ˜יים ח˘˘ ˘ל ˆבעי מ‡כל ו˙מˆיו˙ בח˘˘, ‡ו מירוח ב˘מנים בח˘˘, 

זי˙ים, ‡פרס˜ים, מי˘מ˘, ˘זיפים, ˜ו˜טייל פירו˙: עלולים ל‰יו˙ בח˘˘ו˙ ‡יסורים ˘ונים,
‡לו ˘ב‰˘‚ח˙ינו נ˜יים מכל ח˘˘ו˙ ‡יסור טבל, ערל‰, ˘ביעי˙, ולל‡ ח˘˘ מריח‰ ב˘ומנים ‡סורים,

ונל˜חים מסו‚ים טובים ועוברים ב„י˜ו˙ מח˘˘ ˙ולעים, ור‡וי לב„ו˜ לפני ‰˘ימו˘.

˙ו˙ ˘„‰ (טרי):
ע˜ב נ‚יעו˙ ˙ולעים, ר‡וי ל‡ ל‰˘˙מ˘ ב‰ם, מלב„ לפי ‰˙נ‡ים ˘נ˙פרסמו בחנויו˙ ˘ב‰˘‚ח‰.

.ıו˙ מיוב˘ - מסוכר: ‡ין בו ח˘˘ ˙ולעים.     חמוˆיו˙: ברכ˙ם בור‡ פרי ‰ע˙

,ı"„חנויו˙ פירו˙ ויר˜ו˙ וחנויו˙ פיˆוחים בפי˜וח ו‰˘‚ח˙ ‰ב
‰ם ר˜ ‡לו ˘י˘ ל‰ם ˙עו„˙ כ˘רו˙ ‡ור‚ינלי˙ בר ˙ו˜ף עם כ˙וב˙ ‰חנו˙.

ל˙˘ומ˙ לב!

י˘ לב„˜ם מח˘˘ ˙ולעים.
˙‡נים מיוב˘ים ב„י˜˙ן ˜˘‰ ור‡וי ל‡ ל‡כלם.

בס"„

בעקבות פתיחת תוכניות החיסכון לילדים, בהן כל הורה אמור להחליט היכן יושקעו כספי החיסכון, הננו להודיע לציבור 
כי בעזרת ה' רוב חברות הגמל פתחו מסלול השקעה ייחודי ויעודי המפוקח ומאושר על ידי הבד"ץ ונקי מחשש חילול 

שבת, איסורי ריבית ושאר איסורים.
החפץ לנהל את הצבירה בתוכנית חיסכון בנקאית צריך לבדוק שקיים היתר עיסקא מסודר ותקף, ואין צורך במסלול 

מיוחד.
לרשות  אפשרות הבחירה עבור ילדים שנולדו עד עתה קיימת עד לתאריך ז' בסיון תשע"ז הבעל"ט )1 ביוני למניינם(. 
ההורים עומד מגוון אפשרויות שיוצגו להלן. מומלץ לשקול היטב ולהתייעץ קודם קבלת החלטה בנושא, משום שמדובר 

בהחלטה לטווח ארוך.

רשימת המסלולים המאושרים ע"י הבד"ץ ואפשריים לבחירה בקופות גמל לחיסכון:

בנק אוצר החייל

בנק מרכנתיל דיסקונטבנק מסדבנק לאומי

בנק הפועליםבנק הבינלאומיבנק דיסקונט

רשימת הבנקים אשר ברשותם היתר עיסקא שנחתם בפני חברי הבד"ץ:

הנחיות לבחירת מסלול צבירה מופיעות במכתבים שנשלחו בימים האחרונים

'חיסכון לכל ילד'

המועד האחרון לבחירת מסלול השקעה הוא יום חמישי, ז' סיוון, אסרו חגה"ש תשע"ז.  1 ביוני למניינם.

הורה יקר! בדוק שהכסף של ילדיך אינו מושקע בחילולי שבת, איסורי ריבית ושאר איסורים

02-6700-202 בוחרים במסלול השקעה כשר עבור הילדים

לשאלות, חייגו לקו המידע ההלכתי:

הודעה לציבור בעניין 

מומלץ לשמור רשימה זו

                        אינטרגמל  חיסכון לילד כל המסלולים כולל מסלול בסיכון מוגברחדש!
חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלול מס' 9421 |  חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלול מס' 9414

חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלול מס' 9420 |  חיסכון לילד מסלול הלכה מסלול מס' 9113

אלטשולר שחם  חיסכון לילד מסלול הלכה

אקסלנס גמל  להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד מסלול הלכתי הלכה יהודית

הלמן אלדובי  חיסכון לילד מסלול הלכה

הראל גמל  להשקעה לילד מסלול הלכה

מגדל  חיסכון לילד מסלול הלכה

מיטב דש  חיסכון לכל ילד מסלול כהלכה

מנורה מבטחים  חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

פסגות  חיסכון לכל ילד מסלול הלכתי הלכה יהודית

מסלולים 9113/9420/9421/9414

מסלול מס' 11328

מסלול מס' 11335

מסלול מס' 11353

מסלול מס' 9555

מסלול מס' 9895

מסלול מס' 11388

מסלול מס' 11320

מסלול מס' 11383
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הודעה לציבור

ח‘ מרחשון תשע"ז

בס"ד

בענין "ירקות עלים" מגידול מיוחד באישור הבד"צ

מעתה, יודפס על האריזות "ירקות עלים"
באישור הבד"צ חותמת מיוחדת כזו:

באריזות "ירקות עלים" - מגידול מיוחד, המאושרים ע"י הבד"צ 
הודפס עד היום כיתוב (ללא חותמת), כדלהלן:

על הציבור להקפיד על הוראות השטיפה כפי הרשום בתוך מסגרת החותמת.

בעז"‰ ב˜רוב, יו„פסו על כל ‰‡ריזו˙ ˘ל "יר˜ו˙ עלים"
‰מ‡ו˘ר על י„י ‰ב„"ˆ, חו˙מ˙ ‰ח„˘‰ ‰נ"ל*. 

"ירקות עלים" המאושרים ע"י הבד"צ הם רק אלו שעל כל אריזה מודפס
חותמת, או הכיתוב מאושר וכו' הנ"ל, אריזות שאין עליהם את החותמת

או הכיתוב, אפילו מאותם חברות ומותגים שמשווקים באישור הבד"צ
אינם מפוקחים ואינם מאושרים על ידינו.

ועל הציבור להיזהר!
* נ"ב. ב˙˜ופ‰ זו יופיע על חל˜ מ‰‡ריזו˙, ר˜ ‰כי˙וב מ‡ו˘ר וכו' ולל‡ חו˙מ˙ ‰נ"ל, מ‡חר ובמל‡י ע„יין ˜יים ‡ריזו˙ י˘נו˙.

מאושר בתנאים דלהלן ע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים הוראות כשרות:
חובה להפריד את העלים, להשרותם במי סבון ל-3 דקות ולשוטפם היטב תחת זרם מים.

ועד הכשרות שע"י בד“צ העדה החרדית ירושלים

  ד"בס

øåáéöì äòãåä 
  
  

   על חנות פירות וירקותצ "פיקוח והשגחת הבד
  

"æ úîåöìåãâáå ìå" -"äìåæä äðéôä"  
  

   בר אילן - בפינת רחוב עלי הכהן 
  

åæ úåðçá øëîðù äî ìò ÷ø àåä ãáìá!  
  

- ————  -  ———— - ———— -  ———— -  ————  -  ———— -   
  

 åðì ïéà íåù  
  

úåéøçàå äçâùä  
  

  

 על הפירות וירקות
  

  הנמכרים  )בבעלות אחרת(
  

  L יהחנמגרש הב 7
  .עלי הכהן' ברח

  
        ועד הכשרות                                                                           ו "א תמוז תשע"כ

  צ העדה החרדית"י בד"שע
 ו"ק ירושלים ת"בעיה
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