תאריך הנפקה :כ"ה טבת תשפ"ב,
 29/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

71944

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל.
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה קלוי וטחון VERTUO Peru organic -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Professional Range Peru Organic -
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Ice intenso -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ח טבת תשפ"ב,
 01/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72480

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה פסח בהשגחת ועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Chiaro -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Palermo Kazaar -
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Firenze Arpeggio -
 .4קפה קלוי וטחון נטול קפאין Ispirazione Firenze Arpeggio Decaffeinato -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 3 :
הערות:
 .1סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
 .2שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72162

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Buenos Aires Lungo - .1
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Tokyo Vivalto Lungo - .2
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Stockholm Fortissio Lungo - .3
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון Cape Town Envivo Lungo - .4
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון Vienna Linizio Lungo - .5
 .6קפה אספרסו קלוי וטחון Espresso Forte - .6
 .7קפה אספרסו קלוי וטחון SHANGHAI LUNGO - .7

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 7 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72334

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Lungo origin Guatemala - .1
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Espresso Origin Brazil - .2
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Ristretto - .3
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון Ristretto intenso - .4
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון Leggero - .5
 .6קפה אספרסו קלוי וטחון נטול קפאין Decaffeinato - .6

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 6 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72336

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל.
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון הודו Origin India -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון קניה Kenya Milima -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72340

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון נטול קפאין Lungo Decaffeinato -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Nepal Lamjung -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72345

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה קלוי וטחון Melozio - .1
 .2קפה קלוי וטחון Costa Rica - .2
 .3קפה קלוי וטחון Arondio - .3
 .4קפה קלוי וטחון Mexico - .4
 .5קפה קלוי וטחון Stormio - .5
 .6קפה קלוי וטחון Fortado - .6
 .7קפה קלוי וטחון Odacio - .7
 .8קפה קלוי וטחון Altissio - .8

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 8 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72370

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה קלוי וטחון נטול קפאין Decaffeinato -
 .2קפה קלוי וטחון Colombia - .2
 .3קפה קלוי וטחון Elvazio - .3
 .4קפה קלוי וטחון Fortado Decaffeinato - .4
 .5קפה קלוי וטחון Voltesso - .5
 .6קפה קלוי וטחון Solelio - .6
 .7קפה קלוי וטחון Bianco Leggero - .7
 .8קפה קלוי וטחון Ethiopia - .8

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 8 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72381

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל.
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה קלוי וטחון Inizio - .1
 .2קפה קלוי וטחון Diavolitto - .2
 .3קפה קלוי וטחון Bianco Forte - .3
 .4קפה קלו וטחון נטול קפאין Altissio Decaffeinato -
 .5קפה קלוי וטחון Double Espresso Scuro - .4
 .6קפה קלוי וטחון Double Espresso Chiaro - .5

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 6 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :א' שבט תשפ"ב,
 03/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72469

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת ועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Scuro - .1
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Napoli - .2
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Volluto - .3
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Venezia - .4
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון Cosi - .5
 .6קפה אספרסו קלוי וטחון נטול קפאין Volluto decaffeinato -
 .7קפה אספרסו קלוי וטחון Corto - .7
 .8קפה קלוי וטחון נטול קפאין Ispirazione Ristretto Italiano Decaffeinato -
 .9קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Ristretto Italiano - .9

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 9 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :א' שבט תשפ"ב,
 03/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72475

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת ועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל.
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Roma - 1
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Ispirazione Genova Livanto - 2
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון India - 3
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון Capriccio - 4
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון Colombia - 5
 .6קפה אספרסו קלוי וטחון Nicaragua - 6
 .7קפה אספרסו קלוי וטחון Ethiopia - 7
 .8קפה אספרסו קלוי וטחון Indonesia - 8

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 8 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ה טבת תשפ"ב,
 29/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

71937

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה קלוי וטחון Craft Brew Cold Brew -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Finezzo -
 .3קפה קלוי וטחון Craft Brew Carafe Pour-Over Style Mild -
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון Bianco Delicato -
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון Bianco Intenso -
 .6קפה אספרסו קלוי וטחון Congo Organic -
 .7קפה קלוי וטחון Intenso -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ה טבת תשפ"ב,
 29/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

71951

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לשראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1קפה קלוי וטחון Orafio -
 .2קפה קלוי וטחון Toccanto -
 .3קפה קלוי וטחון Il Caffe -
 .4קפה קלוי וטחון Double Espresso Dolce -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ה טבת תשפ"ב,
 29/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

71950

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1קפה קלוי וטחון בטעם פאדג' שוקולד Barista Creations Chocolate Fudge -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 1 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ו טבת תשפ"ב,
 30/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72210

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל שוויץ ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון בטעם וניל Espresso Vanilla -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון בטעם קרמל Espresso Caramel -
 .3קפה קלוי וטחון בטעם עוגיות קרמל Caramel Cookie -
 .4קפה אספרסו קלוי וטחון בטעם אקלר וניל Barista creations Vanilla Eclair -
 .5קפה אספרסו קלוי וטחון בטעם טרפלס קקאו Barista creations cocoa truffle -
 .6קפה קלוי וטחון בטעם מאפין אגוזי לוז Hazelino Muffin -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 6 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72226

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1קפה קלוי וטחון בטעם פאי וניל Vanilla Custard PIE -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון בטעם קרמל קרם בורלה Barista Creations Caramel creme brulee -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ו טבת תשפ"ב,
 30/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72154

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :ועד הכשרות בזל
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר לפסח פרווה בהשגחת וועד הכשרות בזל ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,כשר לפסח
 .1קפה אספרסו קלוי וטחון Paris Espresso -
 .2קפה אספרסו קלוי וטחון Istanbul Espresso -
 .3קפה אספרסו קלוי וטחון Rio de Janeiro Espresso -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** : 3
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ח טבת תשפ"ב,
 01/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72505

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, COLUSSI SPA :קולוסי ספא ,ארץ :איטליה
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :מאור הכשרות
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :אפיית ישראל ,פרווה ,ללא חשש חדש ,חמץ ,לימות השנה
 .1מיני מאפה שקדים Amaretti -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 1 :
הערות:
 .1סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
 .2שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט טבת תשפ"ב,
 02/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

72512

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE NESPRESSO SA :נסטלה נספרסו שוויץ ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :מאור הכשרות
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1חומר לניקוי אבנית Nespresso Descaling Agent NDA-16 -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 1 :
הערות:
 .1סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
 .2שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ד תשרי תשפ"ב,
 30/09/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
06/07/2022

63581

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, ST MICHEL DEVELOPPMENT :סנט מיכאל דבלופמנט ,ארץ :צרפת
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :מאור הכשרות
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות
הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :אפיית ישראל ,לאוכלי חמאת נכרי ,חלבי
 .1מיני עוגת שוקולד Financiers Chocolat, 120g -
 .2עוגיות שוקולד עם נגיעות פלפל סצ'ואן Chocolate Biscuits Sichuan Pepper -
 .3עוגיות בטעם תפוז Orange flavoured Biscuits -
 .4מיני עוגת שקדים ופיסטוק Nespresso Financiers Pistache -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 4 :
הערות:
 .1סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
 .2שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :א' שבט תשפ"ב,
 03/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
30/09/2022

72107

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, GEORGES MONIN :גורגס מונין ,ארץ :צרפת
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :בית דין פאריז
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר  -פרווה בהשגחת בית דין פאריז ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1מארז סירופים לקפה סירופ בטעם וניל סירופ בטעם קרמל CARAMEL SYRUP 250 ML.1 -
 .2מארז סירופים לקפה סירופ בטעם וניל סירופ בטעם קרמל VANILLA SYRUP 250ML.2 -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 1 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ו טבת תשפ"ב,
 30/12/2021למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

71980

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, VAN OORDT THE PORTION COMPANY :ואן אורדט הולנד ,ארץ :הולנד
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :מאור הכשרות
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :פרווה ,לימות השנה
 .1סוכר חום BROWN SUGAR -
 .2סוכר לבן WHITE SUGAR -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 2 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

תאריך הנפקה :כ"ט שבט תשפ"ב,
 31/01/2022למניינם

בס"ד

תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products
מס' תעודה:

תוקף תעודה זו עד:
31/12/2022

6592195

וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו
המיוצרים על ידי, NESTLE SUISS SA :נסטלה סוויס ,ארץ :שוויץ
ומיובאים על ידי :נספרסו ישראל בעמ ,טלפון03-9062990 :
הינם כשרים בהשגחת :מאור הכשרות
נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים :כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת מאור הכשרות ובאישור
הרבנות הראשית לישראל
מוצרים אלו הינם :לימות השנה ,חלבי ,לאוכלי אבקת חלב עכו"ם
 .1שוקולד מריר מעולה NESPRESSO Dark Square -
 .2שוקולד חלב מעולה NESPRESSO Milk Square -
 .3שוקולד חלב עם שבבי קרמל NESPRESSO Milk Square Caramel -
 .4שוקולד מריר בטעם פלפל NESPRESSO Dark 70% Timur -

*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 4 :
הערות:
 .1שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

עמיחי קריגר
ממונה כשרות מוצרים בחו"ל

מחלקת יבוא – אגף הכשרות הארצי
תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל .אין לבצע שינוי בתעודה זו.
התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה
ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל www.rab.gov.il

עמוד  1מתוך 1

