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   www.net-sah.org  פרטים נוספים ועדכונים ניתן לראות בכל עת באתר האינטרנט

  או חפשו נצח ישראל בגוגל

  

 רשימת מוצרים כשרים לפסח – תשפ"א

שלמה מחפודרצון ערוסי

  

  הערה:

"חוזר וניעור" (=יהודי תימן ואשכנז) צריכים לקנות רק בטעות לאלה שמקפידים על מה שקוראים 

  ".בהכשר "מהדריןמוצרים 

  
  להלן רשימת מוצרים כשרים מהדרין:

  

 מצות: מצות: מצות: מצות: 
  מצות קוממיות. , הלפרין שמורה,מצות מיוחדות הלפרין ומצות ירושלמירה דעה, יד בנימין, ירושלמי, יו

  

  :להלן שמות מצות, בהכשר הרב מחפוד

  , מצות מרגליתשמורותמצות מסובים, מצות אבות ובנים, מצות איש מצליח, מצות האמונה, מצות 

  מצות אבותינו, מצות כתר ההידור, מצות ברכת הפסח.

  
  לקנות מצה עשירה מדגנים. לא*  

  לא רצוי לקנות לחמניה בהכשר או אטריות בהכשר.*  

  תערובת לאפייה לפסח בד"ץ לנדא*   

  כלל. * אין לקנות פרכיות אורז

ניתן להשיג תוצרת של חברת ביכורים ירקות קפואים, ארטישוק, במיה, פול, שעועית,        – בבר כל*    

  צ'יפס קפוא.    

יבשים, פיצוחים, אורז ארוז ועוד, רק עם תעודה  ניתן להשיג זיתים בתפזורת, פירות – שר עדבאו*   

  מקומית.

  , פיצוחי הטיב, בדין שירותים לוגיסטיים, יינות ביתן כמו כן ניתן להשיג ברשתות השיווק:*   

  באורז, קוקוס, חומוס, עדשים, פרג, כי טו תוצרת של חברת הנמל, שבבי תפוח אדמה,    

        

  עוגיות:
  בהכשר מהדרין, ברכת שהכל: 

(בטעמים שונים, ממולאות, קצפיות  אנטקוביץ
  ומצופות)

(עוגות קוקוס מצופה שוקולד ולא מצופה, אנג'ל 
עוגות בוטנים מצופה שוקולד ולא מצופה וממלואים, 

  בחותמת הרב מחפוד עוגיות מרוקאיות)
  
  
  
  

  

  וקטניות: אורז
  ויליפוד
  כי טוב

  יםאריזות ירושל
  בסדר -ק"ג   5אריזות 
  רק כשר לפסח. –ק"ג  1אריזות 
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   www.net-sah.org  נים ניתן לראות בכל עת באתר האינטרנטפרטים נוספים ועדכו

  או חפשו נצח ישראל בגוגל

  

  
  

  : ביצים
  סיליס

  ביצי הכפר

  
   סלטים:

  שמירסלטי 
  סלטי גל

  הררית מזון
 ביטון

  
   תבלינים:

  חטיפי יעקובי (יבנה)
  עונג שבת (נתניה)

  פיצוחי הטיב (חדרה)
  הבקעה (נתיב הגדוד + ראש העין)
  ידעי (רח' קהילות יעקב, בני ברק)

  הנא (מחנה יהודה ירושלים)כ
  (בירנבוים, בני ברק)  עושמי

  ביתר (ביתר עילית)תבליני 
  טוב טעם ידעי (בני עייש)

  הבית (מישור אדומים)
  עץ חיים (מחנה יהודה, ירושלים) 

  ביטון (אדירים)מאיר 
  גרשון (רחובות)

  יונה (פתח תקוה)
  כהן ובניו (בית שמש)

  פרג (בת ים)
  לים)פרג (מחנה יהודה, ירוש

  פרץ (אשדוד)
  צדק (קריתת מלאכי)

  קאפח (חשמונאים)
  הגליל (עפולה)

  תבליני בר (ברקן)
  דין שיווק וקליה (מודיעין)

  פיצוחי בראשית (פתח תקוה)
  פפריקה מתוקה וחריפה,  ניתן להשיג:*

שיפקה, עדשים ירוקות ואדומות,  ,זיתים
  ., אנשוביקטניות, חומוס, שעועית

  
  ו"א, קפואיםגזר, תפ – דניאל דבוש

  

  : קחוזאריסה, 
  ידעי

  ביטון
  הררית מזון

  
   :וריבות שוקולד

  , השלשה, ממתקי נעמן, פרי עולםפוליבה

  
  

  
  

  : יינות
  דלתון 
  אפרת 

  נח יקבי 
  ארזה יבש 

  גולן

  
  : מיץ ענבים

  טבעי. 100%תעשייתי מפוסטר, רק אם כתוב 

  *לפי הרמב"ם, אין יוצאים ידי חובה בו, 
רכתו "שהכל", ולכן רק משרת צימוקים בו

  ביתית.

  
  

   שימורי דגים:
  רק בהכשר מהדרין

וגם פילה  טונה בשמן קנולה וסויה -באר שבע  פילטונה
  דגים

  סופר גלאט
  אורז פטריות – ויליפוד 

  

   משקאות קלים:
  כל המהדרין

  
   שמנים:

  שמן קנולה, סויה, חמניות ותירס
עשר תעשר, , שופרסל, יינות ביתן(ניתן להשיג: 

  שוק השומר)

  
   :מרגרינה

בבני ברק אצל ידעי ועשר רק פוליבה (ניתן להשיג 
  תעשר עושמי)

  חצי שמן דקלים
  וחצי שמן סויה 

  עשר עושמיתידעי, עשר 

  
   :במבה ופופסים

  חטיפי העמק
  

  מתוקים:
 , דין שיוק, עוגות מרוקאיותיעקובי

 

   :חטיפי בוקר קורנפלקס
 במותג טעמן – אפיפית הדר (נצרת עלית)

  
  טחינה:

  אחוה מאושר – הנסיך
  (יש באושר עד) ירושלים

  נשר 
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   www.net-sah.org  נים ניתן לראות בכל עת באתר האינטרנטפרטים נוספים ועדכו

  או חפשו נצח ישראל בגוגל

  

  
  

  :שימורים
שימורי המרכז משווקים פתוח גם ב"אושר עד" 

  בב"ב
  אריזות ירושלים

  סרדינים וכו' וזיתים ויצמן אשדוד
(צריך שימורי קבוצת יבנה ובית יוסף, מלפפון 

  לעשר)
  פילטונה –טונה 

  רסל)טונה אסיין אליאנס (שופ
  פרוצ אצפ בי וי (שופרסל) –פטריות 

  
  

  מיונז:
יש מיונז של חברת הגפן. זה נעשה בארה"ב עם 
מייצב כשר לפסח. לשים לב שכתוב עליו כשר 

        לפסח בהשגחת הרב טייטלבוים מוואלאווע.

        

רך בכשרות אין צו    ––––    קסמי שיניים / חוט דנטלי

  אלא אם באים בטעמים, אז צריך כשרות.בלי טעם. 
  

  קמח:
  חברת הנמל –קמח תירס 

  
  נס קפה:

  בד"ץ העדה החרדית
  

  מוצרי חלב:
  שטראוס

  תנובה עדה חרדית
  טרה עדה חרדית

  
  סוכר:

  סוגת
  סוכרזית כשר לפסח

  
  :(בהשגחת הרב מחפוד) פירות יבשים

  כשרות לפסח להיזהר מתולעיםתאנים מיובשות 
, צריך הכשר כי יש ציפוי גלוקוזתמרים מיובשים 

   רק עדה חרדית
   כשר לפסחמשמש יבש 

   כשרים לפסחצימוקים 
   צריך הכשרחמוציות 

  
  ירקות מוקפאים:

  כשרים חוץ מארטישוק קפוא

  
  איפור:

  לא צריך כשרות -  אודם בלי טעם
  כשרותצריך  – אודם עם טעמים

  
  שיניים:

  אין צורך בכשרות -משחה רפואית לשיניים 
  צריך כשרות -חוט דנטלי עם טעם 

  לא צריך כשרות -עם חוט דנטלי בלי ט
  

  חומרי ניקוי:
  אין צורך הכשר לפסח

  
  בעלי חיים:
   מותר לגנוז -אוכל דגים 

  מותר לגנוז -אוכל תוכים 
לבער כי יש מהם שראוי לאכילת  -אוכל כלבים 

  אדם
  


