
הכשרים למהדרין בע"מ ת.ד 645 מיקוד  76106 רחובות. טל: 08-9390816, פקס: 80-8188030 
Hechsherim Lemahadrin Ltd. P.O.B. 645 Rehovot, Israel Tel: 972-8-9390816, Fax: 972-8-9390818

 תעודת הכשר
מיוצרים בהשגחתנו. ""מחלבות גד לאשר כי במפעל הרינו

  מוצרים כמפורט: 56
 איירן .3
אצבעות מוצרלה .2

5% 16%בולגרית  .1
 הלמריח בולגרית .4
 בולגרית מעודנת .5
 ברי פקאן .6
 גאודה .7
 זיתים 5%גבינה  .0
 טבעי 5%גבינה  .8

 שום שמיר 5%גבינה  .38
 טבעי 9%גבינה  .33
 גבינת חלומי .32
 30%גבינת שמנת זיתים  .31
 30%גבינת שמנת טבעי  .34
 30%גבינת שמנת ירקות  .35
 30%גבינת שמנת שום שמיר  .36
שקית/ קרטון  3%חלב מפוסטר  .37

 חמאת שום שמיר/ חמאה  .30
 ג"ק 3  5%,4,5% יוגורט בקר .91

 'גר 688, 5%יוגורט כבשים  .28
 'ג 600,  2.8%יוגורט עיזים  .23
 2.8%יוגורט עיזים לשתיה  .22
3%אוכמניות /משמש/יוגורט תות .21
 ירח מתוק .24
 כחושה בשקית .25
 לבנה .26
 לבנה דרוזית .27
 לבנה דרוזית עם שמן זית וזעתר .20
 לבנה עם שמן זית וזעתר .28
 מוצרלה בלוק .18
 מוצרלה לאכילה .13
 מוצרלה מגורדת לפיצה .12
 מוצרלה מיוחדת לפיצה מגורדת .11
 מוצרלה מעושנת .14
 מוצרלה נקניק קטן/גדול/בייבי .15
 מלבי גד .16
 מנצ'גו .17
 מסקרפונה .83

 מעדן שיבולת שועל וחלב .18
טבעי/ירקות/זיתים 5%ניו יורק לייט  .48

עם אריסה ולימון  5%ניו יורק לייט  .43

 כבוש
טבעי 12%ניו יורק שמנת  .42

 סטרקינו .41
 פטה כבשים .44
 פיקורינו .45
לפיצהפרוסות מוצרלה  .46

5% 9%צפתית  .47
 צפתית ללא מלח .40
 קממבר צאן .48
 38%קרם פרש  .58
 קשקבל .53
 רוטב אלפרדו .52
עיזים/ריגורט בקר .51

 ריקוטה .54
 ריקוטה סלטה .55
 ריקוטה פרסקה .56

וכאשר על כל אריזה יש סמל הבד"ץ כזה

המוצרים הנ"ל נעשו תחת השגחתנו ללא חשש טבל ושביעית והנם
 השנה למעט פסח.כשרים למהדרין לכל 

 תוקף תעודה זו עד ר"ח אב התשע"ט
חראשון כ"ה תמוז תשע"יום  "חבאנו ע"ז וע

יום ראשון כ"ה תמוז תשע"ח



 המועצה הדתית  הרבנות הראשית

 03-5081665פקס:  03-5062126 ים. טלפון:-בת 2השר פנקס 

 אישור כשרות
 כשרות רגילה

 חלבי

 

 מחלבות גד

 עזרא כהן  בבעלות / ניהול של: 

 490000191בר קוד:    ים , בת7הסוללים  כתובת:

 

 ניסן התשע"ט ל' –ג' תשרי התשע"ט  : (עברי)תוקף תעודה 

  12.09.2018-05.05.2019עזי(: לו)תוקף תעודה 

 050-6481607מנחם משיח, טלפון המשגיח:    שם המשגיח:

  054-3332078 שם המפקח:   יצחק לאון, טלפון המפקח:

 רכיבי אבקת חלב נוכרי. ים המכיליםבמקום ישנם מוצר

 יש מוצרים בכשרות הרב רובין.

  לא כולל פסח.

 



 

 

 

 
 

לשכת בריאות מחוזית תל אביב

 1387 רישיון יצור מס' 

2015 , התשע"ו -לפי חוק ההגנה בריאות על הציבור (מזון)

 בע"מ 1992) בעל הרשיון: מחלבות גד (שיווק 

 55317473של המנהל הפעיל: כהן עזרא ת.ז. "זשם ות

 . 6/11/14) מתאריך עפ"י רשימה(חלב מוצרי מהות הרישיון: יצור

 59597 בת ים - כתובת מקום הייצור: רח' הסוללים 7

 תנאי הרישיון

 הטכנית של המפעל. המאושרת האחרונה ולפרשה )הסניטרית( לתוכנית ההנדסית כפוף זה רישיון 1

, תשל"ב - 1972תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)כפוף לתקנות רישוי עסקים ( זה רישיון 2

 זה כפוף לדרישות החקיקה השונות והנחיות משרד הבריאות רישיון 3 

 לגבי כתובת מקום הייצור הנ"ל בלבד תוקף רישיון זה הינו בר 4

 רשיון זה יוצג במפעל באופן בולט 5
 להעברה הרשיון הינו בר תוקף לגבי בעליו בלבד, ואינו ניתן 6
 הרישיון הרישיון יתבטל מאליו כאשר יפוג תוקפו או כאשר יחול שינוי באחד מפרטי 7

 או כשזו תתפרק לשותפים יתבטל מאליו כשיחול שינוי כלשהו בהרכב השותפות רישיון שניתן 8

 להגבילו לשנותו או לבטל אותו הרישיון למתן עת להוסיף תנאים רשאי בכל המנהל 9

 דין. כל לפי בכל רישיון אחר להצטייד הרישיון מהחובה בעל אינו פוטר את זה רשיון 10
 להשתמש ברישיון זה לצורך פרסומת כלשהי, ואין לציין או לרמוז בפרסומת שהמוצרים מאושרים אין 11

 המוצרים ותוויותיהם ציון הרישיון ו/או פרטיו על גבי אריזות לרבות משרד הבריאות, ע"י

 חומרי הגלם המשמשים לייצור במפעל יהיו ממקורות בעלי רישיונות יצרן ו/או אישורים ו/או רישומים12
 הנדרשים ע"פ החוק

 כפוף לקיום נוהל בקרת איכות ובטיחות מזון. 13

 14/10/18 הרישיון הוצא בתאריך

 31/12/19 תוקף הרישיון לתאריך עד
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