הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
אביבים

שם המגדל
איבגי יצחק

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
וספי עינב
 2068551985אגס

אביבים

איבגי יצחק

 2068551985אפרסק

וספי עינב

אביבים
אביבים
אביבים

איבגי יצחק
איבגי יצחק
איבגי יצחק

 2068551985נקטרינה
 2068551985קווי
 2068551985תפוח

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

אביבים

ביטון מאיר

 2022263263אגס

וספי עינב

אביבים

ביטון מאיר

 2022263263אפרסק

וספי עינב

אביבים

ביטון מאיר

 2022263263נקטרינה

וספי עינב

אביבים

ביטון עמרם

 2068348358אפרסק

אסולין אבי

אביבים

ביטון עמרם

 2068348358נקטרינה

אסולין אבי

אביבים

ביטון עמרם

 2068348358שזיף

אסולין אבי

אביבים

ביטון תמר

 2068368299אגס

אסולין אבי

אביבים
אביבים

ביטון תמר
ביטון תמר

 2068368299אפרסק
 2068368299גודגדן

אסולין אבי
אסולין אבי

אביבים

ביטון תמר

 2068368299מישמש

אסולין אבי

אביבים
אביבים

ביטון תמר
ביטון תמר

 2068368299נקטרינה
 2068368299קיווי

אסולין אבי
אסולין אבי

אביבים

ביטון תמר

 2068368299תפוח

אסולין אבי

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174אגס

וספי עינב

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174אפרסק

וספי עינב

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174נקטרינה

וספי עינב

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174קיווי

וספי עינב

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174שזיף

וספי עינב

אביבים

גבאי יצחק

 5584779174תפוח

וספי עינב

אביבים

פרץ שאול

 2068327592אפרסק

אסולין אבי

אביבים
אביבים
אביגדור

פרץ שאול
פרץ שאול
יפה אהוד

 2068327592נקטרינה
 2068327592תפוח
 2005805908תפוח

אסולין אבי
אסולין אבי
קירשנבוים חגי

אביגדור

קופמן נתן

637 2069454122

קירשנבוים חגי

הערה

גם רבעי
גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי
גם רבעי

-1רח' אהליאב  , 5ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91360טל' , 02 - 5313174/5 :פקס02 - 5313170 :

02-5313170:Fax , 02-5313174/5 : Tel.,36016P.O.B. ,5th Aholiav St., Jerusalem
דואר אלקטרוניmatav@rabbinate.gov.il agro@rabbinate.gov.il :
כתובתנו באינטרנט http:// www. rabanut.gov.il :

הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
אביגדור

שם המגדל
קופמן נתן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 2069454122ג1

אבני איתן

כ.א.ל מטעים

אבני איתן
אבני איתן
אבני איתן
אבני איתן
אבני איתן
אבני איתן

כ.א.ל מטעים
כ.א.ל מטעים
כ.א.ל מטעים
כ.א.ל מטעים
כ.א.ל מטעים
כהן עדי

557883691
557883691
557883691
557883691
557883691
2051085769

 557883691מישמש
נקטרינה
נקטרינה
שזיף
שזיף
תפוח
אפרסק

הערה

זפרני שלומי
שלומי
שלומי
שלומי
שלומי
שלומי
שלומי

גם רבעי
גם דו שנתי
גם רבעי
גם דו שנתי
גם דו שנתי

אבני איתן
אבני איתן

כהן עדי
כהן עדי

 2051085769נקטרינה
 2051085769שזיף

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם דו שנתי

אבני אית ן
אבני איתן

עסיס נחמיה
עסיס נחמיה

 2054576251אפרסק
 2054576251נקטרינה

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

אבני איתן

עסיס נחמיה

 2054576251תפוח

זפרני שלומי

אבני איתן

קדם 2000

570036665

אבני איתן
אבני איתן
אבני איתן

קדם 2000
קדם 2000
קדם 2000

 570036665אפרסק
 570036665נקטרינה
 570036665שזיף

אבני איתן

קדם 2000

570036665

אבני איתן

קדרון גדי

 2032012114אגס

זפרני שלומי

אבני איתן
אבני איתן

קדרון גדי
קדרון גדי

 2032012114אפרסק
 2032012114זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

אבני איתן
אבני איתן

קדרון גדי
שטיין סמי

 2032012114נקטרינה
 2013555628זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

אבני איתן
אבני איתן
אודם

שטיין סמי
שטיין סמי
אודם

 2013555628מישמש
 2013555628תפוח
 5560023996גודגדן

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם דו שנתי
גם דו שנתי

איילות

איילות

 570013573מנגו

לונדון עקיבא

איילות

איילות

570013573

תמר

לונדון עקיבא

איילות

איילות

570013573

תמר

לונדון עקיבא

איילות

ענבי אילת בעמ

 4511935736ורד

אגס

תפוח

זפרני
זפרני
זפרני
זפרני
זפרני
זפרני

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבע י
גם רבעי

זפרני שלומי

לונדון עקיבא
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
איילות

שם המגדל
ענבי אילת בעמ

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 4511935736ס.ב.ס

איילת השחר

איילת השחר

איילת השחר
איילת השחר

איילת השחר
איילת השחר

570000042
570000042

 570000042מישמש
נקטרינה
רימון

הערה

שלב אלי
שלב אלי
שלב אלי

גם דו שנתי

איילת השחר
איילת השחר

איילת השחר
איילת השחר

 570000042שזיף
 570000042שקד

שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי

אלומות

אלומות

 570041830מנגו

זפרני שלומי

אלון הגליל

זיתי אלון הגליל

570026401

אליעד
אליעד

שוקרון רז
שוקרון רז

 2040619215אפרסק
 2040619215נקטרינה

זפרני שלומי
זפרני שלומי

אליפלט

בנימין מרדכי

 2079325759גויאבה

דימנט ש.א.

אליפלט
אליפלט

בנימין מרדכי
בנימין מרדכי

 2079325759זית
 2079325759מנגו

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

אליפלט

בנימין מרדכי

 2079325759תאנה

דימנט ש.א.

אליפלט

סעדה חיים

 2076612464זית

דימנט ש.א.

אליפלט
אלמגור
אלמגור

סעדה חיים
א.י.ת.ן ב"א לפירות
א.י.ת.ן ב"א לפירות

 2076612464מנגו
 451204662אבוקדו
 451204662זית

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

אלמגור

א.י.ת.ן ב"א לפירות

 451204662ליצ'י

דימנט ש.א.

אלמגור
אלמגור

א.י.ת.ן ב"א לפירות
אלון אברהם

 451204662מנגו
 2050302132ליצ'י

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

גם רבעי

אלמגור
אלמגור

אלון אברהם
אלינור שלום

 2050302132מנגו
 2070058656ליצ'י

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

גם רבעי

אלמגור

אלינור שלום

 2070058656מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

אלכסנדרוביץ עודד

 2005654488מנגו

דימנט ש.א.

זית

שרעבי משולם

אלמגור

אפשטיין יורם

 2005599329ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור

אפשטיין יורם

 2005599329מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

ארגמן דוד

 2005642296מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

בן טל אבי

 2051243293זית

דימנט ש.א.

גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
אלמגור

שם המגדל
בן טל אבי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 2051243293מנגו

אלמגור

בנאי ירון

 2053567640ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור

בנאי ירון
ברגהאוס פיליפ

 2053567640מנגו
 2012848347זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

אלמגור
אלמגור
אלמגור
אלמגור

ברגהאוס פיליפ
גיל יוסי
גל אילן ושמעון
גפנר יוני

2012848347
2004397303
2041271610
2054846316

מנגו
מנגו
מנגו
ליצ'י

זפרני שלומי
זפרני שלומי
דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי

אלמגור
אלמגור

גפנר יוני
גרוס גדעון

 2054846316מנגו
 2051936912מנגו

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

גם רבעי

אלמגור

גרעין ענת

 2022824478ליצ'י

דימנט ש.א.

אלמגור

גרעין ענת

 2022824478מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

דובר רון

 2032896334ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור

דובר רון

 2032896334מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

דרור חיים

 2030299176אטינגר

דימנט ש.א.

אלמגור

דרור חיים

 2030299176זית

דימנט ש.א.

אלמגור

דרור חיים

 2030299176ליצ'י

דימנט ש.א.

אלמגור

דרור חיים

 2030299176מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

הראל שלמה

 2008097438מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

הרפז משה

 2001610633ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור

הרפז משה
הררי שי

 2001610633מנגו
 2010996510ליצ'י

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

אלמגור

הררי שי

 2010996510מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

ויינשטיין יצחק

 2009768474ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור

ויינשטיין יצחק

 2009768474מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

זילברפניג יפתח

 2022062624מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

זנדני אמיר

 2042491449מנגו

זפרני שלומי

אלמגור

חבשוש אהרון

 2042908202ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור

חבשוש אהרון

 2042908202מנגו

זפרני שלומי

גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
אלמגור

שם המגדל
חיניץ הושע

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 2009533373מנגו

אלמגור

כהן ישעיהו

 2050647544מנגו

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור

כהן ישעיהו
כהן ישעיהו

 2050647544מנגו
 2050647544מנגו

זפרני שלומי
זפרני שלומי

אלמגור

כורה שמעון

 2003948692ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור

כץ אילן
לב דורון

 2009371758מנגו
 2051624666מנגו

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

אלמגור

לוי יזהר

 2050861343מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור

לישנסקי דנ י

 550009492מנגו

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור

סמי עובדיה
פינק נתן

 2062006416מנגו
 2012001665מנגו

זפרני שלומי
זפרני שלומי

אלמגור

פישר אסף

 2010211183ליצ'י

זפרני שלומי

אלמגור

פישר אסף

 2010211183מנגו

זפרני שלומי

אלמגור
אלמגור
אלמגור

פרי סובב כנרת בע"מ  2053456984מנגו
 2005829452ליצ'י
פרל נפתלי
 2005829452מנגו
פרל נפתלי

זפרני שלומי
דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

אלמגור

צינהגר זאב

 2000552588מנגו

דימנט ש.א.

אלמגור
אלמגור
אלעזר

שכטר יורם
שמיר מוריס
סיקוראל דוד

 2006243489מנגו
 4814035580מנגו
 2005617410גודגדן

דימנט ש.א.
זפרני שלומי
לונדון עקיבא

אלעזר

סיקוראל דוד

 2005617410דובדבן

לונדון עקיבא

אלקוש

דניאל יורם

 2057338113אפרסק

שלב אלי

אלקוש
אמנון

דניאל יורם
אבוטבול משה

 2057338113נקטרינה
 5054851159מנגו

שלב אלי
זפרני שלומי

אמנון

אברהם בועז

 2051877298מנגו

זפרני שלומי

הערה

גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי
גם רבעי

גם רבעי
גם רבעי

גם רבעי

אמנון

אוחיון אהרון

 2054533633מנגו

זפרני שלומי

אמנון
אמנון

אזולאי דוד
יחזקאל שולי

 2054849773מנגו
 2051983721מנגו

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

אמנון
אמנון

סילוק אבי
סילוק אבי

 2054291034אבוקדו
 2054291034אבוקדו

זפרני שלומי
זפרני שלומי

דו שנתי
רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
אמנון

שם המגדל
סילוק אבי

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 2054291034מנגו

אמנון

עמר יוסי

 2054293311מנגו

זפרני שלומי

ארבל

ברודבקה יורם

 2053244653ליצ'י

זפרני שלומי

ארבל

חקלאי עופר

 2051430858זית

שרעבי משולם

ארבל

חקלאי עופר

 2051430858שקד

שרעבי משולם

 570043497מנגו

זפרני שלומי

באר טוביה

אלון גד

 2005275326אפרסק

אלון שיבי

באר טוביה
באר טוביה

אלון גד
ארנון איל

 2005275326נקטרינה
רימון

אלון שיבי
לונדון עקיבא

באר טוביה

בן יהושע גיא

 2059608851ארגמן

לונדון עקיבא

באר טוביה

בן יהושע גיא

 2059608851ג1

לונדון עקיבא

באר טוביה

בן יהושע גיא

 2059608851רד גלוב

לונדון עקיבא

באר טוביה
באר טוביה

בן יהושע גיא
בן יהושע עומר

 2059608851תאנה
 2024259103רימון

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

באר טוביה

בן יהושע עומר

 2024259103תאנה

לונדון עקיבא

באר טוביה

בן יצחק אביהו

 2057413239אפרסמון

לונדון עקיבא

באר טוביה

בצר איתן

 2051852051זית

לונדון עקיבא

באר טוביה

גולן אחיטוב

 2005275748רימון

לונדון עקיבא

אשדות יעקב מאוח אשדות יעקב מאו

באר טוביה

גולן חיים

אפרסק

לונדון עקיבא

באר טוביה

גלעד ישעיהו

זית

לונדון עקיבא

באר טוביה

זולר יוסף

 2003369238אפרסק

לונדון עקיבא

באר טוביה

זולר צבי

 2003530128אפרסק

לונדון עקיבא

באר טוביה

זולר צבי

 2003530128נקטרינה

לונדון עקיבא

באר טוביה

זלץ אמנון

זית

לונדון עקיבא

באר טוביה

זמורה אילן

אפרסמון

לונדון עקיבא

באר טוביה

זמורה אילן

רימון

לונדון עקיבא

205275284

באר טוביה

חנין ניצן

 2003539152אפרסק

לונדון עקיבא

באר טוביה

חנין ניצן

 2003539152אפרסק

לונדון עקיבא

הערה

דו שנתי

מוגבל 1\10\16
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
באר טוביה

שם המגדל
חנין ניצן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 2003539152רימון

באר טוביה

יערי יובל

 2050121987אפרסמון

לונדון עקיבא

באר טוביה

לוין דוד

 2005304195רימון

לונדון עקיבא

באר טוביה

קורן רמי

 2003531738זית

לונדון עקיבא

באר טוביה

קורן רמי

 2003531738פקאן

לונדון עקיבא

באר טוביה

קינן גדי

 2003351787אפרסמון

לונדון עקיבא

באר טוביה

קינן גדי

 2003351787חבוש

לונדון עקיבא

באר טוביה

קנטור מאיר

 2005276019רימון

לונדון עקיבא

באר טוביה

רוזנברג אמנון

רימון

לונדון עקיבא

הערה

באר טוביה

רחמילוביץ חיים

 2094010084אפרסק

לונדון עקיבא

באר מילכה
באר מילכה

כהן איתן
כהן גולן

 2024096877רימון
108 2038347183

אלון שיבי
אלון שיבי

גם רבעי

באר מילכה
באר מילכה

כהן גולן
כהן גולן

125 2038347183
 2038347183ארגן

אלון שיבי
אלון שיבי

גם רבעי

באר מילכה

כהן גולן

 2038347183גויאבה

אלון שיבי

באר מילכה

כהן גולן

 2038347183זית

אלון שיבי

באר מילכה

כהן גולן

 2038347183קובו

אלון שיבי

באר מילכה

כהן גולן

 2038347183שיזף

אלון שיבי

באר מילכה
בית אלפא

רועי יוסף
בית אלפא

 2031584170נקטרינה
 5570000364זית

אלון שיבי
דימנט ש.א.

בית אלפא

בית אלפא

 5570000364תאנה

דימנט ש.א.

בית הלל
בית הלל

אור גידול ש .רועי
אור גידול ש .רועי

 2035943877אפרסק
 2035943877מישמש

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

בית הלל
בית הלל

אור גידול ש .רועי
אור גידול ש .רועי

 2035943877שזיף
 2035943877תפוח

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

בית הלל
בית הלל

צ.מ.ד שות'
צ.מ.ד שות'

 8000001669אפרסק
 8000001669מישמש

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

בית הלל
בית הלל

צ.מ.ד שות'
צ.מ.ד שות'

 8000001669נקטרינה
 8000001669נקטרינה

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם דו שנתי
גם רבעי

דו שנתי

-7רח' אהליאב  , 5ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91360טל' , 02 - 5313174/5 :פקס02 - 5313170 :

02-5313170:Fax , 02-5313174/5 : Tel.,36016P.O.B. ,5th Aholiav St., Jerusalem
דואר אלקטרוניmatav@rabbinate.gov.il agro@rabbinate.gov.il :
כתובתנו באינטרנט http:// www. rabanut.gov.il :

הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
בית הלל

שם המגדל
צ.מ.ד שות'

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 8000001669שזיף

בית הלל

קוזיקרו דוד

 2067263277מישמש

זפרני שלומי

בית הלל

קוזיקרו דוד

 2067263277נקטרינה

זפרני שלומי

בית הלל

קוזיקרו דני

 2067323022מישמש

זפרני שלומי

בית הלל

קוזיקרו דני

 2067323022שזיף

זפרני שלומי

בית הלל
בית הלל
בית הלל
בית הלל

קורלנדר טומי
קורלנדר טומי
קורלנדר טומי
קורלנדר טומי

514359082
514359082
514359082
514359082

אפרסק
אפרסק
זית
זית

שלומי
שלומי
שלומי
שלומי

גם רבעי
גם דו שנתי
גם רבעי

בית הלל
בית הלל
בית הלל

קורלנדר טומי
קורלנדר טומי
קורלנדר טומי

 514359082מישמש
 514359082נקטרינה
 514359082רימון

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם דו שנתי
גם דו שנתי

בית הלל
בית הלל

קורלנדר טומי
שוורץ שלום

 514359082שזיף
 2048130249שזיף

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

בית זרע
בית חנניה

בית זרע
בומס צבי

 5570000736שקד
 2051558484זית

זפרני שלומי
שרעבי משולם

רבעי

בית יתיר

בית יתיר

570025890

בית עוזיאל

בן דוד סעדיה

 2060920147נקטרינה

רז אייל

בית עוזיאל

מימוני דרור

 2023549777ג1

רז אייל

בית עוזיאל

מימוני דרור

 2023549777חלואני

רז אייל

בית עוזיאל

מימוני דרור

 2023549777רד גלוב

רז אייל

בית שערים

כהן אהרון

בית שקמה
בית שקמה
בית שקמה
בית שקמה
בלפוריה

מכלוף ניסים
מכלוף ניסים
מכלוף ניסים
מכלוף ניסים
גילת אמציה

2051344661
2051344661
2051344661
2051344661
2009340332

בלפוריה
בלפוריה

כחלון רננה ואשר
פרוסט אייל

 5056226400שקד
 2023814957זית

שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם

בלפוריה

פרוסט אליעזר

 2042537092זית

שרעבי משולם

גודגדן

זפרני
זפרני
זפרני
זפרני

הערה

לונדון עקיבא

תאנה

שלב אלי

אפרסק
נקטרינה
רימון
שזיף
שקד

רז אייל
רז אייל
רז אייל
רז אייל
שרעבי משולם

גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
בלפוריה

שם המגדל
קוריס איתן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שרעבי משולם
 2027245931שקד

בלפוריה

קוריס אסף

 2004877429שקד

שרעבי משולם

בלפוריה

קוריס יואל+עוזי

 2049341260זית

שרעבי משולם

בלפוריה

קוריס יואל+עוזי

 2049341260שקד

שרעבי משולם

בלפוריה

קטלן ניסים

 2005135892שקד

דימנט ש.א.

בלפוריה

רדנר גידי ורחל

 2027742071זית

שרעבי משולם

בלפוריה

שלום שלמה

 2033972100שקד

שרעבי משולם

בני עטרות

איבלר משה

 2041401795ג1

קירשנבוים חגי

בני עטרות

איבלר משה

 2041401795סולטנ'

קירשנבוים חגי

בני עטרות

בן אברהם דב

אפרסמון

קירשנבוים חגי

בני עטרות

בן אברהם דב

ג1

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גיטמול יאיר

 2004501342אפרסמון

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גיטמול יאיר

 2004501342ג1

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גיטמול יאיר

 2004501342מוסקט

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גיטמול יאיר

 2004501342סולטנ'

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גיטמול יאיר

 2004501342תפוח

קירשנבוים חגי

בני עטרות

גפנר אבי

 2027933100צבר

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050אפרסמון

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050אפרסמון

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050אפרסק

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050מישמש

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050פלם

קירשנבוים חגי

בני עטרות

זיידמן ברוריה

 2008760050תפוח

קירשנבוים חגי

בני עטרות

פיינשטיין אבינועם

 2003651544אפרסמון

קירשנבוים חגי

בני עטרות

פיינשטיין אבינועם

 2003651544מוסקט

קירשנבוים חגי

בני עטרות
בני עטרות

פיינשטיין אבינועם
רובינזון עמוס

 2003651544ריד
 2023082829אפרסק

קירשנבוים חגי רבעי
קירשנבוים חגי

בני עטרות

שטילמן יורם

 2050129451ג1

קירשנבוים חגי

הערה
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
בני עטרות

שם המגדל
שטילמן יורם

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 2050129451שזיף

הערה

בצרון

אלמגור דרור

 2057505372אפרסמון

קירשנבוים חגי

בצרון

אלמגור דרור

 2057505372אפרסק

קירשנבוים חגי

בצרון

אלמגור דרור

 2057505372נקטרינה

קירשנבוים חגי

בצרון

אלמגור דרור

 2057505372תפוח

קירשנבוים חגי

בצרון

אנגרס יהודה

 2003529799אפרסמון

קירשנבוים חגי

בצרון

אנגרס יהודה

 2003529799אפרסק

קירשנבוים חגי

בצרון

אנגרס יהודה

 2003529799נקטרינה

קירשנבוים חגי

בצרון

אנגרס יהודה

 2003529799שזיף

קירשנבוים חגי

בצרון

דגוני צחי

 2051965770אפרסמון

קירשנבוים חגי

בצרון

דגוני צחי

 2051965770אפרסק

קירשנבוים חגי

בצרון

דגוני צחי

 2051965770נקטרינה

קירשנבוים חגי

בצרון
בצרון

מ.י.טל בע"מ
מ.י.טל בע"מ

 513819052אפרסק
 513819052מישמש

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

בצרון
בצרון

מ.י.טל בע"מ
מ.י.טל בע"מ

513819052
513819052

נקטרינה
תות יער

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

בצרון

מ.י.טל בע"מ

513819052

תפוח

קירשנבוים חגי

בצרון

מג'יק  6י.פ .בע"מ

 2003996634אפרסק

רז אייל

בצרון

מג'יק  6י.פ .בע"מ

 2003996634נקטרינה

רז אייל

בצרון

מטעי תל נוף

 4557145646אפרסק

קירשנבוים חגי

בצרון

מטעי תל נוף

 4557145646נקטרינה

קירשנבוים חגי

בצרון

ציפמן עומר

 4513371245אפרסמון

קירשנבוים חגי

בצרון

ציפמן עומר

 4513371245אפרסק

קירשנבוים חגי

בצרון

ציפמן עומר

 4513371245נקטרינה

קירשנבוים חגי

בצת

בלאושטיין יוליה

 2004256103אטינגר

שלב אלי

בצת

בלאושטיין יוליה

 2004256103האס

שלב אלי

בצת

בלאושטיין יוליה

 2004256103פוארטה

שלב אלי

בצת

בצת

 5816004360אטינגר

שלב אלי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם המגדל

שם הישוב
בצת

בצת

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 5816004360ארדיט

בצת

בצת

 5816004360האס

שלב אלי

בצת

בצת

 5816004360פוארטה

שלב אלי

בצת

גאון חבצלת

אטינגר

שלב אלי

בצת

גאון חבצלת

פינקרטון

שלב אלי

בצת

גרוס אשר

 2063753438אטינגר

שלב אלי

בצת

גרוס אשר

 2063753438האס

שלב אלי

בצת

גרוס אשר

 2063753438פוארטה

שלב אלי

בצת

כוכבי מרים

 2005977350אטינגר

שלב אלי

בצת

כוכבי מרים

 2005977350ארדיט

שלב אלי

בצת

כוכבי מרים

 2005977350האס

שלב אלי

 2005977350ריד

בצת

כוכבי מרים

בצת

כספי זלמן

אטינגר

שלב אלי

בצת

כספי זלמן

האס

שלב אלי

הערה

שלב אלי

בצת

לב משה

 2044077113אטינגר

שלב אלי

בצת

לב משה

 2044077113ארדיט

שלב אלי

בצת

לב משה

 2044077113האס

שלב אלי

בצת

לב משה

 2044077113פוארטה

שלב אלי

בצת

פלמאי פטר ויהודה

 2064297997אטינגר

שלב אלי

בצת

פלמאי פטר ויהודה

 2064297997אטינגר

שלב אלי

בצת

פלמאי פטר ויהודה

 2064297997האס

שלב אלי

בצת

פלמאי פטר ויהודה

 2064297997האס

שלב אלי

בצת

פלמאי פטר ויהודה

 2064297997פוארטה

שלב אלי

בצת

קליין משה

 2064295991אטינגר

שלב אלי

בצת

קליין משה

 2064295991האס

שלב אלי

בצת

קליין משה

 2064295991פוארטה

שלב אלי

בצת

קפלן אלחנן

 2051022390אטינגר

שלב אלי

בצת

קפלן אלחנן

 2051022390ארדיט

שלב אלי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
בצת

שם המגדל
קפלן אלחנן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 2051022390האס

בצת

קפלן אלחנן

 2051022390ליצ'י

שלב אלי

בצת

שוורץ פנחס

 2005886247אטינגר

שלב אלי

בצת

שוורץ פנחס

 2005886247האס

שלב אלי

בצת

שוורץ פנחס

 2005886247פוארטה

שלב אלי

בצת

שטרן שי

 2068752997אטינגר

שלב אלי

בצת

שטרן שי

 2068752997האס

שלב אלי

בצת

שטרן שי

 2068752997פוארטה

שלב אלי

ברעם

ברעם

570007971

אפרסק

שלב אלי

ברעם

ברעם

 570007971מישמש

שלב אלי

ברעם

ברעם

570007971

נקטרינה

הערה

שלב אלי

ברעם

ברעם

 570007971שקד

שלב אלי

ברקאי
ברקאי

ברקאי
ברקאי

 5570007112אטינגר
 5570007112ארד

שלב אלי
שלב אלי

ברקאי

ברקאי

 5570007112ארד יט

שלב אלי

ברקאי

ברקאי

 5570007112גליל

שלב אלי

ברקאי
ברקאי

ברקאי
ברקאי

 5570007112האס
 5570007112פינו TX

שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי

ברקאי
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה

ברקאי
גוטמן אריה
גוטמן אריה
גולן בני
גולן בני
הדר מאיר
הדר מאיר
הירש שמעון
הירש שמעון
ולקוביץ יוסף

5570007112
2064607476
2064607476
2050832955
2050832955
2055403992
2055403992
2050207950
2050207950
2041186172

פינקרטון
מישמש
שסק
מישמש
שסק
מישמש
שסק
מישמש
שסק
מישמש

שלב אלי
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם

גם רבעי
*
*
*
*
*
*
*גם רבעי
*

בת שלמה

ולקוביץ יוסף

 2041186172נקטרינה

שרעבי משולם

בת שלמה

ולקוביץ יוסף

 2041186172שסק

שרעבי משולם

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
בת שלמה
גאליה

שם המגדל
מדר שלום
מדר שלום
פלדמן משה
פלדמן משה
פלדמן משה
פלדמן משה
פנחס טוביה
פנחס טוביה
מלכה חקלאות

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שרעבי משולם
 2041500398אפרסק
שרעבי משולם
 2041500398שסק
שרעבי משולם
 2041870114אפרסק
שרעבי משולם
 2041870114מישמש
שרעבי משולם
 2041870114נקטרינה
שרעבי משולם
 2041870114שסק
שרעבי משולם
 2041388000מישמש
שרעבי משולם
 2041388000שסק
רז אייל
 514457316שסק

הערה
*
*
*
*
*
*
*
*

גאליה

עזריה יצחק

 2050958412זית

דימנט ש.א.

גבע
גבע
גבעת יואב

גבע
גבע
כהן גבריאל

 5570056648זית
 5570056648שקד
 5505616032פרלט

שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם גם רבעי
זפרני שלומי

גבעת יואב

רון עמרם

 4814028361ג1

זפרני שלומי

גבעת יואב

רון עמרם

 4814028361ס.ב.ס

זפרני שלומי

גבעת כח

ישמח אייל

125 2029498029

קירשנבוים חגי

גבעת כח

ישמח אייל

 2029498029ג1

קירשנבוים חגי

גבעת עוז

גבעת עוז

 570008565שקד

שרעבי משולם

גדרה
גדרה
גוליס

הלל רון
הלל רון
סופר סמי

 2003969169אפרסק
 2003969169נקטרינה
 2043730571אפרסק

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

גוליס

סופר סמי

 2043730571ג1

קירשנבוים חגי

גוליס

סופר סמי

 2043730571מוסקט

קירשנבוים חגי

גוליס

סופר סמי

 2043730571נקטרינה

קירשנבוים חגי

גוליס

שמעוני עמרי

 2023667496זית

קירשנבוים חגי

גוליס

שמעוני עמרי

 2023667496נקטרינה

קירשנבוים חגי

גינוסר

גינוסר

 5417010315זית

זפרני שלומי

גינוסר

גינוסר

 5417010315ליצ'י

זפרני שלומי

גינוסר
גינוסר

גינוסר
גינוסר

 5417010315מנגו
 5417010315שקד

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
גליל ים

שם המגדל
גליל ים

מס' מגדל
570002204

נבדק ע" י
סוג הפרי
שרעבי משולם
אטינגר

גליל ים

גליל ים

570002204

אפרסמון

שרעבי משולם

גליל ים

גליל ים

570002204

ארדיט

שרעבי משולם

גליל ים

גליל ים

570002204

האס

שרעבי משולם

גליל ים

גליל ים

570002204

נאבל

שרעבי משולם

גליל ים

גליל ים

 570002204פוארטה

שרעבי משולם

גליל ים

גליל ים

 570002204פינקרטון

שרעבי משולם

הערה

גליל ים

גליל ים

570002204

ריד

שרעבי משולם

גלעד

גלעד

570004010

זית

שרעבי משולם

גן השומרון

עין גדי זאב

 2005872973אנונה

שרעבי משולם

גן השומרון

עין גדי זאב

 2005872973גויאבה

שרעבי משולם

גן השומרון

עין גדי זאב

 2005872973שסק

שרעבי משולם

גן יאשיה

פוגל רמי

 2050934439זית

לונדון עקיבא

גן יאשיה

פוגל רמי

 2050934439רימון

לונדון עקיבא

גן יאשיה
גן יאשיה
גן יאשיה

פנטה שמואל
פנטה שמואל
פנטה שמואל

 2053246823אטינגר
 2053246823האס
 2053246823וורץ

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

גם רבעי
גם רבעי

גן יאשיה
גן יאשיה
גני הדר

פנטה שמואל
פנטה שמואל
פיינשטיין תמיר

 2053246823פינקרטון
 2053246823ריד
 2056824287זית

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא
קירשנבוים חגי

גם רבעי
גם רבעי

גני הדר
גני הדר

פיינשטיין תמיר
פיינשטיין תמיר

 2056824287נקטרינה
 2056824287פלם

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

גני הדר

פיינשטיין תמיר

 2056824287קרימסון

קירשנבוים חגי

גני הדר

פיינשטיין תמיר

 2056824287שסק

קירשנבוים חגי

גניגר
גניגר

גניגר
גניגר

 570000463זית
 570000463שקד

שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם

געש

געש

 5570008672אפרסמון

שרעבי משולם

גפן
גפן

דנינו שלמה
דנינו שלמה

 2024261455אפרסמון
 2024261455ג1

רז אייל
רז אייל

רבעי
הברכות מנותקות תשע"ב
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
גפן

שם המגדל
דנינו שלמה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2024261455זני

גפן

דנינו שלמה

 2024261455פלם

רז אייל

גפן

דנינו שלמה

 2024261455רד גלוב

רז אייל

גפן
גפן

דנינו שלמה
דנינו שלמה

 2024261455רימון
 2024261455שזיף

רז אייל
רז אייל

גפן

דנינו שלמה

 2024261455שסק

רז אייל

גפן
גפן

דנינו שלמה
פרץ ישראל

 2024261455תפוח
 2039768320אפרסק

רז אייל
אלון שיבי

גפן

פרץ ישראל

 2039768320נקטרינה

אלון שיבי

גשר

גשר

 5560013724מנגו

זפרני שלומי

דגניה ב
דגניה ב
דימונה

דגניה ב
דגניה ב
צברי אורלי

 5811003169שקד
 5811003169שקד
 2005232617צבר

זפרני שלומי
זפרני שלומי
לונדון עקיבא

דישון

אלחדד גיורא

 2024181711אגס

וספי עינב

דישון

אלחדד גיורא

 2024181711אפרסק

וספי עינב

דישון

בוזגלו דוד

 2078925435אגס

וספי עינב

דישון

בוזגלו דוד

 2078925435אפרסק

וספי עינב

דישון

בוזגלו דוד

 2078925435נקטרינה

וספי עינב

דישון

גדסי יואב

 2050076058אגס

וספי עינב

דישון

מנחם יצחק

 2079300455אגס

וספי עינב

דישון

מנחם יצחק

 2079300455אפרסק

וספי עינב

דישון

עגיב יוסף

 2060176435אגס

וספי עינב

דישון

עגיב יוסף

 2060176435אפרסק

וספי עינב

דישון
דישון

עגיב יוסף
עדוי אהרון

 2060176435נקטרינה
 2050897776אגס

וספי עינב
וספי עינב

דישון

עדוי אהרון

 2050897776אפרסק

וספי עינב

דישון

עדוי אהרון

 2050897776נקטרינה

וספי עינב

דישון

קטעי סעדיה

 2041479247אגס

דישון

קטעי סעדיה

 2041479247תפוח

הערה

גם רבעי

גם רבעי

גם דו שנתי
גם רבעי

רבעי

וספי עינב
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם המגדל

שם הישוב
דליה

דליה

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שרעבי משולם
 5700022125שקד

דלתון

דבוש שלום ויהונתן

 2004398105אגס

אסולין אבי

דלתון

דבוש שלום ויהונתן

 2004398105אפרסק

אסולין אבי

דלתון

דבוש שלום ויהונתן

 2004398105אפרסק

אסולין אבי

דלתון

דבוש שלום ויהונתן

 2004398105דובדבן

אסולין אבי

דלתון

מעתוק יהודה

 2023080617אגס

אסולין אבי

דלתון
דלתון

מעתוק יהודה
ערוד שמחה

 2023080617נקטרינה
 2041886011אפרסק

אסולין אבי
אסולין אבי

גם רבעי

דלתון
דלתון

ערוד שמחה
ערוד שמחה

 2041886011נקטרינה
 2041886011שזיף

אסולין אבי
אסולין אבי

גם רבעי

דלתון

ערוד שמחה

 2041886011תפוח

אסולין אבי

דלתון

שקיר ערבונה

 2004227394אגס

אסולין אבי

דלתון

שקיר ערבונה

 2004227394אפרסק

אסולין אבי

דלתון

שקיר ערבונה

 2004227394גודגדן

אסולין אבי

דלתון
דלתון
דלתון

שקיר ערבונה
שקיר ערבונה
שקיר ערבונה

 2004227394נקטרינה
 2004227394שזיף
 2004227394תפוח

אסולין אבי
אסולין אבי
אסולין אבי

דקל
דקל

דיין אהוד
דיין אהוד

 2006862585צבר
 2006862585רימון

סויסה אליעזר גם רבעי
סויסה אליעזר

הבונים

הבונים

BL-122 5570007930

שלב אלי

הבונים
הבונים

הבונים
הבונים

 5570007930אטינגר
 5570007930אפרסמון

שלב אלי
שרעבי משולם

הבונים

הבונים

 5570007930ארד

שלב אלי

הבונים

הבונים

 5570007930ארדיט

שלב אלי

הבונים

הבונים

 5570007930גליל

שלב אלי

הבונים
הבונים
הבונים
הבונים

הבונים
הבונים
הבונים
הבונים

5570007930
5570007930
5570007930
5570007930

האס
ליצ'י
פינו TX
פינקרטון

שלב אלי
שלב אלי
שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי
גם רבעי

רבעי

גם דו שנתי
גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
הבונים
הגושרים

שם המגדל
הבונים
הגושרים

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 5570007930ריד
זפרני שלומי
 5814001749אפרסק

הגושרים

הגושרים

 5814001749מישמש

זפרני שלומי

הגושרים

הגושרים

 5814001749נקטרינה

זפרני שלומי

הגושרים

הגושרים

 5814001749שזיף

זפרני שלומי

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803אבוקדו

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803גויאבה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803וומפי

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803לונגן

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803ליצ'י

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803מנגו

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803מקדמיה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803ספודילה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803פיג'ויה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803פיטאיה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803קניסטל

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803קרמבולה

דימנט ש.א.

הוד השרון

אוהד ראובן

 2002678803רימון

דימנט ש.א.

הזורעים

אבנעים יצחק

 2079199436מנגו

שרעבי משולם

הזורעים

אבנעים יצחק

 2079199436שקד

שרעבי משולם

הזורעים
היוגב

הזורעים
אשוש שלום

 570003699מנגו
 2042116889זית

זפרני שלומי
שרעבי משולם

הסוללים

הסוללים

570051110

הר ברכה
הר חברון

בן סעדון ארז
גד"ש הר חברון

 5514055573זית
 4540165669מישמש

הר חברון
זבדיאל

גד"ש הר חברון
צנעני משה

 4540165669שקד
 2030657225אפרסק

לונדון עקיבא
רז אייל

זבדיאל

צנעני משה

 2030657225נקטרינה

רז אייל

זוהר

אחוזת ברטה

108 5054993209

רז אייל

זית

הערה
גם רבעי

גם רבעי

שרעבי משולם
שרעבי משולם רבעי
לונדון עקיבא
גם דו שנתי

דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
זוהר
זכריה

שם המגדל
אחוזת ברטה
לאה משה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 5054993209ג1
קירשנבוים חגי
 2071434740מישמש

הערה
דו שנתי

זכריה

שמעוני ציון

 2054068135מישמש

קירשנבוים חגי

זכריה

שמעוני ציון

 2054068135שזיף

קירשנבוים חגי

זרחיה
זרחיה

אביב אלעד
אביב אלעד

 2036536456אפרסק
 2036536456תפוח

קירשנבוים חגי דו שנתי
קירשנבוים חגי

זרחיה

אברהמי ישועה

 2054709217שיזף

קירשנבוים חגי

זרחיה

איובי אלחנן

אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה

איובי מלאכי

 2031205156אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה

אליאסי יוסף

אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה

ביתן עמנואל

 2006223929אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה

זהב שלמה

 2042556209ענבים

קירשנבוים חגי

זרחיה

חביביאן גואל

 2061528931אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה

חביביאן שאול

 2078639275אפרסק

קירשנבוים חגי

זרחיה
זרחיה
זרחיה

יצחקי עזיז
יצחקי עזיז
ירמיהו יצחק

 2071849350אפרסק
 2071849350אפרסק
אפרסק

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

זרחיה
זרחיה
זרחיה

ירמיהו שי
ירמיהו שי
ירמיהו שמואל

 2075541755אפרסק
 2075541755נקטרינה
 2075541748אפרסק

קירשנבו ים חגי דו שנתי
קירשנבוים חגי דו שנתי
קירשנבוים חגי

זרחיה

כהן חגי

 2021584339פיטאיה

קירשנבוים חגי

זרחיה
זרחיה

לוי יעקב
לוי יעקב

 2053951935אפרסק
 2053951935אפרסק

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

זרחיה

לוי יעקב

 2053951935נקטרינה

קירשנבוים חגי

זרחיה
זרחיה
זרחיה
זרחיה
זרחיה
זרחיה

לוי יעקב
לוי יעקב
מולאי מיכאל
מולאי מיכאל
עזרי אבנר
רחמני מיכאל

נקטרינה
שזיף
נקטרינה
נקטרינה
אפרסק
אפרסק

חגי
חגי
חגי
חגי
חגי
חגי

2053951935
2053951935
2023533326
2023533326
2057142341
2057880502

קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים

גם דו שנתי
גם דו שנתי
גם רבעי
גם דו שנתי
גם דו שנתי
רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
זרחיה
זרחיה

שם המגדל
רחמני מיכאל
רחמני מיכאל

זרחיה

רחמני מיכאל

זרחיה

רפאלי יצחק

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי רבעי
 2057880502נקטרינה
קירשנבוים חגי
 2057880502שסק
 2057880502תפוח
אפרסק

הערה

קירשנבוים חגי
קירשנבוים חגי

זרחיה

שילוני נס

 2073997041נקטרינה

קירשנבוים חגי

זרעית

שושן שמעון

 2061610440תפוח

דימנט ש.א.

חדרה

בסה שאול

 2071471874אפרסק

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874ג1

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874חלואני

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874נקטרינה

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874רד גלוב

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874שסק

שרעבי משולם

חדרה

בסה שאול

 2071471874תפוח

שרעבי משולם

חלץ

בילנסקי ובניו בעמ

 2001995257אפרסק

קירשנבוים חגי

חלץ

בילנסקי ובניו בעמ

 2001995257זית

קירשנבוים חגי

חלץ

בילנסקי ובניו בעמ

 2001995257נקטרינה

קירשנבוים חגי

חלץ

בילנסקי ובניו בעמ

 2001995257רימון

קירשנבוים חגי

חלץ

בילנסקי ובניו בעמ

 2001995257תפוח

קירשנבוים חגי

חלץ
חצבה

עזריאל עוזי
אלון גלעד

 2053527081אפרסק
ס.ב.ס

רז אייל
לונדון עקיבא

חצבה

אמויאל דוד

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

בונדי יגאל

ארגן

לונדון עקיבא

חצבה

בלום גדעון

 2002760178ס.ב.ס

לונדון עקיבא

חצבה

גונן גיא ואורלי

 514069301ס.ב.ס

לונדון עקיבא

חצבה

דואן אילן

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

זקן גדעון

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

חברון שי

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

טבלן משה

גויאבה

לונדון עקיבא

גם רבעי

דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
חצבה

שם המגדל
טבלן משה

חצבה

ינאי יצחק

חצבה

כהן אהרון

מס' מגדל

נבדק ע" י
סוג הפרי
לונדון עקיבא
ס.ב.ס

 2007931728ס.ב.ס
זית

הערה

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

חצבה

לוי בר נס

 2051244010מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

לוריא דוד

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

ליכטנשטיין צבי

 2004479820מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

מדר דודו

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

מו"פ ערבה

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

חצבה
חצבה

מלצר איתמר
נניו חיים

 2025015769פומלו
מנגו

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

דו שנתי

חצבה

סיבוני משה

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

עטר שחק

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

רבעי

חצבה
חצבה

עטר שלמה
פבר עדי

 5051088359לימון
מנגו

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

רבעי

חצבה

פטל יעקב

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

צוברי גבי

מנגו

לונדון עקיבא

חצבה

רביץ נמרוד

 2038314845מנגו

לונדון עקיבא

טירת יהודה

וייס יהודה

 2051651107אפרסק

דימנט ש.א.

טירת יהודה

וייס יהודה

 2051651107נקטרינה

דימנט ש.א.

טירת יהודה

וייס יהודה

 2051651107שסק

דימנט ש.א.

טירת יהודה

וייס יהודה

 2051651107תפוח

דימנט ש.א.

יבול
יבול
יבול
יבול
יבניאל

ג.א.מ.ע.בע"מ
גידולי צבר עין גדי
כהן חיים
כהן יואב
בכור דוד

2057834603
4557834587
2051048510
2031507353
2051438778

צבר
צבר
צבר
צבר
ליצ'י

סויסה אליעזר
סויסה אליעזר
סויסה אליעזר
סויסה אליעזר
זפרני שלומי

יבניאל

בכור דוד

 2051438778מנגו

זפרני שלומי

יבניאל

מוקדי ערן

 2051435493מנגו

זפרני שלומי

יבניאל

מוקדי ערן

 2051435493שקד

זפרני שלומי

גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
יבניאל

שם המגדל
משק יפה אריה

יבניאל

משק יפה אריה

יבניאל

נצר אחים

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 5514078401זית
 5514078401פינקרטון
זית

הערה

זפרני שלומי
זפרני שלומי
גם רבעי

יבניאל
יבניאל

נרי יצחקי
נרי יצחקי

 2008709479שזיף
 2008709479שסק

זפרני שלומי
זפרני שלומי

יבניאל

קרמר עומר

 2032383390תמר

דימנט ש.א.

יד נתן

שוטן רפי

 2055301295אפרסמון

קירשנבוים חגי

יד נתן
יד נתן

שוטן רפי
שוטן רפי

 2055301295אפרסק
 2055301295נקטרינה

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

יד נתן

שוטן רפי

 2055301295שזיף

קירשנבוים חגי

יד נתן
יודפת

שוטן רפי
יודפת

 2055301295תפוח
 5570032664זית

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
דימנט ש.א.

יונתן

יונתן

 5570023606אפרסק

זפרני שלומי

יונתן

יונתן

 5570023606נקטרינה

זפרני שלומי

יונתן

יונתן

 5570023606תפוח

זפרני שלומי

יונתן

יונתן

 5570023606תפוח

זפרני שלומי

יזרעאל
ינון
ינון

יזרעאל
גרלה דוד
גרלה דוד

 570057208שקד
 2059070722אפרסק
 2059070722גויאבה

שרעבי משולם גם רבעי
קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

ינון
ינון

גרלה דוד
גרלה דוד

 2059070722נקטרינה
 2059070722שזיף

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

ינון

גרלה דוד

 2059070722תפוח

קירשנבוים חגי

ינון
ינון

גרלה נתי
גרלה נתי

 2058277013אפרסק
 2058277013ג1

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

ינון

גרלה נתי

 2058277013מישמש

קירשנבוים חגי

ינון
ינון
ינון

גרלה נתי
גרלה נתי
גרלה נתי

 2058277013נקטרינה
 2058277013רימון
 2058277013תפוח

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

ינון

גרלה עזרא

 2056363732אפרסק

קירשנבוים חגי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
ינון
ינון
ינון

שם המגדל
זנדני דניאל
זנדני דניאל
זנדני דניאל

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי גם רבעי
 2057377350אפרסק
קירשנבוים חגי גם דו שנתי
 2057377350אפרסק
קירשנבוים חגי
 2057377350נקטרינה

ינון

זנדני דניאל

 2057377350תפוח

קירשנבוים חגי

ינון
ינון

זנדני שלמה
זנדני שלמה

 2052184892אפרסק
 2052184892ג1

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

ינון

זנדני שלמה

 2052184892זני

קירשנבוים חגי

ינון

זנדני שלמה

 2052184892רד גלוב

קירשנבוים חגי

ינון

זנדני שלמה

 2052184892רימון

קירשנבוים חגי

ינון

זנדני שלמה

 2052184892תפוח

קירשנבוים חגי

ינון

מעודי שלום

 2058106998אפרסק

קירשנבוים חגי

ינון

מעודי שלום

 2058106998נקטרינה

קירשנבוים חגי

ינון

מעודי שלום

 2058106998תפוח

קירשנבוים חגי

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463אגס

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463אפרסק

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463זית

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463מישמש

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463נקטרינה

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463פקאן

וספי עינב

יסוד המעלה

אשכנזי אחים

 2000651463שזיף

וספי עינב

יסוד המעלה
יסוד המעלה

גוטמכר יעקב
גוטמכר יעקב

 2008103384נקטרינה
 2008103384שזיף

וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי

יסוד המעלה
יסוד המעלה

גוטמכר יעקב
מזרחי אורית ורוני

 2008103384תפוח
 2055457980אבוקדו

וספי עינב
וספי עינב

רבעי

יסוד המעלה

מזרחי אורית ורוני

 2055457980אגס

וספי עינב

יסוד המעלה

מזרחי אורית ורוני

 2055457980מישמש

וספי עינב

יסוד המעלה
יסוד המעלה

מזרחי אורית ורוני
מזרחי אורית ורוני

 2055457980שזיף
 2055457980תפוח

וספי עינב
וספי עינב

יפעת

יפעת

 5570011957אטינגר

שלב אלי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם המגדל

שם הישוב
יפעת

יפעת

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 5570011957האס

יפעת

יפעת

 5570011957פינקרטון

שלב אלי

יפעת

יפעת

 5570011957ריד

שלב אלי

יפעת

יפעת

 5570011957שקד

שלב אלי

יציץ

גלם יצחק

 2053262242שסק

קירשנבוים חגי

יקום
כוכב השחר

יקום
צפילביץ אפרים

 570003624אפרסמון
 2056767833אפרסק

שרעבי משולם גם רבעי
לונדון עקיבא

כוכב השחר

צפילביץ אפרים

 2056767833ברברה

לונדון עקיבא

כוכב השחר
כוכב השחר

צפילביץ אפרים
צפילביץ אפרים

 2056767833נקטרינה
 2056767833פטיט ורדו

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

כוכב השחר

צפילביץ אפרים

 2056767833קברנה

כוכב השחר

צפילביץ אפרים

 2056767833קברנה פרנק לונדון עקיבא

כוכב השחר

צפילביץ אפרים

 2056767833רימון

לונדון עקיבא

כוכב השחר

צפילביץ אפרים

 2056767833שרדונה

לונדון עקיבא

כחל

כנות אהוד

 2056358385ליצ'י

זפרני שלומי

כחל
כחל

כנות אהוד
סלע נחום

 2056358385מנגו
 2051782456ליצ'י

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

כחל

סלע נחום

 2051782456מנגו

דימנט ש.א.

כחל

צוויג אריה

 2002973675מנגו

דימנט ש.א.

כחל

רותם אייל

 2050145945ליצ'י

דימנט ש.א.

כחל

רותם אייל

 2050145945מנגו

דימנט ש.א.

כנף

כנף

אגס

זפרני שלומי

כנף

לוי אהרון

 2022764419נקטרינה

זפרני שלומי

כנף

סבח רוני

 2056660483אגס

זפרני שלומי

כנף
כנרת

סבח רוני
אברמסון יהודית

 2056660483נקטרינה
 2008620028זית

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

כנרת

אברמסון יהודית

 2008620028מנגו

דימנט ש.א.

כנרת

איתן משק

 4814024626זית

דימנט ש.א.

כנרת

איתן משק

 4814024626מנגו

דימנט ש.א.

גם רבעי

גם רבעי

רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כנרת

שם המגדל
איתן משק

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 4814024626תמר

כנרת

שניידמן שות

 5557030194מנגו

זפרני שלומי

כנרת -קבוצה

כנרת

 9570000471מנגו

זפרני שלומי

כפר
כפר
כפר
כפר
כפר

אפרסק
נקטרינה
אפרסק
נקטרינה
שזיף

אחים
אחים
אחים
אחים
אחים

יעקובוביץ יצחק
יעקובוביץ יצחק
יעקובוביץ משה
יעקובוביץ משה
יעקובוביץ משה

2050365840
2050365840
2010427409
2010427409
2010427409

כפר אחים

יעקובוביץ משה

 2010427409תפוח

קירשנבוים חגי

כפר אחים

שטיין שלמה

 2070654249נקטרינה

קירשנבוים חגי

כפר בלום

כפר בלום

 5570003715אפרסק

זפרני שלומי

כפר בלום

כפר בלום

 5570003715מישמש

זפרני שלומי

כפר בלום
כפר בלום
כפר בלום
כפר גדעון

כפר בלום
כפר בלום
כפר בלום
גורודצקי יוסף

5570003715
5570003715
5570003715
4005784574

כפר גדעון

גל עופר

 2051437291שקד

כפר גדעון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון
כפר גליקסון

יפה עמוס ודליה
כפר גליקסון 259 -
כפר גליקסון 259 -
כפר גליקסון 262 -
כפר גליקסון 262 -
כפר גליקסון 262 -
כפר גליקסון 262 -
כפר גליקסון 262 -
כפר גליקסון  -בוגר

2052366473
5560010506
5560010506
5560010506
5560010506
5560010506
5560010506
5560010506
5560010506

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506ארד

שלב אלי

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506ארדיט

שלב אלי

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506האס

שלב אלי

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506הרווסט

שלב אלי

נקטרינה
נקטרינה
שזיף
שקד
שקד
אטינגר
האס
אטינגר
ג'ים
גליל
הרווסט
ריד
אטינגר

קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים

חגי
חגי
חגי
חגי
חגי

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי
שרעבי משולם

הערה

גם דו
גם דו
גם דו
גם דו

שנתי
שנתי
שנתי
שנתי

גם רבעי
גם דו שנתי
גם דו שנתי

שרעבי משולם
שרעבי משולם גם רבעי
גם רבעי
שלב אלי
גם רבעי
שלב אלי
גם דו שנתי
שלב אלי
גם דו שנתי
שלב אלי
דו שנתי
שלב אלי
דו שנתי
שלב אלי
דו שנתי
שלב אלי
שלב אלי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כפר גליקסון

שם המגדל
כפר גליקסון  -בוגר

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 5560010506פוארטה

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506פינו TX

שלב אלי

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506פינקרטון

שלב אלי

כפר גליקסון

כפר גליקסון  -בוגר

 5560010506ריד

שלב אלי

כפר גלעדי

כפר גלעדי

570001420

כפר גלעדי

כפר גלעדי

 570001420ליצ'י

זפרני שלומי

כפר גלעדי

כפר גלעדי

 570001420שזיף

זפרני שלומי

כפר הרא"ה

בר חי מוטי

 2009662917זית

דימנט ש.א.

כפר הרי"ף

לוי אהוד

 2056103138צבר

קירשנבוים חגי

כפר הרי"ף

לוי אהוד

 2056103138רימון

קירשנבוים חגי

כפר הרי"ף

שמידר דוד

108 2063904841

קירשנבוים חגי

זית

הערה

זפרני שלומי

כפר הרי"ף

שמידר דוד

9010 2063904841

קירשנבוים חגי

כפר הרי"ף
כפר הרי"ף

שמידר דוד
שמידר דוד

 2063904841ג1
 2063904841זני

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

כפר הרי"ף
כפר הרי"ף

שמידר דוד
שמידר דוד

 2063904841קרימסון
 2063904841רד גלוב

קירשנבוים חגי רבעי
קירשנבוים חגי

כפר הרי"ף

שמידר דוד

 2063904841רוקי

קירשנבו ים חגי

כפר ורבורג

ליברדר רענן

108 2003523131

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

ליברדר רענן

 2003523131אפרסק

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

ליברדר רענן

 2003523131ג1

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

ליברדר רענן

 2003523131זני

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

מונטה שמואל

 2053040952תפוח

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

פרידריך משה

 2008475865אוטם בלק

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

פרידריך משה

 2008475865אפרסק

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג
כפר ורבורג

פרידריך משה
צוק אהרון

 2008475865נקטרינה
 2003521689אפרסק

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

כפר ורבורג

צוק אהרון

 2003521689ג1

קירשנבוים חגי

כפר ורבורג
כפר ורבורג

צוק אהרון
צוק אהרון

 2003521689קובו
 2003521689רימון

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כפר ורבורג

שם המגדל
צוק אהרון

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 2003521689תפוח

כפר חרוב

כפר חרוב

570038042

אגס

זפרני שלומי

כפר חרוב
כפר חרוב

כפר חרוב
כפר חרוב

570038042
570038042

אפרסק
זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

כפר חרוב
כפר חרוב

כפר חרוב
כפר חרוב

 570038042נקטרינה
 570038042שקד

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי

כפר יהושע

גוברמן אריה

 5000048388ריד

דימנט ש.א.

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

אלישע שמעון ואלייס 2055115497
אלישע שמעון ואלייס 2055115497
אלישע שמעון ואלייס 2055115497
2057169518
גבאי ישעיה
2057169518
גבאי ישעיה

אפרסק
נקטרינה
שזיף
אפרסק
משמש

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

גבאי ישעיה
גבאי ישעיה
גבאי ישעיה

 2057169518נקטרינה
 2057169518שזיף
 2057169518תפוח

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי
גם רבעי

כפר יובל

מרדכי אלי

 2055479224אגס

וספי עינב

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

מרדכי אלי
מרדכי אלי
מרדכי אלי

 2055479224אפרסק
 2055479224נקטרינה
 2055479224שזיף

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

כפר יובל

שמעון משה

 2070281043אגס

וספי עינב

כפר יובל

שמעון משה

 2070281043אפרסמון

וספי עינב

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

שמעון משה
שמעון משה
שמעון משה

 2070281043אפרסק
 2070281043מישמש
 2070281043נקטרינה

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי
גם רבעי

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

שמעון משה
שמעון משה
תפארת אסי
תפארת אסי
תפארת אסי
תפארת אסי

2070281043
2070281043
2025647975
2025647975
2025647975
2025647975

תפוח
תפוח
אפרסק
מישמש
נקטרינה
שזיף

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי
גם רבעי
גם דו שנתי
גם דו שנתי
גם רבעי

כפר יובל

תפארת נחום

 2053502290אפרסק

וספי עינב

גם דו שנתי

גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כפר יובל

שם המגדל
תפארת נחום

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
וספי עינב
 2053502290מישמש

כפר יובל
כפר יובל
כפר יובל

תפארת נחום
תפארת נחום
תפארת נחום

 2053502290נקטרינה
 2053502290שזיף
 2053502290תפוח

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

כפר יחזקאל

כרמי אורנה

 2051702439זית

דימנט ש.א.

כפר יחזקאל

כרמי אורנה

 2051702439שקד

דימנט ש.א.

כפר יחזקאל

ליבנה עמוס

 2009271719זית

דימנט ש.א.

כפר יחזקאל

ליבנה עמוס

 2009271719שקד

דימנט ש.א.

כפר יחזקאל
כפר מימון

שמחוני יוסי
ברט אברהם

 5512480575זית
 2004851743תאנה

שרעבי משולם גם דו שנתי
לונדון עקיבא

כפר מנחם

צבר קמה

 5570002063שקד

קירשנבוים חגי

כפר מרדכי

בן אברהם יגאל

 2001295831גויאבה

קירשנבוים חגי

כפר מרדכי

בן אברהם יגאל

 2001295831מישמש

קירשנבוים חגי

כפר מרדכי
כפר מרדכי

בן אברהם יגאל
משעול גיורא

 2001295831נקטרינה
 2001295831אפרסמון

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

כפר מרדכי

משעול גיורא

 2001295831אפרסק

קירשנבוים חגי

כפר מרדכי

משעול גיורא

 2001295831רימון

קירשנבוים חגי

כפר מרדכי

שמש אבנר

 2003281946גויאבה

קירשנבוים חגי

כפר נטר

יקבי גולדברג בעמ

514037175

כפר נטר

יקבי גולדברג בעמ

 514037175מישמש

כפר נטר

יקבי גולדברג בעמ

514037175

כפר נטר

יקבי גולדברג בעמ

 514037175שזיף

שרעבי משולם

כפר נטר

יקבי גולדברג בעמ

 514037175שסק

שרעבי משולם

כפר סירקין

אחים לוי

 4512384652אפרסמון

קירשנבוים חגי

כפר סירקין
כפר סירקין
כפר סירקין
כפר סירקין
כפר סירקין

אחים לוי
אחים לוי
פז חקלאים בע"מ
פז חקלאים בע"מ
פז חקלאים בע"מ

אפרסק
נקטרינה
אפרסק
אפרסק
אפרסק

חגי
חגי
חגי
חגי
חגי

4512384652
4512384652
5515201556
5515201556
5515201556

זית
נקטרינה

גם דו שנתי
גם דו שנתי

שרעבי משולם
שרעבי משולם
שרעבי משולם

קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים

גם דו שנתי
גם דו שנתי
גם דו שנתי
גם דו שנתי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כפר סירקין
כפר סירקין

שם המגדל
פז חקלאים בע"מ
פז חקלאים בע"מ

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי גם רבעי
 5515201556אפרסק
קירשנבוים חגי
 5515201556מישמש

כפר סירקין
כפר סירקין

פז חקלאים בע"מ
פז חקלאים בע"מ

 5515201556נקטרינה
 5515201556שזיף

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

כפר סירקין

פז חקלאים בע"מ

 5515201556שזיף

קירשנבוים חגי

כפר סירקין

פז חקלאים בע"מ

 5515201556תפוח

קירשנבוים חגי

כפר עציון

כפר עציון

 5560056053גודגדן

לונדון עקיבא

כפר עציון

כפר עציון

 5560056053נקטרינה

לונדון עקיבא

כפר קיש

חרמוני אמנון

 2050564194זית

דימנט ש.א.

כפר קיש

חרמוני אמנון

 2050564194שקד

דימנט ש.א.

כפר קיש

סגל יואב

 2056663057זית

דימנט ש.א.

כפר קיש
כפר קיש

סגל יואב
פנחס אברהם

 2056663057שקד
 2045739877זית

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598אפרסק

אסולין אבי

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598גודגדן

אסולין אבי

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598מישמש

אסולין אבי

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598נקטרינה

אסולין אבי

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598שזיף

אסולין אבי

כפר שמאי

בלמס סוזן

 2067358598תפוח

אסולין אבי

כפר שמאי

הדס ופרי בעמ

 4511758393גודגדן

אסולין אבי

כפר שמאי

הדס ופרי בעמ

 4511758393זית

אסולין אבי

כפר שמאי

הדס ופרי בעמ

 4511758393רימון

אסולין אבי

כפר שמאי

הדס ופרי בעמ

 4511758393שזיף

אסולין אבי

כפר שמאי

הדס ופרי בעמ

 4511758393תפוח

אסולין אבי

כפר שמאי

פררו ראובן

 2065110447אפרסק

אסולין אבי

כפר שמאי

פררו ראובן

 2065110447קיווי

אסולין אבי

כפר שמאי

פררו ראובן

 2065110447שזיף

אסולין אבי

כפר שמאי

קרני יוסף

 2056188543אפרסק

אסולין אבי

כפר שמואל

עצמון איתי

 2053215125אפרסק

קירשנבוים חגי

הערה

גם דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כפר שמואל

שם המגדל
עצמון איתי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 2053215125נקטרינה

כפר שמואל
כפר שמואל

עצמון איתי
עצמון איתי

 2053215125רימון
 2053215125שזיף

קירשנבוים חגי רבעי
קירשנבוים חגי

כפר שמואל

עצמון איתי

 2053215125תפוח

קירשנבוים חגי

כפר תבור
כפר תבור
כפר תבור

כהן אלון
כלימור ליעד
מנור מרים

 2005566302שקד
 2050655695שזיף
 2053242669שקד

שרעבי משולם גם דו שנתי
זפרני שלומי גם רבעי
דימנט ש.א.

כפר תבור

מרמור נחום

 2005580428זית

דימנט ש.א.

כפר תבור

מרמור נחום

 2005580428שקד

דימנט ש.א.

כפר תבור

סלע אריה

 4044500247זית

זפרני שלומי

כפר תבור

סלע אריה

 4044500247שקד

זפרני שלומי

כפר תבור

צפירה משה

 2009494642זית

שרעבי משולם

כפר תבור

צפירה משה

 2009494642שקד

שרעבי משולם

כפר תבור

קרניאל אבשלום

 2005580907זית

שרעבי משולם

כפר תבור

קרניאל אהרון

 2052364429זית

שרעבי משולם

כפר תבור

קרניאל אהרון

 2052364429מישמש

שרעבי משולם

כפר תבור

קרניאל אהרון

 2052364429שזיף

שרעבי משולם

כפר תבור

קרניאל אהרון

 2052364429שקד

שרעבי משולם

כפר תבור

תבורי גדעון

 2001723774זית

זפרני שלומי

כפר תבור

תבורי גדעון

 2001723774שקד

זפרני שלומי

כרכור

קריגר איתמר

 2056734346אפרסק

שרעבי משולם

כרכור

קריגר איתמר

 2056734346גויאבה

שרעבי משולם

כרכור

קריגר איתמר

 2056734346נקטרינה

שרעבי משולם

כרם בן זמרה

דודבדבן אדום

 513308491מישמש

אסולין אבי

כרם בן זמרה
כרם בן זמרה

דודבדבן אדום
דודבדבן אדום

513308491
513308491

נקטרינה
רימון

אסולין אבי
אסולין אבי

כרם בן זמרה

דודבדבן אדום

513308491

תפוח

אסולין אבי

כרם בן זמרה

דולי-ש.י.א .שרו

 2067896795אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

דולי-ש.י.א .שרו

 2067896795דובדבן

אסולין אבי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כרם בן זמרה

שם המגדל
דולי-ש.י.א .שרו

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אסולין אבי
 2067896795נקטרינה

כרם בן זמרה

דולי-ש.י.א .שרו

 2067896795קרימסון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

דולי-ש.י.א .שרו

 2067896795רד גלוב

אסולין אבי

כרם בן זמרה

דולי-ש.י.א .שרו

 2067896795תפוח

אסולין אבי

כרם בן זמרה

הרשטיק יצחק

 2054848700גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

הרשטיק יצחק

 2054848700נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

הרשטיק יצחק

 2054848700רימון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

הרשטיק יצחק

 2054848700תפוח

אסולין אבי

כרם בן זמרה

מילס גליל

 2054576822אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

מילס גליל

 2054576822גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

מילס גליל

 2054576822נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה
כרם בן זמרה
כרם בן זמרה

מילס גליל
מילס גליל
ממן ארמונד

 2054576822קרימסון
 2054576822תפוח
 511632317אוטם בלק

אסולין אבי
אסולין אבי
אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

511632317

אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

511632317

גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

511632317

זני

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

 511632317מישמש

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

 511632317קרימסון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן ארמונד

 511632317שזיף

אסולין אבי

כרם בן זמרה
כרם בן זמרה

ממן ארמונד
ממן מאיר

 511632317תפוח
 2024682171אפרסק

אסולין אבי
אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן מאיר

 2024682171דובדבן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן מאיר

 2024682171נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן מנחם

 2022443782דובדבן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

ממן מנחם

 2022443782קרימסון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

משק נחמיאס

 2061830873אגס

אסולין אבי

כרם בן זמרה

משק נחמיאס

 2061830873אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

משק נחמיאס

 2061830873גודגדן

אסולין אבי

הערה

גם רבעי
רבעי

דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כרם בן זמרה

שם המגדל
משק נחמיאס

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אסולין אבי
 2061830873נקטרינה

כרם בן זמרה

נחמיאס גדעון

 2023081383גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

נחמיאס גדעון

 2023081383קרימסון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

נחמיאס גדעון

 2023081383רד גלוב

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פריד אליהו

 2065203986אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פריד אליהו

 2065203986גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פריד אליהו

 2065203986נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פריד אליהו

 2065203986תפוח

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798דובדבן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798רד גלוב

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798רימון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

פרידמן אברהם

 4511631798תפוח

אסולין אבי

כרם בן זמרה

רודיטי דורון

 2059075788אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

רודיטי דורון

 2059075788גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

רודיטי דורון

 2059075788נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

שטרן ניסים-ייו ורימו

 2022735294אפרסק

אסולין אבי

כרם בן זמרה

שטרן ניסים-ייו ורימו

 2022735294גודגדן

אסולין אבי

כרם בן זמרה

שטרן ניסים-ייו ורימו

 2022735294נקטרינה

אסולין אבי

כרם בן זמרה

שטרן ניסים-ייו ורימו

 2022735294רימון

אסולין אבי

כרם בן זמרה

שטרן ניסים-ייו ורימו

 2022735294שזיף

אסולין אבי

כרם בן זמרה
כרם מהר"ל

שטרן ניסים-ייו ורימו
בוימל אברהם

 2022735294תפוח
 2052931243אפרסק

אסולין אבי
שרעבי משולם

כרם מהר"ל

בוימל אברהם

 2052931243נקטרינה

שרעבי משולם

כרם מהר"ל

בוימל אברהם

 2052931243שזיף

שרעבי משולם

כרם מהר"ל
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל

לבקוביץ יוסף
לבקוביץ יוסף
לבקוביץ יוסף

 2053984738אפרסק
 2053984738מישמש
 2053984738נקטרינה

שרעבי משולם *
שרעבי משולם *
שרעבי משולם גם דו שנתי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל
כרם מהר"ל

שם המגדל
לבקוביץ מיטל
לבקוביץ מיטל
לבקוביץ מיטל
לבקוביץ מיטל
לבקוביץ מיטל
ראלי פן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שרעבי משולם
 2066698184אפרסק
שרעבי משולם
 2066698184אפרסק
שרעבי משולם
 2066698184משמש
שרעבי משולם
 2066698184נקטרינה
שרעבי משולם
 2066698184שזיף
שלב אלי
 2044763431אטינגר

כרם מהר"ל

ראלי פן

 2044763431האס

שלב אלי

כרם מהר"ל

ראלי פן

 2044763431זית

שלב אלי

כרם מהר"ל

ראלי פן

 2044763431פוארטה

שלב אלי

כרם מהר"ל

שוורץ יואל

 2050758721אטינגר

שלב אלי

כרם מהר"ל

שוורץ יואל

 2050758721האס

שלב אלי

כרם מהר"ל

שוורץ יואל

 2050758721פוארטה

שלב אלי

כרמי יוסף
כרמי יוסף

אלול השקעות -מדאר  5515082824אפרסק
אלול השקעות -מדאר  5515082824ג1

רז אייל
רז אייל

כרמי יוסף

אלול ה שקעות -מדאר  5515082824שסק

רז אייל
רז אייל
רז אייל
רז אייל

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

בזק חנן
בזק חנן
בזק חנן

 2050827799אפרסק
 2050827799אפרסק
 2050827799גויאבה

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799ג'ק בלק) (86רז אייל

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799מוסקט

רז אייל

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

בזק חנן
בזק חנן
בזק חנן

 2050827799מישמש
 2050827799נקטרינה
 2050827799סולטנ'

רז אייל
רז אייל
רז אייל

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799ענבים

רז אייל

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799פלם

רז אייל

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799קרימסון

רז אייל

כרמי יוסף

בזק חנן

 2050827799רוקי

רז אייל

כרמי יוסף
כרמי יוסף

בזק חנן
בזק חנן

 2050827799שזיף
 2050827799תפוח

רז אייל
רז אייל

כרמי יוסף

זלק אלי

 2001577964ג1

קירשנבוים חגי

הערה
*גם רבעי
*גם דו שנתי
*
*גם רבעי
*

גם רבעי

גם דו שנתי
גם רבעי

דו שנתי
גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כרמי יוסף
כרמי יוסף

שם המגדל
זלק אלי
זלק אלי

הערה
נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי גם דו שנתי
 2001577964נקטרינה
קירשנבוים חגי
 2001577964ס.ב.ס

כרמי יוסף

זלק אלי

 2001577964שסק

קירשנבוים חגי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033אגס

אלון שיבי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם

 2037358033אדורלה
 2037358033אורנג בסי
 2037358033אנונה

אלון שיבי
אלון שיבי
אלון שיבי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם

2037358033
2037358033
2037358033
2037358033

ג'בוטיקבה
גויאבה
וומפי
זית

שיבי
שיבי
שיבי
שיבי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם

 2037358033לונגן
 2037358033ליצ'י
 2037358033מישמש

אלון שיבי
אלון שיבי
אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033מנגו

אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033נקטרינה

אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033פאפיה

אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033פג'ויה

אלון שיבי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם

 2037358033פיג'ויה
 2037358033פיטנגבה
 2037358033פיטנגו

אלון שיבי
אלון שיבי
אלון שיבי

רבעי
רבעי

כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם

 2037358033פלשה
 2037358033צבר

אלון שיבי
אלון שיבי

רבעי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם
חילף מנחם

2037358033
2037358033
2037358033
2037358033
2037358033

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033שזיף

אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033שסק

אלון שיבי

קטמבילה
קינסטל
קרמבולה
ריו גרנדה
רימון

אלון
אלון
אלון
אלון

אלון
אלון
אלון
אלון
אלון

שיבי
שיבי
שיבי
שיבי
שיבי

רבעי
רבעי
רבעי
גם רבעי
רבעי
רבעי
רבעי

רבעי
רבעי
גם רבעי
רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
כרמי יוסף

שם המגדל
חילף מנחם

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אלון שיבי
 2037358033שעונית

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033שקד

אלון שיבי

כרמי יוסף

חילף מנחם

 2037358033תאנה

אלון שיבי

כרמי יוסף
כרמי יוסף

חילף מנחם
חילף מנחם

 2037358033תות עץ
 2037358033תפוח

אלון שיבי
אלון שיבי

כרמי יוסף

חנוך אהוד

 2051742336אפרסק

רז אייל

כרמי יוסף
כרמי יוסף

חנוך אהוד
חנוך אהוד

 2051742336נקטרינה
 2051742336פלם

רז אייל
רז אייל

גם דו שנתי

כרמי יוסף
כרמי יוסף

חנוך אהוד
חנוך אהוד

 2051742336שזיף
 2051742336תפוח

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

כרמי יוסף
כרמי יוסף

מוירמן עמירם
מוירמן עמירם

 2007688872אפרסק
 2007688872מישמש

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

כרמי יוסף

מוירמן עמירם

 2007688872שסק

רז אייל

כרמי יוסף

מוירמן עמירם

 2007688872תפוח

רז אייל

כרמי יוסף

סהר רענן

 2005092457אפרסק

חדד נחמיה

כרמי יוסף

סהר רענן

 2005092457מישמש

חדד נחמיה

כרמי יוסף

סהר רענן

 2005092457נקטרינה

חדד נחמיה

כרמי יוסף

סהר רענן

 2005092457תפוח

חדד נחמיה

כרמי יוסף
כרמי יוסף

פאיז משה
פאיז משה

 2056565674אפרסק
 2056565674מישמש

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמי יוסף
כרמל

פאיז משה
פאיז משה
פאיז משה
כרמל

2056565674
2056565674
2056565674
5570026963

כרמל

כרמל

 5570026963גודגדן

לונדון עקיבא

כרמל
כרמל
לביא

כרמל
כרמל
לביא

 5570026963נקטרינה
 5570026963נקטרינה
 5570007781אבוקדו

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא
דימנט ש.א.

לביא

לביא

 5570007781אטינגר

דימנט ש.א.

נקטרינה
תאנה
תפוח
אפרסק

גם רבעי

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי עד 30\08\16
קירשנבוים חגי רבעי
לונדון עקיבא
גם רבעי
גם דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם המגדל

שם הישוב
לביא

לביא

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 5570007781ליצ'י

להבות הבשן

להבות הבשן

 5700038299אפרסק

שלב אלי

להבות הבשן

להבות הבשן

 5700038299משמש

שלב אלי

להבות הבשן

להבות הבשן

 5700038299נקטרינה

שלב אלי

להבות הבשן

להבות הבשן

 5700038299שזיף

שלב אלי

להבות הבשן

להבות הבשן

 5700038299שזיף

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה129-

570045369

אטינגר

שלב אלי

להבות חביבה
להבות חביבה

להבות חביבה129-
להבות חביבה129-

 570045369האס
 570045369הרווסט

שלב אלי
שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה129-

 570045369פוארטה

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה129-

 570045369פינקרטון

שלב אלי

הערה

גם דו שנתי

להבות חביבה

להבות חביבה257-

570045369

אטינגר

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה257-

570045369

ארד

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה257-

570045369

גליל

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה257-

570045369

האס

שלב אלי

להבות חביבה

להבות חביבה257-

 570045369פינקרטון

להבות חביבה

להבות חביבה257-

570045369

לוזית

מדר יהודה

9010 2005156567

קירשנבוים חגי

לוזית
לוזית
לוזית

מדר יהודה
מדר יהודה
מדר יהודה

 2005156567אפרסק
 2005156567נקטרינה
 2005156567פרנץ

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

לוזית

מדר יהודה

 2005156567רד גלוב

קירשנבוים חגי

לוזית

מדר יהודה

 2005156567רוקי

קירשנבוים חגי

לוזית

מדר יהודה

 2005156567תפוח

קירשנבוים חגי

ריד

שלב אלי
שלב אלי

לוטם

לוטם

4028058

ליצ'י

זפרני שלומי

לוטם

לוטם

4024141

מנגו

זפרני שלומי

לכיש

פאר איתן

 2001424803ג1

לונדון עקיבא

מבוא חמה

מבוא חמה

 5570039644ס.ב.ס

זפרני שלומי

מגדל

אברמוביץ רוני

 2054625041מנגו

זפרני שלומי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
מגדל

שם המגדל
הוכפלד אורי

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 2005560222מנגו

מגדל

הורוביץ גדי

 2051452985מנגו

דימנט ש.א.

מגדל
מגדל
מגדל

הורוביץ גדי
טויב אהרון
מלך צבי

 2051452985שסק
 2000633974מנגו
 2055619076אטינגר

דימנט ש.א.
זפרני שלומי
זפרני שלומי

מגדל

מלך צבי

 2055619076זית

זפרני שלומי

מגדל

מלך צבי

 2055619076מנגו

זפרני שלומי

מגדל

מלך צבי

 2055619076צבר

זפרני שלומי

מגדל

פלוטקין שלמה

 2002194009מנגו

דימנט ש.א.

מגדל

פלוטקין שלמה

 2002194009שסק

דימנט ש.א.

מגדל

קלו עודד

 2040619462ליצ'י

זפרני שלומי

מגדל

קלו עודד

 2040619462מנגו

זפרני שלומי

מגדל עוז

מגדל עוז

 5570024364גודגדן

לונדון עקיבא

מגדל עוז

מגדל עוז

 5570024364דובדבן

לו נדון עקיבא

מגידו
מגידו
מגל

מגידו
מגידו
מגל

 570049775זית
 570049775זית
 5570013219אטינגר

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219ארד

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219ארדיט

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219גליל

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219האס

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219הרווסט

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219פוארטה

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219פינקרטון

שלב אלי

מגל

מגל

 5570013219ריד

שלב אלי

מולדת

מולדת

570002634

מולדת

מולדת

 570002634שקד

זית

הערה

גם רבעי
גם רבעי

גם דו שנתי
גם רבעי

שרעבי משולם
שרעבי משולם

מורן

מורן

4026110

ליצ'י

זפרני שלומי

מורן

מורן

170046

מנגו

זפרני שלומי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
מזור

שם המגדל
גיטמול צבי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
125 2050939792

מזור

גיטמול צבי

 2050939792ג1

קירשנבוים חגי

מזור

גיטמול צבי

 2050939792דבח

קירשנבוים חגי

מזור

גיטמול צבי

 2050939792קרימסון

קירשנבוים חגי

מזור

גיטמול צבי

 2050939792רד גלוב

קירשנבוים חגי

מזור

דליות אדם ודורון

 2009352428אפרסמון

קירשנבוים חגי

מזור
מזור

דליות אדם ודורון
דליות אדם ודורון

 2009352428אפרסק
 2009352428מישמש

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

מזור
מזור

דליות אדם ודורון
כרמון מאיר

 2009352428שזיף
108 2002770055

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
שרעבי משולם

מזור

כרמון מאיר

 2002770055ג1

שרעבי משולם

מזור

כרמון מאיר

 2002770055פלם

שרעבי משולם

מזור

כרמון מאיר

 2002770055פקאן

שרעבי משולם

מזכרת בתיה

לוין אילן

 2003927647תאנה

קירשנבוים חגי

מחניים

מחניים

57003541

אגס

זפרני שלומי

מחניים

מחניים

57003541

אפרסק

זפרני שלומי

מחניים

מחניים

57003541

מישמש

זפרני שלומי

מחניים

מחניים

57003541

נקטרינה

זפרני שלומי

מטולה
מיצר

ויינברג צבי ומיכה
מיצר

 4814002606תפוח
 5570027102שקד

שלב אלי
זפרני שלומי

גם דו שנתי

מירב
מירב

מירב
מירב

 5570027904מנגו
 5570027904שקד

זפרני שלומי
שרעבי משולם

גם רבעי

מירון

אדלר דבורה

 2054294707אפרסק

אסולין אבי

מירון

אדלר דבורה

 2054294707גודגדן

אסולין אבי

מירון

אדלר דבורה

 2054294707דומניות

אסולין אבי

מירון
מירון

אדלר דבורה
אדלר דבורה

 2054294707נקטרינה
 2054294707פטל

אסולין אבי
אסולין אבי

מירון

אדלר דבורה

 2054294707תאנה

אסולין אבי

מירון

אדלר דבורה

 2054294707תפוח

אסולין אבי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
מלכיה

שם המגדל
מלכיה

מס' מגדל
557000773

נבדק ע" י
סוג הפרי
זפרני שלומי
גודגדן

מלכיה

מלכיה

557000773

זפרני שלומי

מלכיה

מלכיה

 557000773שקד

שרעבי משולם

מנחמיה

גולד דב

108 2010892347

זפרני שלומי

מנחמיה

גולד דב

 2010892347דבח

זפרני שלומי

מנחמיה

גולד דב

 2010892347ס.ב.ס

זפרני שלומי

מנחמיה
מנחמיה
מנחמיה

גרינברג שמעון
גרינברג שמעון
חנן יעקב

 2050405588אפרסק
 2050405588נקטרינה
108 2005664263

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

מנחמיה

חנן יעקב

 2005664263בלק לבל

זפרני שלומי

נקטרינה

מנחמיה

חנן יעקב

 2005664263ס.ב.ס

זפרני שלומי

מנחמיה

חנן יעקב

 2005664263פלם

זפרני שלומי

מנרה

מ נרה

 5570004192אפרסק

זפרני שלומי

מנרה

מנרה

 5570004192גודגדן

זפרני שלומי

מנרה
מעברות
מעגן
מעגן מיכאל

מנרה
מעברות
מעגן
מעגן מיכאל

5570004192
5560005142
570004432
570004515

נקטרינה
פיטאיה
מנגו
BL-122

זפרני שלומי
לונדון עקיבא
זפרני שלומי
שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

אטינגר

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

ארד

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

ארדיט

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

גליל

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

האס

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

 570004515הרווסט

הערה

רבעי
רבעי

גם רבעי
גם רבעי
גם רבעי

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

וורץ

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

570004515

נאור

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

 570004515פוארטה

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

 570004515פינו TX

שלב אלי

מעגן מיכאל

מעגן מיכאל

 570004515פינקרטון

שלב אלי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
מעגן מיכאל

שם המגדל
מעגן מיכאל

מס' מגדל
570004515

מעוז חיים

מעוז חיים

 5570001503אבוקדו

זפרני שלומי

מעוז חיים

מעוז חיים

 5570001503מנגו

זפרני שלומי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
שלב אלי
ריד

מעון

מעון

570057018

דובדבן

לונדון עקיבא

מעיין צבי

מעיין צבי 01 -

570045369

אורית

שלב אלי

מעיין צבי

מעיין צבי 01 -

570045369

אטינגר

שלב אלי

מעיין צבי

מעיין צבי 01 -

570045369

ארדיט

שלב אלי

מעיין צבי

מעיין צבי 01 -

 570045369פוארטה

שלב אלי

מעיין צבי

מעיין צבי 01 -

 570045369פינקרטון

שלב אלי

מעיין צבי

מעיין צבי 06 -

570045369

מעיין צבי
מעיין צבי

מעיין צבי 06 -
מעיין צבי 06 -

 570045369האס
 570045369פינקרטון

מעיין צבי

מעיין צבי 06 -

570045369

מעלה גמלא

איסר גיורא

 2051895092שסק

זפרני שלומי

מעלה גמלא
מעלה גמלא
מעלה גמלא

גת דני
מרום ארז
מרום ארז

 2052228889מנגו
 2032909012ליצ'י
 2032909012מנגו

דימנט ש.א.
זפרני שלומי
זפרני שלומי

מעלה גמלא

מרום צבי

 2051386894מנגו

זפרני שלומי

מעלה גמלא
מעלה גמלא

נבו גיורא
פלד אמנון

 2054554183מנגו
 2052106226מנגו

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

גם רבעי

מעלה גמלא
מעלה גמלא

שגב רפי
תמרי רחל

 2050592831מנגו
 2051629160מנגו

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

גם רבעי

מצובה

מצובה

 5570003475אפרסמון

שלב אלי

מצובה

מצובה

 5570003475מנגו

שלב אלי

מצפה

גלילוי תאנים

 513609321ליצ'י

זפרני שלומי

מצפה

גלילוי תאנים

 513609321מנגו

זפרני שלומי

מצפה
מצפה

גלילוי תאנים
קמחי מתתיהו

 513609321תאנה
 2005618616זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

מצפה

קמחי מתתיהו

 2005618616מנגו

זפרני שלומי

ארד

ריד

שלב אלי
שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי

שלב אלי
גם רבעי
גם רבעי

עד 30/07/2016
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
מצפה

שם המגדל
קמחי מתתיהו

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 2005618616תאנה

מצפה רמון

כרם רמון

570051607

108

אלון שיבי

מצפה רמון

כרם רמון

570051607

ג1

אלון שיבי

מצפה רמון

כרם רמון

 570051607קרימסון

אלון שיבי

מרגליות
מרגליות
מרגליות

נפתלי אריה
סבגי אבי ואילן
סבגי אבי ואילן

 2024682379נקטרינה
 2059186817אפרסק
 2059186817דובדבן

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

מרום גולן

מרום גולן

570043489

אבוקדו

זפרני שלומי

מרום גולן

מרום גולן

570043489

אבוקדו

זפרני שלומי

מרום גולן

מרום גולן

570043489

אבוקדו

זפרני שלומי

הערה

גם רבעי
גם רבעי

מרום גולן

מרום גולן

 570043489ליצ'י

זפרני שלומי

מרום גולן
מרחביה

מרום גולן
אברמוב חנן ובלהה

 570043489מנגו
 2036528313זית

זפרני שלומי
שרעבי משולם

מרחביה

נוי איילת

 2054000153שקד

שרעבי משולם

משגב דב

הררי רמי

 2009769142אבוקדו

קירשנבוים חגי

משמר הירדן
משמר הירדן

גיגי מאיר
גיגי מאיר

 2062459367אפרסק
 2062459367מישמש

זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם דו שנתי

משמר הירדן
משמר הירדן
משמר הירדן

גיגי מאיר
גיגי מאיר
גיגי מאיר

 2062459367נקטרינה
 2062459367נקטרינה
 2062459367שזיף

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי
גם דו שנתי

משמר הירדן

גיגי מאיר

 2062459367תפוח

זפרני שלומי

משמר העמק

משמר העמק

 557000901שקד

שרעבי משולם

משמרות
משמרות

משמרות
משמרות

 5560005399אטינגר
 5560005399האס

שלב אלי
שלב אלי

משמרות

משמרות

 5560005399נאבל

שלב אלי

משמרות

משמרות

 5560005399פוארטה

שלב אלי

משמרו ת

משמרות

 5560005399פינקרטון

שלב אלי

משמרות

משמרות 06 -

 5560005399אטינגר

שלב אלי

משמרות

משמרות 06 -

 5560005399ארד

שלב אלי

גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
משמרות

שם המגדל
משמרות 06 -

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 5560005399פינקרטון

משמרות

משמרות 06 -

 5560005399ריד

שלב אלי

נאות גולן

יבולים א.א.

 2054246509אפרסק

זפרני שלומי

נאות גולן
נאות גולן
נאות גולן

יבולים א.א.
יבולים א.א.
נאות גולן

 2054246509נקטרינה
 2054246509שקד
 557035953אגס

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

גם רבעי
דו שנתי

נאות גולן
נאות גולן

ענק חקלאות
קליין יורם

 5515059285שקד
 5515139640זית

זפרני שלומי
זפרני שלומי

דו שנתי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320אגס

אלון שיבי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320אפרסק

אלון שיבי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320ג1

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320זית

אלון שיבי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320מוסקט

אלון שיבי

נאות סמדר
נאות סמדר

נאות סמדר
נאות סמדר

 5570030320מישמש
 5570030320מנגו

לונדון עקיבא
אלון שיבי

גם דו שנתי

נאות סמדר
נאות סמדר

נאות סמדר
נאות סמדר

 5570030320נסיונות
 5570030320נקטרינה

אלון שיבי
אלון שיבי

גם דו שנתי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320רימון

אלון שיבי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320שזיף

אלון שיבי

נאות סמדר

נאות סמדר

 5570030320שקד

אלון שיבי

נאות סמדר
נגבה

נאות סמדר
גד"ש דגנים

 5570030320תפוח
 570042606שקד

אלון שיבי
אלון שיבי

גם דו שנתי

נוגה
נוגה

יחזקאל שלמה
יחזקאל שלמה

 2048264633ג1
 2048264633סולטנ'

רז אייל
רז אייל

גם דו שנתי

נוגה
נוגה

יחזקאל שלמה
נפתלי ניסן

 2048264633קרימסון
 511534851ג1

רז אייל
רז אייל

רבעי

נוגה

נפתלי ניסן

 511534851סולטנ'

רז אייל

נוגה

נפתלי ניסן

511534851

רד גלוב

רז אייל

נוה אור

נוה אור

57816993

זית

זפרני שלומי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
נוה אור
נוה אטיב

שם המגדל
נוה אור
איטח מישל

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
מנגו
57816993
זפרני שלומי
 2012352985אגס

נוה אטיב

איטח מישל

 2012352985אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

איטח מישל

 2012352985נקטרינה

זפרני שלומי

נוה אטיב

איטח מישל

 2012352985שזיף

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153גודגדן

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153מישמש

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153נקטרינה

זפרני שלומי

נוה אטיב

אלעזר יוסף

 2002836153תפוח

זפרני שלומי

נוה אטיב

בראל דוד

 2010364008אסנה

זפרני שלומי

נוה אטיב

בראל דוד

 2010364008אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

בראל דוד

 2010364008זית

זפרני שלומי

נוה אטיב
נוה אטיב

בראל דוד
בראל דוד

 2010364008נקטרינה
 2010364008פטל

זפרני שלומי
זפרני שלומי

נוה אטיב

בראל דוד

 2010364008תפוח

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443זית

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443נקטרינה

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443שזיף

זפרני שלומי

נוה אטיב

טובול שמעון

 2079326443תפוח

זפרני שלומי

נוה אטיב

מנחם ברוך

 2079991337אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב

מנחם ברוך

 2079991337אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

מנחם ברוך

 2079991337דובדבן

זפרני שלומי

נוה אטיב

מנחם ברוך

 2079991337מישמש

זפרני שלומי

נוה אטיב
נוה אטיב

מנחם ברוך
מנחם ברוך

 2079991337נקטרינה
 2079991337שזיף

זפרני שלומי
זפרני שלומי

הערה
גם רבעי

גם דו שנתי

גם דו שנתי

 - 42רח' אהליאב  , 5ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91360טל' , 02 - 5313174/5 :פקס02 - 5313170 :

02-5313170:Fax , 02-5313174/5 : Tel.,36016P.O.B. ,5th Aholiav St., Jerusalem
דואר אלקטרוניmatav@rabbinate.gov.il agro@rabbinate.gov.il :
כתובתנו באינטרנט http:// www. rabanut.gov.il :

הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
נוה אטיב

שם המגדל
נוטעי נוה אטיב

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
זפרני שלומי
 5515175883דובדבן

נוה אטיב

סגרון אלי

 2042510545אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב

סגרון אלי

 2042510545אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב
נוה אטיב

סגרון אלי
סגרון אלי

 2042510545נקטרינה
 2042510545תפוח

זפרני שלומי
זפרני שלומי

נוה אטיב

ענבר שרה

 2042326843אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב
נוה אטיב
נוה אטיב

ענבר שרה
ענבר שרה
ענבר שרה

 2042326843אפרסק
 2042326843נקטרינה
 2042326843שזיף

זפרני שלומי
זפרני שלומי
זפרני שלומי

נוה אטיב

ענבר שרה

 2042326843תפוח

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691אגס

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691גודגדן

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691מישמש

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691נקטרינה

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691שזיף

זפרני שלומי

נוה אטיב

צואלה שוש

 2050011691תפוח

זפרני שלומי

נוה אטיב

שוחט יעקב

 2043287721אפרסק

זפרני שלומי

נוה אטיב

שוחט יעקב

 2043287721דובדבן

זפרני שלומי

נוה אטיב

שוחט יעקב

 2043287721נקטרינה

זפרני שלומי

נוה אטיב

שוחט יעקב

 2043287721שזיף

זפרני שלומי

נוה אטיב

שוחט יעקב

 2043287721תפוח

זפרני שלומי

נוה יער

נוה יער ת"נ

 5580035699שקד

שרעבי משולם

נוה ירק

מנשה משה

108 4844089139

קירשנבוים חגי

נוה ירק

מנשה משה

 4844089139ג1

קירשנבוים חגי

נוה ירק

מנשה משה

 4844089139מוסקט

קירשנבוים חגי

נוה ירק

מנשה משה

 4844089139פלם

קירשנבוים חגי

נוה ירק

מנשה משה

 4844089139רד גלוב

קירשנבוים חגי

נוה ירק

קורנשטיין גרשון

 4836008235אפרסמון

קירשנבוים חגי גם רבעי

גם רבעי

גם רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
נוה ירק

שם המגדל
קורנשטיין גרשון

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 4836008235ג1

הערה

נוה ירק

קורנשטיין גרשון

 4836008235גויאבה

קירשנבוים חגי

נוה ירק

קורנשטיין גרשון

 4836008235רימון

קירשנבוים חגי

נוה ירק

קורנשטיין גרשון

 4836008235שזיף

קירשנבוים חגי

נוה ירק

קורנשטיין גרשון

 4836008235תפוח

קירשנבוים חגי

נוה ירק

רוזנטל משה

 2022075345אפרסמון

קירשנבוים חגי

נוה ירק
נוה ירק

רוזנטל משה
רוזנטל משה

 2022075345אפרסק
 2022075345ג1

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

נוה ירק

רוזנטל משה

 2022075345חבוש

קירשנבוים חגי

נוה ירק

רוזנטל משה

 2022075345מישמש

קירשנבוים חגי

נוה ירק
נוה ירק

רוזנטל משה
רוזנטל משה

 2022075345נקטרינה
 2022075345רימון

קירשנבוים חגי רבעי
קירשנבוים חגי

נוה ירק

רוזנטל משה

 2022075345שזיף

קירשנבוים חגי

נוה ירק

שמילוביץ צבי

 2051633824אפרסמון

קירשנבוים חגי

נוה ירק

שמילוביץ צבי

 2051633824אפרסק

קירשנבוים חגי

נוה ירק

שמילוביץ צבי

 2051633824ג1

קירשנבוים חגי

נוה ירק

שמילוביץ צבי

 2051633824גויאבה

קירשנבוים חגי

נוה ירק

שמילוביץ צבי

 2051633824נקטרינה

קירשנבוים חגי

נוה מבטח
נוה מבטח

אנטיגנוס אסף
אנטיגנוס אסף

 2027349034אפרסק
 2027349034אפרסק

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

נוה מבטח

אנטיגנוס אסף

 2027349034זית

קירשנבוים חגי

נווה דניאל

אנטמן-פריהן-פרחי

 2052929379גודגדן

לונדון עקיבא

נועם

בטיטו שלמה

 2024178758ג1

רז אייל

נועם

בטיטו שלמה

 2024178758יערה

רז אייל

נועם

בטיטו שלמה

 2024178758מוסקט

רז אייל

נועם

בטיטו שלמה

 2024178758סולטנ'

רז אייל

נועם

בטיטו שלמה

 2024178758קרימסון

רז אייל

נורדיה

נורדיה

570045831

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691בונייר

אפרסמון

שרעבי משולם
לונדון עקיבא
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
נחושה

שם המגדל
מינס יחיאל

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 2057692691ג1

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691זני

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691מוסקט

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691מרלו

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691סולטנ'

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691קברנה

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691רד גלוב

לונדון עקיבא

נחושה

מינס יחיאל

 2057692691שירז

לונדון עקיבא

נחלים

ראבד איתמר

 2003934767צבר

קירשנבוים חגי

נחלים

ראבד איתמר

 2003934767קובו

קירשנבוים חגי

נחשולים

נחשולים

 5560026528אטינגר

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528ארדיט

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528האס

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528ליצ'י

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528פוארטה

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528פינו TX

שלב אלי

נחשולים

נחשולים

 5560026528פינקרטון

שלב אלי

נחשולים

נחשולים 06 -

 5560026528אטינגר

שלב אלי

נחשולים

נחשולים 06 -

 5560026528ארד

שלב אלי

נחשולים

נחשולים 06 -

 5560026528האס

שלב אלי

נחשולים

נחשולים 06 -

 5560026528פינקרטון

שלב אלי

נטועה

אוזן אייל

 2024348146אפרסק

שלב אלי

נטועה

אוזן אייל

 2024348146גודגדן

שלב אלי

נטועה

אוזן אייל

 2024348146נקטרינה

שלב אלי

נטועה
נטועה

אוזן אייל
אוזן אייל

 2024348146קיווי
 2024348146תפוח

שלב אלי
שלב אלי

נטועה

דניאל דני

 2039327300אפרסק

שלב אלי

נטועה

דניאל דני

 2039327300גודגדן

שלב אלי

הערה

רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
נטועה
נטועה

שם המגדל
דניאל דני
דניאל דני

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שלב אלי
 2039327300נקטרינה
שלב אלי
 2039327300תפוח

הערה
גם רבעי

נטועה

כהן עמוס

 2055295083אפרסק

שלב אלי

נטועה
נטועה

כהן עמוס
כהן עמוס

 2055295083גודגדן
 2055295083תפוח

שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי

ניר בנים
ניר בנים

גיל בועז
גיל בועז

 2057144289אפרסק
 2057144289נקטרינה

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

ניר בנים

גיל בועז

 2057144289שזיף

רז אייל

ניר בנים

יונתי עמי

 2053985842אפרסק

שרעבי משולם

ניר בנים

יונתי עמנואל

 5059276980אפרסק

שרעבי משולם

ניר בנים

יעקבה נעם

 2054923495ג1

רז אייל

ניר בנים
ניר בנים

יעקבה נעם
יעקבה נעם

 2054923495זית
 2054923495פלם

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

ניר בנים
ניר בנים

יעקבה נעם
קופליס דורון

 2054923495קרימסון
 2053481255אפרסק

רז אייל
רז אייל

דו שנתי

ניר דוד
ניר חן

ניר דוד
מורביה אלי

 570001651מנגו
 512564683ג1

זפרני שלומי
רז אייל

גם רבעי

ניר חן

מורביה אלי

512564683

ניר חן

מורביה אלי

 512564683סולטנ'

ניר חן

מורביה אלי

512564683

ניר עם

ניר עם

 570040550שקד

דימנט ש.א.

ניר עציון

ניר עציון

 5560031973זית

דימנט ש.א.

ניר עקיבא
סגולה

גידולי רותם
שרון דוד

 2056082639צבר
 2028707131אפרסק

לונדון עקיבא
רז אייל

ספסופה

חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954אגס

אסולין אבי

ספסופה

חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954אפרסק

אסולין אבי

ספסופה

חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954גודגדן

אסולין אבי

ספסופה

חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954מישמש

אסולין אבי

ספסופה

חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954נקטרינה

אסולין אבי

זני
רד גלוב

רז אייל
רז אייל
רז אייל

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
ספסופה
ספסופה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
שם המגדל
אסולין אבי
חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954שזיף
חדד ג'קי פירות הגליל  2054289954תפוח

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800אגס

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800אפרסק

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800מישמש

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800נקטרינה

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800רימון

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800שזיף

אסולין אבי

ספסופה

משק א.ג.מ

 4511568800תפוח

אסולין אבי

ספסופה

סיידא יוסי

510891351

אגס

אסולין אבי

ספסופה

סיידא יוסי

510891351

אפרסק

אסולין אבי

גודגדן

ספסופה

סיידא יוסי

510891351

ספסופה

סיידא יוסי

 510891351מישמש

אסולין אבי

ספסופה

סיידא יוסי

 510891351שזיף

אסולין אבי

ספסופה

סיידא יוסי

תפוח

אסולין אבי

ספסופה

פירות סננס חי בע"מ 514213768

אגס

אסולין אבי

ספסופה

פירות סננס חי בע"מ 514213768

אפרסק

אסולין אבי

510891351

הערה

אסולין אבי

ספסופה
ספסופה
ספסופה

פירות סננס חי בע"מ  514213768מישמש
פירות סננס חי בע"מ  514213768נקטרינה
פירות סננס חי בע"מ  514213768שזיף

אסולין אבי
אסולין אבי
אסולין אבי

גם רבעי
גם רבעי

ספסופה
עופר

פירות סננס חי בע"מ  514213768תפוח
 2065069783אטינגר
סולמני יצחק

אסולין אבי
שרעבי משולם

גם רבעי

עופר

סולמני יצחק

 2065069783האס

שרעבי משולם

עופר

סולמני יצחק

 2065069783פוארטה

שרעבי משולם

עופר

סולמני יצחק

 2065069783ריד

שרעבי משולם

עזריקם

גדסי עמרם

 2056443963אפרסק

רז אייל

עזריקם

טהר שלום

 2064130693אפרסמון

קירשנבוים חגי

עזריקם

טהר שלום

 2064130693אפרסק

קירשנבוים חגי

עזריקם

טהר שלום

 2064130693נקטרינה

קירשנבוים חגי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
עזריקם
עזריקם

שם המגדל
סאילס ששון
סאילס ששון

עזריקם
עזריקם
עידן
עידן

ש.ג.יבולי זהב בעמ
ש.ג.יבולי זהב בעמ
אוחנה דוד
אזולאי אהרון

הערה
נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי גם דו שנתי
 2041577412אפרסק
קירשנבוים חגי
 2041577412נקטרינה
 514534718אפרסק
 514534718נקטרינה
 2013198494ס.ב.ס
ס.ב.ס

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי גם רבעי
לונדון עקיבא גם רבעי
לונדון עקיבא

עידן

בלום אייל

מנגו

לונדון עקיבא

עידן

בלום אייל

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עידן

הופס דוד

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עידן

כהן רונן

 2289747939ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עידן

סקוברונק גיל

 5553401873תמר

אלון שיבי

עידן

סקוברונק גיל

 5553401873תמר

אלון שיבי

עידן

פייטן יהונתן

 2055653604ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עידן
עין גב

פיין יאיר
עין גב

 2068806207ס.ב.ס
 570052050זית

לונדון עקיבא
זפרני שלומי

גם רבעי

גם דו שנתי

עין גב
עין גב
עין השופט
עין השופט
עין השופט

עין גב
עין גב
עין השופט
עין השופט
עין השופט

570052050
570052050
570036434
570036434
570036434

ליצ'י
מנגו
אטינגר
ארד
ארדיט

זפרני שלומי גם רבעי
זפרני שלומי גם רבעי
שרעבי משולם גם דו שנתי
שרעבי משולם דו שנתי
שרעבי משולם

עין השופט

עין השופט

570036434

האס

שרעבי משולם

עין השופט
עין השופט

עין השופט
עין השופט

 570036434זית
 570036434פוארטה

עין השופט
עין חרוד מאוחד

עין השופט
עין חרוד מאוחד

570036434
570041640

ריד
זית

שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם
שרעבי משולם גם דו שנתי
דימנט ש.א.

עין חרוד מאוחד
עין חרוד מאוחד
עין יהב

עין חרוד מאוחד
עין חרוד מאוחד
בן שדה מאיר

 570041640שקד
 570041640שקד
 2009640715ס.ב.ס

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
לונדון עקיבא

גם דו שנתי
גם רבעי

עין יהב
עין יהב

בר לבן אמנון
בר לבן אמנון

 2003923612ס.ב.ס
 2003923612ס.ב.ס

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

גם דו שנתי
גם רבעי

 - 48רח' אהליאב  , 5ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91360טל' , 02 - 5313174/5 :פקס02 - 5313170 :

02-5313170:Fax , 02-5313174/5 : Tel.,36016P.O.B. ,5th Aholiav St., Jerusalem
דואר אלקטרוניmatav@rabbinate.gov.il agro@rabbinate.gov.il :
כתובתנו באינטרנט http:// www. rabanut.gov.il :

הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
עין יהב

שם המגדל
הופמן מרדכי

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 2006211833ס.ב.ס

עין יהב

וייסבלום אהרון

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עין יהב

וינשטיין אריק

ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עין יהב

כהן מיכאל

 2009799776ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עין יהב

רייס אורי

 2024244055ס.ב.ס

לונדון עקיבא

עין עירון

פוקס צבי וגל

557131455

אפרסק

שרעבי משולם

עין עירון

פוקס צבי וגל

557131455

נקטרינה

שרעבי משולם

עין עירון

פוקס צבי וגל

 557131455שסק

שרעבי משולם

עין עירון

שליסר עודד

 2056085020מישמש

דימנט ש.א.

עין עירון

שליסר עודד

 2056085020נקטרינה

דימנט ש.א.

עין שמר

עין שמר

570000136

אטינגר

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

570000136

ארד

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

570000136

ג'ים

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

570000136

גליל

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

 570000136הרווסט

עין שמר

עין שמר

570000136

עין שמר

עין שמר

 570000136פוארטה

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

 570000136פינקרטון

שלב אלי

עין שמר

עין שמר

570000136

עלמה

גואטה שלום

 2057166902אגס

אסולין אבי

עלמה

גואטה שלום

 2057166902רימון

אסולין אבי

עלמה

גואטה שלום

 2057166902שזיף

אסולין אבי

עלמה

גואטה שלום

 2057166902תפוח

אסולין אבי

עלמה

גולן אברהם

 2030415749אגס

אסולין אבי

עלמה

גולן אברהם

 2030415749אפרסק

אסולין אבי

עלמה

גולן אברהם

 2030415749גודגדן

אסולין אבי

עלמה

גולן אברהם

 2030415749נקטרינה

אסולין אבי

עלמה

גולן אברהם

 2030415749רימון

אסולין אבי

נאור

ריד

הערה

שלב אלי
שלב אלי

שלב אלי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
עלמה

שם המגדל
גולן אברהם

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אסולין אבי
 2030415749תפוח

עלמה

דדוש מיכאל

 2010061281אגס

אסולין אבי

עלמה

דדוש מיכאל

 2010061281אפרסק

אסולין אבי

עלמה

דדוש מיכאל

 2010061281דובדבן

אסולין אבי

עלמה
עלמה

דדוש מיכאל
דדוש מיכאל

 2010061281מישמש
 2010061281נקטרינה

אסולין אבי
אסולין אבי

עלמה

דדוש מיכאל

 2010061281שזיף

אסולין אבי

עלמה

דדוש מיכאל

 2010061281תפוח

אסולין אבי

עלמה

זיגדון סיני

 2010061265אגס

אסולין אבי

עלמה

זיגדון סיני

 2010061265אפרסק

אסולין אבי

עלמה

זיגדון סיני

 2010061265נקטרינה

אסולין אבי

עלמה

חיון בנימין

 2053221784אפרסק

אסולין אבי

עלמה

חיון בנימין

 2053221784נקטרינה

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236אגס

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236אפרסק

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236זית

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236נקטרינה

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236קרימסון

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236רימון

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236שזיף

אסולין אבי

עלמה

כלפלה שלום

 2077455236תפוח

אסולין אבי

עלמה

עזרא ראובן

 2051462273אגס

אסולין אבי

עלמה

עזרא ראובן

 2051462273אפרסק

אסולין אבי

עלמה

עזרא ראובן

 2051462273נקטרינה

אסולין אבי

עלמה

עזרא ראובן

 2051462273שזיף

אסולין אבי

עלמה

שלג גליל

 2030412886אגס

אסולין אבי

עלמה

שלג גליל

 2030412886אפרסק

אסולין אבי

עלמה
עלמה

שלג גליל
שלג גליל

 2030412886דובדבן
 2030412886נקטרינה

אסולין אבי
אסולין אבי

הערה

גם רבעי

רבעי
גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
עלמה
עלמה

שם המגדל
שלג גליל
שלג ערן

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אסולין אבי
 2030412886שזיף
אסולין אבי
 3039082813שזיף

עלמה

שלג שלום

 2054285812אפרסק

אסולין אבי

עלמה
עלמה

שלג שלום
שלג שלום

 2054285812מישמש
 2054285812נקטרינה

אסולין אבי
אסולין אבי

עפרה

גרינהוט ירמיהו

 2000324962דובדבן

לונדון עקיבא

עפרה

גרינהוט ירמיהו

 2000324962צבר

לונדון עקיבא

עפרה

נגר אהרון

 2000516104גודגדן

לונדון עקיבא

עפרה

נוביק יצחק

גודגדן

לונדון עקיבא

עפרה

נוביק יצחק

דובדבן

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588אוטם בלק

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588אופליה

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588איטליה

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588אלול

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588אפרסק

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588בלק פינגר

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588ברלינקה

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588ג1

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588גודגדן

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588דובדבן

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588מוסקט

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588נקטרינה

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588סולטנ'

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588פטיט ורדו

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588קברנה

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588קברנה פרנק לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588קרימסון

לונדון עקיבא

עפרה

פז עבוד חקלאי

 5515061588רד גלוב

לונדון עקיבא

הערה
רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 5515061588שאמי

שם הישוב
עפרה

שם המגדל
פז עבוד חקלאי

עפרה

פז עבוד חקלאי

ערוגות
ערוגות
ערוגות
ערוגות
ערוגות

ויינברגר נתן
טופולנסקי דוד
טופולנסקי דוד
טופולנסקי דוד
כורם שמעון

2055944417
2065316333
2065316333
2065316333
2053491353

ערוגות

לנקרי שלמה

 2061310330אפרסק

קירשנבוים חגי

ערוגות

לנקרי שלמה

 2061310330נקטרינה

קירשנבוים חגי

ערוגות
ערוגות
ערוגות
ערוגות
ערוגות

פאפו יעקב
פאפו יעקב
פוליתי משה
פוליתי משה
פוליתי משה

2005152582
2005152582
2003001310
2003001310
2003001310

תאנה
תאנה
אפרסק
אפרסק
נקטרינה

ערוגות

פורת אמנון

108 2003995834

קירשנבוים חגי

ערוגות

פורת אמנון

 2003995834אפרסק

קירשנבוים חגי

ערוגות
ערוגות

פורת אמנון
פורת אמנון

 2003995834נקטרינה
 2003995834קרימסון

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

ערוגות

פורת אמנון

 2003995834רימון

קירשנבוים חגי

ערוגות

פורת אמנון

 2003995834שזיף

קירשנבוים חגי

ערוגות

צלח משה

108 2044909356

קירשנבוים חגי

ערוגות

צלח משה

 2044909356אפרסק

קירשנבוים חגי

ערוגות

צלח משה

 2044909356ג1

קירשנבוים חגי

ערוגות

צלח משה

 2044909356נקטרינה

קירשנבוים חגי

ערוגות

צלח משה

 2044909356רימון

קירשנבוים חגי

ערוגות

קאופמן שלמה

 2059073437אפרסק

קירשנבוים חגי

ערוגות
ערוגות

קאופמן שלמה
רן שדות

 2059073437נקטרינה
9010 2003833712

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

ערוגות

רן שדות

 2003833712זני

קירשנבוים חגי

 5515061588תאנים
נקטרינה
אפרסק
ג1
נקטרינה
שסק

הערה

לונדון עקיבא
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים
קירשנבוים

חגי
חגי
חגי
חגי
חגי

עד 01.05.16
גם רבעי
עד 01.05.16
עד 01.05.16

מוגבל 15 \09\16
רז אייל
מוגבל 15 \09\16
רז אייל
קירשנבוים חגי עד 01.05.16
קירשנבוים חגי עד 01.05.16
קירשנבוים חגי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
ערוגות

שם המגדל
רן שדות

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 2003833712שזיף

ערוגות
פדיה

שטיין מנחם
אברהם עופר

פדיה
פדיה
פדיה
פדיה

אברהם עופר
אברהם עופר
אברהם עופר
אברהם עופר

2002250724
2002250724
2002250724
2002250724

 2030007017אפרסק
108 2002250724

הערה

קירשנבוים חגי עד 01.05.16
רז אייל
רז אייל
רז אייל
רז אייל
רז אייל

גם רבעי
גם דו שנתי
גם רבעי

פדיה
פדיה
פדיה

אברהם עופר
אברהם עופר
אברהם עזרא

 2002250724קרימסון
 2002250724רוקי
108 2070013834

רז אייל
רז אייל
רז אייל

גם רבעי
גם רבעי

פדיה

אליאס יוסי

 2059635110חלואני

רז אייל

פדיה

אליאס יוסי

 2059635110רד גלוב

רז אייל

פדיה

אליאס יוסי

 2059635110שסק

רז אייל

פדיה

אנואר אליהו

 2048226013ביג פרל

רז אייל

פדיה

אנואר אליהו

 2048226013דבח

רז אייל

פדיה

אנואר אליהו

 2048226013פלם

רז אייל

פדיה
פדיה

בגולה עובדיה
בגולה עובדיה

125 2070080239
 2070080239ג1

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

פדיה
פדיה

בגולה עובדיה
בגולה רמי

 2070080239פלם
125 2058074055

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

פדיה
פדיה

בגולה רמי
בגולה רמי

 2058074055ג1
 2042720664חלואני

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

פדיה
פדיה

בגולה רמי
בגולה רמי

 2042720664רד גלוב
 2042720664רוקי

רז אייל
רז אייל

גם רבעי

פדיה

גבריאל ציון

125 2055581763

רז אייל

פדיה

גבריאל ציון

 2055581763אפרסק

רז אייל

פדיה

גבריאל ציון

 2055581763ג1

רז אייל

פדיה
פדיה

דקל ציון
דקל ציון

108 2049452931
125 2049452931

רז אייל
רז אייל

פדיה

דקל ציון

 2049452931ג1

רז אייל

125
סולטנ'
סולטנ'
פלם

רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
פדיה

שם המגדל
חמני ויקטור

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
125 2053261228

פדיה
פדיה
פדיה

חמני ויקטור
חמני ויקטור
חמני ויקטור

7050 2053261228
 2053261228ביג פרל
 2053261228ג1

רז אייל
רז אייל
רז אייל

פדיה

חמני ויקטור

 2053261228חלואני

רז אייל

פדיה
פדיה

חמני ויקטור
חמני נגיב

 2053261228רימון
108 2070087085

רז אייל
רז אייל

פדיה

חמני נגיב

125 2070087085

רז אייל

פדיה

חמני נגיב

 2070087085חלואני

רז אייל

פדיה

חמני נגיב

 2070087085רד גלוב

רז אייל

פדיה

חמני נגיב

 2070087085רימון

רז אייל

פדיה

חמני פואד

125 2070087069

רז אייל

פדיה

חמני פואד

 2070087069אוטם בלק

רז אייל

פדיה

חמני פואד

 2070087069ג1

רז אייל

פדיה

חמני פואד

 2070087069חלואני

רז אייל

פדיה

חמני פואד

 2070087069רד גלוב

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

125 2070140348

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

 2070140348ג1

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

 2070140348נקטרינה

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

 2070140348פלם

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

 2070140348קרימסון

רז אייל

פדיה

יחזקאל אבנר

 2070140348תפוח

רז אייל

פדיה

נחום עובדיה

125 2056193477

רז אייל

פדיה

נחום עובדיה

 2056193477ג1

רז אייל

פדיה
פדיה

נחום עובדיה
נחום עובדיה

 2056193477נקטרינה
 2056193477פלם

רז אייל
רז אייל

פדיה

סלמן זלמן ק

 2057677155אפרסק

רז אייל

פדיה

סלמן זלמן ק

 2057677155נקטרינה

רז אייל

פדיה

עובדיה שמואל חי

125 2043660950

רז אייל

הערה
דו שנתי
דו שנתי

גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
פדיה

שם המגדל
עובדיה שמואל חי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2043660950פלם

פדיה

עובדיה שמשון

125 2022372379

רז אייל

פדיה

עובדיה שמשון

 2022372379ג1

רז אייל

פדיה

תמם חיים

125 2052103751

רז אייל

פדיה
פדיה

תמם חיים
תמם חיים

 2052103751ג1
 2052103751חלואני

רז אייל
רז אייל

פדיה

תמם חיים

 2052103751פלם

רז אייל

פדיה

תמם חיים

 2052103751קרימסון

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

125 2022294631

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631אפרסק

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631חלואני

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631מישמש

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631נקטרינה

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631סולטנ'

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631קרימסון

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631רד גלוב

רז אייל

פדיה

תמם יהודה

 2022294631שסק

רז אייל

פרדס חנה

סלובטיצקי אהוד

 2009815317מישמש

שרעבי משולם

פרדס חנה
פרדס חנה
פרדס חנה

סלובטיצקי אהוד
סלובטיצקי אהוד
סלובטיצקי אהוד

 2009815317נקטרינה
 2009815317נקטרינה
 2009815317ס.ב.ס

שרעבי משולם גם דו שנתי
שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם

פרדס חנה

סלובטיצקי אהוד

 2009815317רד גלוב

שרעבי משולם

פרדס חנה

סלובטיצקי אהוד

 2009815317שזיף

שרעבי משולם

פרי גן
פתחיה

עזריאל נתן
אוזן יוסף

 2052014206צבר
125 2052096583

סויסה אליעזר גם רבעי
רז אייל

פתחיה

אוזן יוסף

 2052096583ג1

רז אייל

פתחיה

אוזן יוסף

 2052096583חלואני

רז אייל

פתחיה

אוזן יוסף

 2052096583סולטנ'

רז אייל

פתחיה

אוזן יוסף

 2052096583קרימסון

רז אייל

רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
פתחיה

שם המגדל
אוזן יוסף

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2052096583רד גלוב

פתחיה

אוזן מלכה

125 2058074105

רז אייל

פתחיה

אוזן מלכה

 2058074105ג1

רז אייל

פתחיה

אלבז רחל

 2042192658אפרסק

רז אייל

פתחיה

ביטן ראובן

 2053507992שסק

רז אייל

פתחיה

כחלון וסבח

125 5557231644

רז אייל

פתחיה

כחלון וסבח

 5557231644ג1

רז אייל

פתחיה

כחלון וסבח

 5557231644חלואני

רז אייל

פתחיה

כחלון וסבח

 5557231644רוקי

רז אייל

פתחיה
פתחיה

מימוני שבת
מימוני שבת

125 2064007461
 2064007461ג1

רז אייל
רז אייל

פתחיה

מימוני שבת

 2064007461קרימסון

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

125 2058072448

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

 2058072448סולטנ'

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

 2058072448פלם

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

 2058072448רד גלוב

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

 2058072448שזיף

רז אייל

פתחיה

סבח יואב

 2058072448שסק

רז אייל

פתחיה

סלמה אילן

125 2062399159

רז אייל

פתחיה
פתחיה

סלמה אילן
סלמה אילן

 2062399159ג1
 2062399159חלואני

רז אייל
רז אייל

פתחיה

סלמה אילן

 2062399159קרימסון

רז אייל

פתחיה

סלמה אילן

 2062399159רד גלוב

רז אייל

פתחיה

סלמה אשר

125 2056106644

רז אייל

פתחיה

סלמה אשר

 2056106644ג1

רז אייל

פתחיה

סלמה אשר

 2056106644חלואני

רז אייל

פתחיה

סלמה אשר

 2056106644רד גלוב

רז אייל

פתחיה

צמח ישי

125 2000002550

רז אייל

הערה

גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
פתחיה

שם המגדל
צמח ישי

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2000002550קרימסון

צובה

צובה

 5570007955אגס

קירשנבוים חגי

צובה
צובה
צופית

צובה
צובה
פז פרי זהב

 5570007955נקטרינה
 5570007955תפוח
 511572737מנגו

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי גם רבעי
שרעבי משולם

צוריאל
צוריאל
צוריאל
צוריאל
קדומים

תורגמן יעקב
תורגמן יעקב
תורגמן יעקב
תורגמן יעקב
סלומון אביעזר

2059049288
2059049288
2059049288
2059049288
2051399004

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
קירשנבוים חגי

גם רבעי
גם דו שנתי
גם רבעי
גם דו שנתי

אפרסק
אפרסק
נקטרינה
נקטרינה
אוכמניות

קדומים
קדמת צבי

רייך יעקב
קדמת צבי

 2008104622אוכמניות
 570027227דובדבן

לונדון עקיבא
זפרני שלומי

גם רבעי

קדרון

יונגר עומר

 2027343607אפרסק

קירשנבוים חגי

קדרון

יונגר עומר

 2027343607זית

קירשנבוים חגי

קדרון

יונגר עומר

 2027343607תפוח

קירשנבוים חגי

קדרון

יעקב אלי

 2047591649אפרסק

קירשנבוים חגי

קדרון
קדרון

יעקב אלי
יעקב אלי

 2047591649נקטרינה
 2047591649שזיף

קירשנבוים חגי גם דו שנתי
קירשנבוים חגי

קדרון

יעקב אלי

 2047591649תפוח

קירשנבוים חגי

קדרון

פרוינד ישראל

 2030302053אפרסק

קירשנבוים חגי

קדרון

פרוינד ישראל

 2030302053נקטרינה

קירשנבוים חגי

קדרון

פרוינד ישראל

 2030302053רימון

קירשנבוים חגי

קדרון

פרוינד ישראל

 2030302053שזיף

קירשנבוים חגי

קדרון

פרוינד ישראל

 2030302053תפוח

קירשנבוים חגי

קדרון

קירשנר משה

108 2077894236

רז אייל

קדרון
קדרון

קירשנר משה
קירשנר משה

 2077894236אפרסק
 2077894236מישמש

רז אייל
רז אייל

קדרון

קירשנר משה

 2077894236נקטרינה

רז אייל

קדרון

קירשנר משה

 2077894236רימון

רז אייל

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
קדרון

שם המגדל
קירשנר משה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2077894236תפוח

קדרון

שביט אסף

 2057378184אבוקדו

קירשנבוים חגי

קדרון

שביט אסף

 2057378184זית

קירשנבוים חגי

קדרון

שביט אסף

 2057378184פיטאיה

קירשנבוים חגי

קדרון

שביט אסף

 2057378184רימון

קירשנבוים חגי

ראש פינה 1

בלום יעקב

125 2051239788

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788אגס

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788אוטם בלק

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788אפרסק

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788חבוש

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788ליצ'י

שלב אלי

הערה

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788מוסקט

שלב אלי

ראש פינה 1
ראש פינה 1
ראש פינה 1

בלום יעקב
בלום יעקב
בלום יעקב

 2051239788מישמש
 2051239788נקטרינה
 2051239788ענבי יין

שלב אלי
שלב אלי
שלב אלי

גם רבעי
גם רבעי

ראש פינה 1
ראש פינה 1

בלום יעקב
בלום יעקב

 2051239788קרימסון
 2051239788רד גלוב

שלב אלי
שלב אלי

רבעי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788רוקי

שלב אלי

ראש פינה 1

בלום יעקב

 2051239788רימון

שלב אלי

ראש פינה 1
ראש פינה 1
ראש צורים

בלום יעקב
בלום יעקב
ראש צורים

 2051239788שזיף
 2051239788תפוח
 5570020545גודגדן

שלב אלי
שלב אלי
לונדון עקיבא

ראש צורים

ראש צורים

 5570020545דובדבן

לונדון עקיבא

רבדים

צבר קמה

 570036897שקד

קירשנבוים חגי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

גם רבעי
גם רבעי

 - 58רח' אהליאב  , 5ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91360טל' , 02 - 5313174/5 :פקס02 - 5313170 :

02-5313170:Fax , 02-5313174/5 : Tel.,36016P.O.B. ,5th Aholiav St., Jerusalem
דואר אלקטרוניmatav@rabbinate.gov.il agro@rabbinate.gov.il :
כתובתנו באינטרנט http:// www. rabanut.gov.il :

הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
רביבים

שם המגדל
רביבים

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
אלון שיבי
 5570003582זית

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביבים

רביבים

 5570003582זית

אלון שיבי

רביד

רביד

 5570025825זית

זפרני שלומי

רביד

רביד

 5570025825ליצ'י

זפרני שלומי

רביד

רביד

 5570025825מנגו

זפרני שלומי

רגבים

רגבים  -ניוהול

 5560024952אטינגר

שלב אלי

רגבים

רגבים  -ניוהול

 5560024952ארדיט

שלב אלי

רגבים

רגבים  -ניוהול

 5560024952גליל

שלב אלי

רגבים
רגבים

רגבים  -ניוהול
רגבים  -ניוהול

 5560024952האס
 5560024952וורץ

שלב אלי
שלב אלי

רגבים

רגבים  -ניוהול

 5560024952נאבל

שלב אלי

רגבים
רגבים

רגבים  -ניוהול
רגבים  -ניוהול

 5560024952פוארטה
 5560024952פינקרטון

שלב אלי
שלב אלי

רגבים

רגבים  -ניוהול

 5560024952ריד

שלב אלי

רגבים
רגבים

רגבים  -צפון
רגבים  -צפון

 5560024952אטינגר
 5560024952ארד

שלב אלי
שלב אלי

רגבים

רגבים  -צפון

 5560024952האס

שלב אלי

רגבים
רגבים

רגבים  -צפון
רגבים  -צפון

 5560024952הרווסט
 5560024952פינו TX

שלב אלי
שלב אלי

רגבים

רגבים  -צפון

 5560024952פינקרטון

שלב אלי

רגבים

רגבים  -צפון

 5560024952ריד

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952אטינגר

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952ארדיט

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952גליל

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952האס

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952פינקרטון

שלב אלי

רגבים

רגבים דרום

 5560024952ריד

שלב אלי

הערה

גם דו שנתי

גם דו שנתי

גם רבעי

גם דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
רחובות

שם המגדל
בר קפרא דוד

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
חדד נחמיה
108 2005048707

רחובות

בר קפרא דוד

125 2005048707

חדד נחמיה

רחובות

בר קפרא דוד

 2005048707מוסקט

חדד נחמיה

רחובות

בר קפרא דוד

 2005048707פלם

חדד נחמיה

רחובות

בר קפרא דוד

 2005048707רוקי

חדד נחמיה

רחובות

משולם עזריאל

 2005003918ג1

חדד נחמיה

רחובות

משולם עזריאל

 2005003918נקטרינה

חדד נחמיה

רחובות

משולם עזריאל

 2005003918רימון

חדד נחמיה

רחובות

משולם עזריאל

 2005003918תפוח

חדד נחמיה

רחובות
רחובות

קינד אהרון
קינד אהרון

 2050358837אפרסק
 2050358837נקטרינה

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

רחניה

הארון ממדוח

 2035141712אגס

אסולין אבי

רחניה

הארון ממדוח

 2035141712תפוח

אסולין אבי

רחניה

חורשיד עארף

 5056927684אגס

אסולין אבי

רחניה

חורשיד עארף

 5056927684אפרסק

אסולין אבי

רחניה

חורשיד עארף

 5056927684גודגדן

אסולין אבי

רחניה

חורשיד עארף

 5056927684שזיף

אסולין אבי

רם און

אלבז דוד

 2002111342שקד

דימנט ש.א.

רם און

דהן אסא

 2009616053שקד

שרעבי משולם

רם און

פדהאל צדוק

 2006832877שקד

שרעבי משולם

רם און

ראובני יורם

 2009376849שקד

שרעבי משולם

הערה

רם און

רוזנברג יגאל

 209248543שקד

שרעבי משולם

רם און
רמות

רם און
אמיתי איתן

 570015032שקד
 2001647403מנגו

שרעבי משולם יש דו שנתי
דימנט ש.א.

רמות

בנימיני ירון

 2050829175מנגו

דימנט ש.א.

רמות

בנימיני לביא

 2009371399מנגו

דימנט ש.א.

רמות

כהן אילן

 2051574234מנגו

דימנט ש.א.

רמות

כהן אילן

 2051574234רימון

דימנט ש.א.
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
רמות

שם המגדל
כסלו אלי' וגולן יגאל

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 2043254705מנגו

רמות

לב יוחנן

רמות

מרום דודו

513241455

רמות

מרום דודו

 513241455מנגו

זפרני שלומי

רמות
רמות

עוגנים ברמות בע"מ
פונדק אורי

 513030767מנגו
 2005867718גויאבה

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

רמות

פונדק אורי

 2005867718מנגו

דימנט ש.א.

רמות

קראין מיכאל

 2046849337ליצ'י

זפרני שלומי

רמות
רמות

 2046849337מנגו
קראין מיכאל
ראובני תלי גיא ודרור  2009397688מנגו

זפרני שלומי
דימנט ש.א.

רמות

רז משה

 2082006336מנגו

דימנט ש.א.

רמות
רמות
רמות מאיר

שני דוד
שפיר דוד
זוהרי ראובן

 2005587340מנגו
 2009442922מנגו
 2001299973אנונה

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.
קירשנבוים חגי

רמות מאיר

זוהרי ראובן

 2001299973מנגו

קירשנבוים חגי

רמות מאיר

זוהרי ראובן

 2001299973נקטרינה

קירשנבוים חגי

רמות מאיר

זוהרי ראובן

 2001299973קרמבולה

קירשנבוים חגי

רמות מאיר

זוהרי ראובן

 2001299973שזיף

קירשנבוים חגי

רמות נפתלי

י.א .חקלאות

 2058360298אגס

וספי עינב

רמות נפתלי

לוגסי יהודה

 2064028319תפוח

וספי עינב

רמת השופט

רמת השופט

 5570001743זית

שרעבי משולם

רמת השופט

רמת השופט

 5570001743שקד

שרעבי משולם

רמת מגשימים
רמת מגשימים

רמת מגשימים
רמת מגשימים

 570020263מנגו
 570020263שקד

זפרני שלומי
זפרני שלומי

 2050335017מנגו
זית

הערה

דימנט ש.א.
זפרני שלומי

רמת נגב

חוות ר.א.מ.

511670770

זית

שרעבי משולם

רמת צבי

זך עודד

 2006967749זית

שרעבי משולם

רמת צבי

זך עודד

 2006967749שקד

שרעבי משולם

רמת צבי

שרביט דורון

 2058505571זית

שרעבי משולם

רמת צבי

שרביט דורון

 2058505571שקד

שרעבי משולם

גם רבעי

גם רבעי

יש גם רבעי
יש גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
רמת רחל

שם המגדל
רמת רחל

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
קירשנבוים חגי
 5570000737גודגדן

רמת רחל

רמת רחל

 5570000737דובדבן

קירשנבוים חגי

רמת רחל

רמת רחל

 5570000737נקטרינה

קירשנבוים חגי

רשפים
שאר ישוב

רשפים
אבני יפתח

 570004929מנגו
 2054847488אפרסמון

דימנט ש.א.
דימנט ש.א.

שאר ישוב

אבני יפתח

 2054847488מישמש

דימנט ש.א.

שאר ישוב

אבני יפתח

 2054847488שזיף

דימנט ש.א.

שאר ישוב
שאר ישוב

קליין שמשון
קליין שמשון

 2000028704אפרסק
 2000028704נקטרינה

זפרני שלומי
זפרני שלומי

שאר ישוב

קליין שמשון

 2000028704שזיף

זפרני שלומי

שאר ישוב

שור חיים

 2065524373אפרסק

זפרני שלומי

שאר ישוב

שור חיים

 2065524373מישמש

זפרני שלומי

שאר ישוב

שור חיים

 2065524373רימון

זפרני שלומי

שאר ישוב

שור חיים

 2065524373תפוח

זפרני שלומי

שדה אילן

שדה אילן

570003970

שדה אליהו

שדה אליהו

125 5570003400

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

670 5570003400

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400זית

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400מוסקט

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400סיון

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400פלם

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400פרלט

דימנט ש.א.

שדה אליהו

שדה אליהו

 5570003400רימון

דימנט ש.א.

שדה אליעזר

חנוכי אברהם

 2033684440אגס

וספי עינב

שדה אליעזר
שדה אליעזר

חנוכי אברהם
חנוכי אברהם

 2033684440אפרסק
 2033684440מישמש

וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי

שדה אליעזר
שדה אליעזר
שדה אליעזר

חנוכי אברהם
חנוכי אברהם
חנוכי אברהם

 2033684440נקטרינה
 2033684440שזיף
 2033684440תפוח

וספי עינב
וספי עינב
וספי עינב

גם רבעי
גם רבעי

זית

גם רבעי

גם דו שנתי

דימנט ש.א.
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
שדה דוד

שם המגדל
מלכה הרצל

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2059202002אפרסק

שדה דוד

מלכה הרצל

 2059202002מישמש

רז אייל

שדה דוד

מלכה הרצל

 2059202002נקטרינה

רז אייל

שדה דוד

מלכה הרצל

 2059202002תפוח

רז אייל

שדה יואב

דודאי מרדכי

 2005606496פיטאיה

לונדון עקיבא

שדה יעקב
שדה יעקב

הלפרין שמחה
זק נדב

 2053420998זית
 2054750005איזבלה

דימנט ש.א.
שרעבי משולם

שדה יעקב

זק נדב

 2054750005גרגר פנמה שרעבי משולם

שדה יעקב
שדה יעקב
שדה יעקב
שדה יעקב

זק נדב
זק נדב
זק נדב
זק נדב

2054750005
2054750005
2054750005
2054750005

שדה יעקב

זק נדב

 2054750005תאנה

שרעבי משולם

שדה יעקב

זק נדב

 2054750005תות עץ

שרעבי משולם

שדה יעקב

יחיאלי דוד

 2041968801שקד

דימנט ש.א.

שדה יעקב

לוי זאב

 2052748985שקד

דימנט ש.א.

שדה משה

אסף דני ורחמים

 513643155איטליה

לונדון עקיבא

שדה משה
שדה משה

אסף דני ורחמים
אסף דני ורחמים

513643155
513643155

אפרסק
אפרסק

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

שדה משה

אסף דני ורחמים

513643155

ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

אסף דני ורחמים

513643155

זני

לונדון עקיבא

שדה משה
שדה משה

אסף דני ורחמים
גבע ברוך

 513643155נקטרינה
 2009896747אפרסק

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747זית

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747זני

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747חלואני

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747מוסקט

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747ס.ב.ס

לונדון עקיבא

דן בן חנה
סולטנ'
רימון
שסק

הערה

גם רבעי

שרעבי משולם רבעי
שרעבי משולם רבעי
שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם

גם רבעי

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
שדה משה

שם המגדל
גבע ברוך

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
לונדון עקיבא
 2009896747סולטנ'

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747קרימסון

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747רד גלוב

לונדון עקיבא

שדה משה

גבע ברוך

 2009896747רימון

לונדון עקיבא

שדה משה

גל בני

 2055943195זית

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195אפרסק

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195ס.ב.ס

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195סולטנ'

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195רד גלוב

לונדון עקיבא

שדה משה

דגני איתן

 2054514195תפוח

לונדון עקיבא

שדה משה

ליבנה יורם

 2053613782ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

ליבנה יורם

 2053613782ס.ב.ס

לונדון עקיבא

שדה משה

ליבנה יורם

 2053613782פלם

לונדון עקיבא

שדה משה

עזר אברהם

 2002010148ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

עזר אברהם

 2002010148זית

לונדון עקיבא

שדה משה

פריינטה יוסף

זית

לונדון עקיבא

שדה משה

שבתאי דורון

 2054652607ג1

לונדון עקיבא

שדה משה

שבתאי דורון

 2054652607סולטנ'

לונדון עקיבא

שדה משה
שדה משה

שבתאי דורון
תמיר נועם

 2054652607קרימסון
 2051757136זית

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

שדה משה

תמיר נועם

 2051757136זני

לונדון עקיבא

שדה משה

תמיר נועם

 2051757136מרלו

לונדון עקיבא

שדה משה

תמיר נועם

 2051757136קברנה

לונדון עקיבא

שדה משה

תמיר נועם

 2051757136שירז

לונדון עקיבא

שדה נחום

שדה נחום

 5560004483זית

לונדון עקיבא

שדה נחמיה

שדה נחמיה

 5570003558מישמש

דימנט ש.א.

שדה נחמיה

שדה נחמיה

 5570003558קיווי

דימנט ש.א.

הערה

גם רבעי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
שדה נחמיה

שם המגדל
שדה נחמיה

הערה

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
דימנט ש.א.
 5570003558שזיף

שדה נחמיה

שדה נחמיה

 5570003558שקד

דימנט ש.א.

שדי אברהם
שדמות דבורה
שדמות דבורה

צוויג ראובן
גולדשמידט יהודה
טננבאום עמנואל

 2013050562צבר
 2005613260שקד
 2053451332מישמש

סויסה אליעזר גם רבעי
שרעבי משולם גם דו שנתי
זפרני שלומי

שדמות דבורה

טננבאום עמנואל

 2053451332שזיף

זפרני שלומי

שדמות דבורה

טננבאום עמנואל

 2053451332שקד

זפרני שלומי

שחר
שחר
שחר

אליהו ענבים בע"מ
אליהו ענבים בע"מ
אליהו ענבים בע"מ

514738244
514738244
514738244

שחר

אליהו ענבים בע"מ

 514738244קרימסון

רז אייל

שחר

אליהו ענבים בע"מ

514738244

רד גלוב

רז אייל

שחר

מורביה כרמלה

 2079497632זני

רז אייל

שחר

מורביה כרמלה

 2079497632סולטנ'

רז אייל

שחר

מורביה כרמלה

 2079497632רד גלוב

רז אייל

שילה

דרוק דוד

 2054320924אפרסק

לונדון עקיבא

שילה

דרוק דוד

 2054320924גודגדן

לונדון עקיבא

שילה

דרוק דוד

 2054320924נקטרינה

לונדון עקיבא

שילה

צורף יונה

125
ג1
זני

שאמי

רז אייל
רז אייל
רז אייל

דו שנתי
גם רבעי

לונדון עקיבא

שילה

רפופורט עירא

 2012752192זית

שרעבי משולם

שער העמקים
שפיים

שער העמקים
שפיים

 570036707שקד
 570003251אפרסמון

שרעבי משולם גם רבעי
שרעבי משולם

שפיים

שפיים

 570003251מנגו

שרעבי משולם

שפיר

וייס יוסי

 2051361137אפרסק

קירשנבוים חגי

שפיר

וייס יוסי

 2051361137ג1

קירשנבוים חגי

שפיר

וייס יוסי

 2051361137נקטרינה

קירשנבוים חגי

שפיר

וייס יוסי

 2051361137רד גלוב

קירשנבוים חגי

שפיר
שפיר

זלצר יוסף
זלצר יוסף

 2077018158אפרסק
 2077018158נקטרינה

רז אייל
רז אייל

גם רבעי
דו שנתי
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הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBI NATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצי
המדור למצוות התלויות בארץ

כ"ב סיון תשע"ו
 28יוני 2016

בס"ד
דו"ח מגדלים מאושרים לעניני ערלה בפירות קיץ תשע"ו

הערה  .1 :בזיתים יש צורך בהשגחה בשטח לאישור הפרי.
 .2יש להפריש מספק תרו"מ גם בפרי שמסומן כרבעי.
 .3נא לצרף את אישור הכשרות לתעודת המשלוח ,ע"מ למנוע עיכוב בקבלת התוצרת.
שם הישוב
שפיר
שרונה

שם המגדל
זלצר יוסף
לרנר אמנון ויוסי

נבדק ע" י
סוג הפרי
מס' מגדל
רז אייל
 2077018158תפוח
שלב אלי
 2005577242שקד

הערה
גם רבעי

שרונה

לרנר זאב

 2005604434שקד

שלב אלי

שרונה

סיגלציק רחל

 2064860113שקד

שרעבי משולם

תל עדשים

מייזל צפריר

 2054935689שקד

דימנט ש.א.

תלם

תלם

108 5570027581

לונדון עקיבא

תלם

תלם

 5570027581ג1

לונדון עקיבא

תלם

תלם

 5570027581סולטנ'

לונדון עקיבא

תלם

תלם

 5570027581רד גלוב

לונדון עקיבא

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643אפרסק

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643זני

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643מוסקט

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643נקטרינה

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643רד גלוב

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

בטושה דוד

 2059011643רוקי

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל
תלמי יחיאל

דהן מיכאל
דהן מיכאל

 2062582051אפרסק
 2062582051נקטרינה

קירשנבוים חגי גם רבעי
קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

שהרבני עזרא

 2070405238אפרסק

קירשנבוים חגי

תלמי יחיאל

שהרבני עזרא

 2070405238נקטרינה

קירשנבוים חגי

תפרח
תפרח
תפרח

מושבי הנגב
מושבי הנגב
מושבי הנגב

 510283963אפרסק
 510283963אפרסק
 510283963מישמש

לונדון עקיבא
לונדון עקיבא
לונדון עקיבא

תפרח

מושבי הנגב

510283963

נקטרינה

גם דו שנתי
גם רבעי

לונדון עקיבא
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