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 6מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורתחת השגחתנו  מיוצרהמוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17שקד רחוב ה                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

L-  לא לפסח -פרווה  לאוצין  Parve - NOT for Passover L-Leucine 

L-לא לפסח -פרווה  ארגינין  Parve - NOT for Passover L-Arginine 

L-לא לפסח -פרווה  חומצה מאלית  Parve - NOT for Passover L-Malic Acid 

L-לא לפסח -פרווה  סיסטאין  Parve - NOT for Passover L-Cysteine 

 Parve - NOT for Passover Strawberry Powder * לא לפסח -פרווה  רק אבקה  -אבקת תות שדה  

 Parve - NOT for Passover Oregano and Oregano Oil * לא לפסח -פרווה  אורגנו ושמן אורגנו  

 Parve - NOT for Passover Antifoam /Defoamer  לא לפסח -פרווה  סוגים שונים  –אנטיפום 

 Parve - NOT for Passover Acesulfame K  לא לפסח -פרווה  Kאססולפם 

 Parve - NOT for Passover Aspertame Powder  לא לפסח -פרווה  אספרטיים אבקה 

 Parve - NOT for Passover Green Peas * לא לפסח -פרווה  אפונה ירוקה

 Parve - NOT for Passover Erythritol  לא לפסח -פרווה  אריתריטול 

 Parve - NOT for Passover Ethyl Vanilin  לא לפסח -פרווה  אתיל ונילין 

 Parve - NOT for Passover Dried Basil * לא לפסח -פרווה  בזיליקום מיובש

 Parve - NOT for Passover Biotin  לא לפסח -פרווה  ביוטין 

 Parve - NOT for Passover Dried Onion * לא לפסח -פרווה  בצל מיובש

 Parve - NOT for Passover Guar Gum  לא לפסח -פרווה  גואר גאם 

 Parve - NOT for Passover Dried Carrots * לא לפסח -פרווה  גזר מיובש

 Parve - NOT for Passover Glucose  לא לפסח -פרווה  גלוקוזה 

 Parve - NOT for Passover Dextrose Monohydrate from Corn  לא לפסח -פרווה  דקסטרוזה מונוהידרט  מתירס  

 Parve - NOT for Passover Vitamin B1  לא לפסח -פרווה  1ויטמין בי 

 Parve - NOT for Passover Vitamin B12  לא לפסח -פרווה  12ויטמין בי 

 Parve - NOT for Passover Vitamin B2  לא לפסח -פרווה  2ויטמין בי 
 

 Should be checked before use for insect infestation *  יש לבדוק לפני השימוש בפני נגיעות חרקים * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 הכשרות ועד 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 41424 - בס"ד December 29, 2020 "ד טבת תשפ"אי



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 6מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17רחוב השקד                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Vitamin B6  לא לפסח -פרווה  6ויטמין בי 

 Parve - NOT for Passover Vanilla Beans * לא לפסח -פרווה  ונילה תרמילים

 Parve - NOT for Passover Vanilin  לא לפסח -פרווה  ונילין 

 Parve - NOT for Passover Ginger * לא לפסח -פרווה  זנגוויל 

 Parve - NOT for Passover Mustard Seeds * לא לפסח -פרווה  זרעי חרדל 

 Parve - NOT for Passover Ascorbic Acid  לא לפסח -פרווה  חומצה אסקורבית 

 Parve - NOT for Passover Tartaric Acid DL  לא לפסח -פרווה  DLחומצה טרטרית 

 +Parve - NOT for Passover Tartaric Acid L  לא לפסח -פרווה  + Lחומצה טרטרית 

 Parve - NOT for Passover Malic Acid DL  לא לפסח -פרווה  DLחומצה מאלית 

 Parve - NOT for Passover Sorbic Acid  לא לפסח -פרווה  חומצה סורבית

 Parve - NOT for Passover Folic Acid  לא לפסח -פרווה  חומצת פולית

 Parve - NOT for Passover Horseradish * לא לפסח -פרווה  חזרת  

 Parve - NOT for Passover Fenugreek * לא לפסח -פרווה  חילבה

 Parve - NOT for Passover Hemp Seed Protein  לא לפסח -פרווה  חלבון זרעי קנבוס 

 Parve - NOT for Passover Soy Protein Isolate  לא לפסח -פרווה  חלבון סויה איזולט

 Parve - NOT for Passover Taurine  לא לפסח -פרווה  טאורין

 Parve - NOT for Passover Thyme * לא לפסח -פרווה  טימין )קורנית( 

 Parve - NOT for Passover Tapioca Glucose  לא לפסח -פרווה  טפיוקה גלוקוזה

 Parve - NOT for Passover Tapioca Dextrose  לא לפסח -פרווה  טפיוקה דקסטרוזה

 Parve - NOT for Passover Tapioca Maltodextrin  לא לפסח -פרווה  טפיוקה מלטודקסטרין 

 Parve - NOT for Passover Tapioca Starch  לא לפסח -פרווה  טפיוקה עמילן 

 Parve - NOT for Passover Tri Sodium Citrate  לא לפסח -פרווה  טרי סודיום ציטרט
 

 Should be checked before use for insect infestation *  יש לבדוק לפני השימוש בפני נגיעות חרקים * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 41424 -בס"ד  December 29, 2020 א"ד טבת תשפ"י



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 6מתוך  3עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17רחוב השקד                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Tri Potassium Citrate  לא לפסח -פרווה  טרי פוטסיום ציטרט

 Parve - NOT for Passover Dried Coriander * לא לפסח -פרווה  כוסברה מיובש 

 Parve - NOT for Passover Cumin * לא לפסח -פרווה  כמון

 Parve - NOT for Passover Leek * לא לפסח -פרווה  כרישה )לוף( 

 Parve - NOT for Passover Malt  לא לפסח -פרווה  לתת

 Parve - NOT for Passover Monosodium Glutamate  לא לפסח -פרווה  מונוסודיום גלוטומט

 Parve - NOT for Passover Marjoram * לא לפסח -פרווה  מיורן 

 Parve - NOT for Passover Citric Acid  לא לפסח -פרווה  מלח לימון

 Parve - NOT for Passover Maltodextrin from Corn  לא לפסח -פרווה  מלטודקסטרין מתירס 

 Parve - NOT for Passover Maltitol  לא לפסח -פרווה  מלטיטול

 Parve - NOT for Passover Peppermint * לא לפסח -פרווה  מנטה 

 Parve - NOT for Passover Manitol  לא לפסח -פרווה  מניטול

  Parve - NOT for Passover N-acetyl L-cysteine – Non-animal  לא לפסח -פרווה  נ אצטיל ל ציסטאין 

 Parve - NOT for Passover Nicotinamide  לא לפסח -פרווה  יד ניקוטינמ

 Parve - NOT for Passover Spearmint * לא לפסח -פרווה  נענע מיובש 

 Parve - NOT for Passover Sodium Acid Pyrophosphate - SAPP  לא לפסח -פרווה  סודיום אסיד פירו פוספט 

 Parve - NOT for Passover Sodium Ascorbate  לא לפסח -פרווה  סודיום אסקורבט

 Parve - NOT for Passover Sodium Erythorbate  לא לפסח -פרווה  סודיום אריתורבט

 Parve - NOT for Passover Sodium Benzoate  לא לפסח -פרווה  סודיום בנזואט 

 Parve - NOT for Passover Sucralose  לא לפסח -פרווה  סוכרלוז 

 Parve - NOT for Passover Sorbitol Tapioca  לא לפסח -פרווה  סורביטול טפיוקה 

 Parve - NOT for Passover Sorbitol Corn  לא לפסח -פרווה  סורביטול תירס 
 

 Should be checked before use for insect infestation *  יש לבדוק לפני השימוש בפני נגיעות חרקים * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 41424 -בס"ד  December 29, 2020 א"ד טבת תשפ"י



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 6מתוך  4עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17רחוב השקד                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Sorbitan Mono Oleate  לא לפסח -פרווה  מונו אוליאטסורביטן 

 Parve - NOT for Passover Sorbitan Monostearate  לא לפסח -פרווה  סורביטן מונוסטיארט 

 Parve - NOT for Passover CMC = Carboxy methyl Cellulose  לא לפסח -פרווה  סי אם סי

 Parve - NOT for Passover Bamboo Fiber  לא לפסח -פרווה  סיבי במבוק 

 Parve - NOT for Passover Cellulose Fibers  לא לפסח -פרווה  סיבי צלולוזה

 Parve - NOT for Passover Potato Fibers  לא לפסח -פרווה  סיבי תפוח אדמה 

 Parve - NOT for Passover Apple Fiber  לא לפסח -פרווה  סיבי תפוח עץ 

 Parve - NOT for Passover Dried Red Beet * לא לפסח -פרווה  סלק אדום מיובש

 Parve - NOT for Passover Dried Celery * לא לפסח -פרווה  סלרי מיובש

 Parve - NOT for Passover Dried Tomato * לא לפסח -פרווה  עגבניות מיובשות 

 Parve - NOT for Passover Dried Chives * לא לפסח -פרווה  עירית מיובש 

 Parve - NOT for Passover Laurel Leaves * לא לפסח -פרווה  עלי דפנה

 Parve - NOT for Passover Corn flour  לא לפסח -פרווה  עמילן תירס 

 Parve - NOT for Passover Potato Starch  לא לפסח -פרווה  עמילן תפוח אדמה 

 Parve - NOT for Passover Potassium Sorbate  לא לפסח -פרווה  פוטסיום סורבט 

 Parve - NOT for Passover Polydextrose  לא לפסח -פרווה  פולי דקסטרוזה

 Parve - NOT for Passover Polysorbate 60  לא לפסח -פרווה  60פוליסורבט 

 Parve - NOT for Passover Polysorbate 80  לא לפסח -פרווה  80פוליסורבט 

 Parve - NOT for Passover Parsley * לא לפסח -פרווה  פטרוזיליה מיובש 

 Parve - NOT for Passover Dried Mushrooms * לא לפסח -פרווה  פטריות מיובשות 

 Parve - NOT for Passover White Pepper * לא לפסח -פרווה  פלפל לבן 

 Parve - NOT for Passover Bell Peppers * לא לפסח -פרווה  פלפל מתוק מיובש 
 

 Should be checked before use for insect infestation *  יש לבדוק לפני השימוש בפני נגיעות חרקים * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 41424 -בס"ד  December 29, 2020 א"ד טבת תשפ"י



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 6מתוך  5עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17רחוב השקד                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Black Pepper crushed * לא לפסח -פרווה  פלפל שחור גרוס 

 Parve - NOT for Passover Black Pepper grounded * לא לפסח -פרווה  פלפל שחור טחון

 Parve - NOT for Passover Black Pepper whole * לא לפסח -פרווה  פלפל שחור שלם

 Parve - NOT for Passover Sweet Paprika Whole * לא לפסח -פרווה  פפריקה מתוקה שלם

 Parve - NOT for Passover Poppy Seeds * לא לפסח -פרווה  פרג

 Parve - NOT for Passover Propylene Glycol  לא לפסח -פרווה  פרופילן גליקול 

 Parve - NOT for Passover Fructose Syrup  לא לפסח -פרווה  פרוקטוז נוזלי 

 Parve - NOT for Passover L-Cysteine  לא לפסח -פרווה  L-ציסטאין

 Parve - NOT for Passover Cloves * לא לפסח -פרווה  ציפורן 

 Parve - NOT for Passover Pinenuts * לא לפסח -פרווה  צנובר

 Parve - NOT for Passover Caraway * לא לפסח -פרווה  קימל 

 Parve - NOT for Passover Calcium D Pantothenate  לא לפסח -פרווה  פנתותנט Dקלציום 

 Parve - NOT for Passover Calcium Ascorbate  לא לפסח -פרווה  קלציום אסקורבט 

 Parve - NOT for Passover Calcium Citrate  לא לפסח -פרווה  קלציום ציטרט

 Parve - NOT for Passover Chamomile * לא לפסח -פרווה  קמומיל 

 Parve - NOT for Passover Rice Flour  לא לפסח -פרווה  קמח אורז 

 Parve - NOT for Passover Soy Flour  לא לפסח -פרווה  קמח סויה

 Parve - NOT for Passover Xanthan Gum  לא לפסח -פרווה  קסנטן גאם 

 Parve - NOT for Passover Rosemary * לא לפסח -פרווה  רוזמרין 

 Parve - NOT for Passover Chillies * לא לפסח -פרווה  שאטה צ'ילי

 Parve - NOT for Passover Black Pepper crushed * לא לפסח -פרווה  פלפל שחור גרוס 

 Parve - NOT for Passover Black Pepper grounded * לא לפסח -פרווה  פלפל שחור טחון
 

 Should be checked before use for insect infestation *  יש לבדוק לפני השימוש בפני נגיעות חרקים * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 41424 -בס"ד  December 29, 2020 א"ד טבת תשפ"י



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 6מתוך  6עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " ( בע 1989מוגה אינטרנשיונל )       :/ שווק מפעל ייצור

 7179902, פארק התעשייה חבל מודיעין 17רחוב השקד                                       
Manufacturer / Distributor       Moga International (1989) Ltd.       
                                                 17 Hashaked St., Modi'in Industrial Park 7179902, E. Israel 

 

 Status Product מיוחדות  ותהודע סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Soy Flakes  לא לפסח -פרווה  שבבי סויה 

 Parve - NOT for Passover Garlic * לא לפסח -פרווה  שום מיובש

 Parve - NOT for Passover Garlic Minced  לא לפסח -פרווה  שום מינסד/כתוש 

 Parve - NOT for Passover Dried Dill * לא לפסח -פרווה  שמיר מיובש

 Parve - NOT for Passover Oregano Oil * לא לפסח -פרווה  שמן אורגנו 

 Parve - NOT for Passover Hemp Seed Oil  לא לפסח -פרווה  שמן זרעי קנבוס

 Parve - NOT for Passover Caraway Oil * לא לפסח -פרווה  שמן קימל

 Parve - NOT for Passover Potato Cubes * לא לפסח -פרווה  קוביות  -תפוח אדמה 

 Parve - NOT for Passover Potato Powder * לא לפסח -פרווה  תפוחי אדמה אבקה 

 Parve - NOT for Passover Potato Flakes * לא לפסח -פרווה  תפוחי אדמה שבבים 

 Parve - NOT for Passover Dried Apples * לא לפסח -פרווה  תפוחי עץ מיובש 

 Parve - NOT for Passover Dried Spinach * לא לפסח -פרווה  תרד מיובש
 

 Should be checked before use for insect infestation *  השימוש בפני נגיעות חרקים יש לבדוק לפני * 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till December 31, 2021 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז טבת תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064399: ק"א 
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