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

 מג'הול פלוס בע"מ       :/ שווק מפעל ייצור

 5403011, גבעת שמואל  11גוש עציון רחוב                                        
Manufacturer / Distributor       Medjool Plus Ltd       
                                           11 Gush Ezion St., Givat Shmuel 5403011, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Walnut Kernel  לא לפסח -פרווה  אגוז  מלך מקולף 

 Parve - NOT for Passover Brazil Nuts  לא לפסח -פרווה  אגוז ברזיל

 Parve - NOT for Passover Hazel Nuts  לא לפסח -פרווה  אגוז לוז

 Parve - NOT for Passover Hazel Nut Inshell  לא לפסח -פרווה  אגוז לוז בקליפה

 Parve - NOT for Passover Walnut Shelled  לא לפסח -פרווה  אגוז מלך בקליפה

 Parve - NOT for Passover Natural Pecan  לא לפסח -פרווה  אגוז פקאן טבעי

 Parve - NOT for Passover Sugared Pineapple Rings Pine  לא לפסח -פרווה  אננס טבעות מסוכר

 Parve - NOT for Passover Natural Dried Pineapple  לא לפסח -פרווה  אננס טבעי

 Parve - NOT for Passover Ginger  לא לפסח -פרווה  ג'ינג'ר

 Parve - NOT for Passover Sugared Ginger  לא לפסח -פרווה  ג'ינג'ר מסוכר 

 Parve - NOT for Passover Sunflower Kernels  לא לפסח -פרווה  גרעיני חמניה

 Parve - NOT for Passover Dried Cherries  לא לפסח -פרווה  דובדבן מיובש

 Parve - NOT for Passover Peeled Pumpkin  לא לפסח -פרווה  דלעת קלופים

 Parve - NOT for Passover Sugared Infused Cut Cranberries  לא לפסח -פרווה  חמוציות חתוכות מסוכרות 

  Parve - NOT for Passover Natural Cranberries  לא לפסח -פרווה  חמוציות ללא סוכר 

 Parve - NOT for Passover Mixed Pineapple Slices  לא לפסח -פרווה  מיקס אננס

 Parve - NOT for Passover Sugared Mango  לא לפסח -פרווה  מנגו מסוכר

 Parve - NOT for Passover Natural Mango Slices  לא לפסח -פרווה  מנגו רצועות ללא סוכר 

 Parve - NOT for Passover Dried Apricot  לא לפסח -פרווה  משמש מיובש

 Parve - NOT for Passover Natural Pistachio Kernels  לא לפסח -פרווה  פיסטוק מקולף טבעי 

 Parve - NOT for Passover Sugared Pecan  לא לפסח -פרווה  פקאן סיני מסוכר 

 Parve - NOT for Passover Yellow Raisin  לא לפסח -פרווה  צימוק בהיר
 

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

 This certificate is valid till December 31, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד ט"ז טבת תשפ"אעד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0063277: ק"א 

 

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

 

 41340 - בס"ד January 12, 2020 "ו טבת תש"פט
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 2מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 

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

 מג'הול פלוס בע"מ       :/ שווק מפעל ייצור

 5403011, גבעת שמואל  11גוש עציון רחוב                                        
Manufacturer / Distributor       Medjool Plus Ltd       
                                           11 Gush Ezion St., Givat Shmuel 5403011, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Dark Raisin  לא לפסח -פרווה  צימוק חום

 Parve - NOT for Passover Pine Nuts  לא לפסח -פרווה  צנובר

 Parve - NOT for Passover Natural Coconut Slices  לא לפסח -פרווה  קוקוס רצועות ללא סוכר 

 Parve - NOT for Passover Natural Cashew Nuts  לא לפסח -פרווה  קשיו טבעי 

 Parve - NOT for Passover  Dried Coconut Slices  לא לפסח -פרווה  רצועות קוקוס 

 Parve - NOT for Passover Dried Prunes  לא לפסח -פרווה  שזיף אירופאי 

 Parve - NOT for Passover Pitted Prunes  לא לפסח -פרווה  שזיף אמריקאי ללא גרעינים

 Parve - NOT for Passover Natural Almond Shelled  לא לפסח -פרווה  שקד בקליפה

 Parve - NOT for Passover Natural Almond  לא לפסח -פרווה  שקד טבעי

 Parve - NOT for Passover Blanched Almonds Slivered  לא לפסח -פרווה  שקד מולבן גפרורים

 Parve - NOT for Passover Blanched Almonds Sliced  לא לפסח -פרווה  שקד מולבן פרוס 

 Parve - NOT for Passover Almond Kernel  לא לפסח -פרווה  מקולף טבעי שקד 

 Parve - NOT for Passover Dried Figs  לא לפסח -פרווה  תאנים מיובשים

 Parve - NOT for Passover Dates Ameri  לא לפסח -פרווה  תמר אמרי

 Parve - NOT for Passover Dates Deglet Nour  לא לפסח -פרווה  תמר דקל נור

 Parve - NOT for Passover Dates Deri  לא לפסח -פרווה  תמר דרי

 Parve - NOT for Passover Dates Zahidi  לא לפסח -פרווה  תמר זהידי

  Parve - NOT for Passover Dates Hadrawi  לא לפסח -פרווה  תמר חדראוי

 Parve - NOT for Passover Dates Hayani  לא לפסח -פרווה  תמר חיאני

 Parve - NOT for Passover Dates Halawi  לא לפסח -פרווה  תמר חלאוי

 Parve - NOT for Passover Dates Medjool  לא לפסח -פרווה  תמר מג'הול

 Parve - NOT for Passover Dried Apple  לא לפסח -פרווה  תפוח עץ מיובש
 

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

 This certificate is valid till December 31, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד פ"אט"ז טבת תשעד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים החרדיתהעדה הבד"צ שע"י 

 BC0063277: ק"א 

 

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

 

 41340 -בס"ד  January 12, 2020 ט"ו טבת תש"פ


