
 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 
 5מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 
 

 :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 

 בע"מא.ג. גילרו        :/ שווק מפעל ייצור

 9905117בית שמש אזה"ת ברוש מערב , 21היצירה רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       A.G. Gilro Ltd 
                                           Beit Shemesh West Industrial Zone, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס מוצר

 Parve - NOT for Passover Red Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג אדום 

 Parve - NOT for Passover Brown Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג חום 

 Parve - NOT for Passover Green Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג ירוק 

 Parve - NOT for Passover Blue Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג כחול 

 Parve - NOT for Passover White Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג לבן 

 Parve - NOT for Passover Fuchsia Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג פוקסיה 

 Parve - NOT for Passover Yellow Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג צהוב 

 Parve - NOT for Passover Black Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסינג שחור 

 Parve - NOT for Passover Pink Metal Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסיניג מטאלי ורוד 

 Parve - NOT for Passover Gold Metal Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסיניג מטאלי זהב 

 Parve - NOT for Passover Silver Metal Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסיניג מטאלי כסף 

 Parve - NOT for Passover Light Blue Metal Icing Gels  לא לפסח -פרווה  אייסיניג מטאלי תכלת 

 Parve - NOT for Passover Pink Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק ורוד ביבי   

 Parve - NOT for Passover Fuchsia Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק ורוד פוקסיה  

 Parve - NOT for Passover Bright Green Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק ירוק זוהר  

 Parve - NOT for Passover Red Fondant  לא לפסח -פרווה  אדוםבצק סוכר 

 Parve - NOT for Passover Red Star Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר אדום כוכבים 

 Parve - NOT for Passover Red Hearts Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר אדום לבבות 

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

 This certificate is valid till May 31, 2019 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד טתשע"ו אייר עד כ"תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 00613: ק"א

 

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

  

 בס"ד May 08, 2018 כ"ג אייר תשע"ח



 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 
 5מתוך  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 

 בע"מא.ג. גילרו        :/ שווק מפעל ייצור

 9905117בית שמש אזה"ת ברוש מערב , 21היצירה רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       A.G. Gilro Ltd 
                                           Beit Shemesh West Industrial Zone, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס מוצר

 Parve - NOT for Passover Pink Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר ורוד

 Parve - NOT for Passover Pink Star Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר ורוד כוכבים 

 Parve - NOT for Passover Pink Hearts Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר ורוד לבבות 

 Parve - NOT for Passover Brown Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר חום 

 Parve - NOT for Passover Green Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר ירוק   

 Parve - NOT for Passover Blue Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר כחול

 Parve - NOT for Passover Orange Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר כתום  

 Parve - NOT for Passover White Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר לבן

 Parve - NOT for Passover White Star Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר לבן כוכבים 

 Parve - NOT for Passover Mix Hearts Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר מיקס לבבות 

 Parve - NOT for Passover Purple Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר סגול  

 Parve - NOT for Passover Fuchsia Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר פוקסיה 

 Parve - NOT for Passover White Fondant Cake Decorations  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר פיסולי לבן

 Parve - NOT for Passover Body Color Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר צבע גוף 

 Parve - NOT for Passover Yellow Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר צהוב

 Parve - NOT for Passover Black Fondant  לא לפסח -פרווה  בצק סוכר שחור   

 Parve - NOT for Passover Red Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל אדום 

 Parve - NOT for Passover Brown Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל חום 

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

 This certificate is valid till May 31, 2019 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד טתשע"ו אייר עד כ"תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 00613: ק"א

 

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

 

 בס"ד May 08, 2018 כ"ג אייר תשע"ח



 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 
 5מתוך  3עמוד 

 

 

 

   

 
 

 :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 

 בע"מא.ג. גילרו        :/ שווק מפעל ייצור

 9905117בית שמש אזה"ת ברוש מערב , 21היצירה רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       A.G. Gilro Ltd 
                                           Beit Shemesh West Industrial Zone, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס מוצר

 Parve - NOT for Passover Turquoise Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל טורקיז 

 Parve - NOT for Passover Green Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל ירוק 

 Parve - NOT for Passover Blue Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל כחול 

 Parve - NOT for Passover Orange Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל כתום 

 Parve - NOT for Passover Purple Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל סגול 

 Parve - NOT for Passover Fuchsia Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל פוקסיה 

 Parve - NOT for Passover Yellow Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל צהוב 

 Parve - NOT for Passover Black Coloring Gels  לא לפסח -פרווה  ג'ל שחור 

 Parve - NOT for Passover American Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה אמריקה

 Parve - NOT for Passover Gluten Free American Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה אמריקה ללא גלוטן

 Parve - NOT for Passover Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה ביתי

 Parve - NOT for Passover Gluten Free Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה ללא גלוטן

  Parve - NOT for Passover Rolled Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה מגולגל

 Parve - NOT for Passover Ice Cream Cones  לא לפסח -פרווה  גביעי גלידה שוקון

 Parve - NOT for Passover Gluten Free Hazelnut Wafer Rolls  לא לפסח -פרווה  גלילי ופל רול אגוז ללא גלוטן

 Parve - NOT for Passover Mini Choco Wafer Rolls  לא לפסח -פרווה  גלילי ופל רול מיני שוקו

 Parve - NOT for Passover Gluten Free Choco Wafer Rolls  לא לפסח -פרווה  ללא גלוטןגלילי ופל רול שוקו 

 Parve - NOT for Passover Hazelnut Wafer Rolls  לא לפסח -פרווה  גלילי ופל רולים אגוז

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

 This certificate is valid till May 31, 2019 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד טתשע"ו אייר עד כ"תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 00613: ק"א

 

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

 

 בס"ד May 08, 2018 כ"ג אייר תשע"ח



 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 
 5מתוך  4עמוד 

 

 

 

   

 
 

 :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 

 בע"מא.ג. גילרו        :/ שווק מפעל ייצור

 9905117בית שמש אזה"ת ברוש מערב , 21היצירה רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       A.G. Gilro Ltd 
                                           Beit Shemesh West Industrial Zone, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס מוצר

 Parve - NOT for Passover Choco Wafer Rolls  לא לפסח -פרווה  גלילי ופל רולים שוקו

 Parve - NOT for Passover Edible Ink Red  לא לפסח -פרווה  אדום -דיו אכיל

 Parve - NOT for Passover Edible Ink Blue  לא לפסח -פרווה  כחול  -דיו אכיל

 Parve - NOT for Passover Edible Ink Yellow  לא לפסח -פרווה  צהוב -דיו אכיל

 Parve - NOT for Passover Edible Ink Black  לא לפסח -פרווה  שחור -דיו אכיל

 Parve - NOT for Passover Belgium Wafer Leaves  לא לפסח -פרווה  דפי ופלים עלה בלגי

 Parve - NOT for Passover Crunch Wafer Leaves  לא לפסח -פרווה  דפי ופלים עלה קראנץ'

 Parve - NOT for Passover Transfer Sheets  לא לפסח -פרווה  דפי להדפסת על שוקולד

 Parve - NOT for Passover Icing Sheets  לא לפסח -פרווה  דפי סוכר

 Parve - NOT for Passover Crunch Lemon Wafer NO sugar added wafer  לא לפסח -פרווה  וופלים קראנץ' לימון ללא סוכר

 Parve - NOT for Passover Crunch Choco Wafer NO sugar added wafer  לא לפסח -פרווה  וופלים קראנץ' שוקו ללא סוכר

 Parve - NOT for Passover Belgium Lemon Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים בלגי לימון

 Parve - NOT for Passover Belgium Choco Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים בלגי שוקו

 Parve - NOT for Passover Classic Wafer Snack  לא לפסח -פרווה  ופלים חטיף קלאסי

 Parve - NOT for Passover Gluten Free Lemon Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים לימון ללא גלוטן

 Parve - NOT for Passover Classic Lemon Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים קלאסי לימון

 Parve - NOT for Passover Classic Choco Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים קלאסי שוקו

 Parve - NOT for Passover Wafer Lemon Crunch  לא לפסח -פרווה  ופלים קראנץ' לימון

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

 This certificate is valid till May 31, 2019 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד טתשע"ו אייר עד כ"תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 00613: ק"א

 

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

 

 בס"ד May 08, 2018 כ"ג אייר תשע"ח



 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 
 5מתוך  5עמוד 

 

 

 

   

 
 

 :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 

 בע"מא.ג. גילרו        :/ שווק מפעל ייצור

 9905117בית שמש אזה"ת ברוש מערב , 21היצירה רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       A.G. Gilro Ltd 
                                           Beit Shemesh West Industrial Zone, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס מוצר

 Parve - NOT for Passover Wafer Choco Crunch  לא לפסח -פרווה  ופלים קראנץ' שוקו

 Parve - NOT for Passover Gluten Free Choco Wafer  לא לפסח -פרווה  ופלים שוקו ללא גלוטן

 Parve - NOT for Passover Red Edible Markers  לא לפסח -פרווה  טוש אדום 

 Parve - NOT for Passover Green Edible Markers  לא לפסח -פרווה  טוש ירוק

 Parve - NOT for Passover Blue Edible Markers  לא לפסח -פרווה  טוש כחול בבבליסטר

 Parve - NOT for Passover Black Edible Markers  לא לפסח -פרווה  טוש שחור

 Parve - NOT for Passover Pink Marshmallow  לא לפסח -פרווה  מרשמלו ורוד

 Parve - NOT for Passover White Marshmallow  לא לפסח -פרווה  מרשמלו לבן 

 Parve - NOT for Passover Light Blue Marshmallow  לא לפסח -פרווה  מרשמלו תכלת 

 Parve - NOT for Passover Wafer Crumbs  לא לפסח -פרווה  פירורי ופל

 Parve - NOT for Passover Marshmallow Cream  לא לפסח -פרווה  קרם מרשמלו

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

 This certificate is valid till May 31, 2019 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד טתשע"ו אייר עד כ"תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 00613: ק"א

 

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

 

 בס"ד May 08, 2018 כ"ג אייר תשע"ח


