
 

 

 013תעודה מס בס"ד                                                                            
 "ז אדר תשפ"גט

 אישור 
 : יבזה כ לאשר  הננו

 קפה ללא קפאין קפה רגיל. יחידה(. -גרם  8) קפסולות קפה

 איטליה.   CAFFITA SYSTEM S.P.A : המיוצרים ע"י
 .בני ברק 21בר כוכבא רחוב מ, אספרסו קלאב  המיובאים ע"י:ו

 הבד"צ.  השגחתפיקוח ו תחת   יםעומד
 ללא חשש קטניות   -פסח למהדרין  ל כשר

 . פרווה ,ללא כל חששולשאר ימות השנה 
 

 

 באריזות סגורות הנושאות את חותם הבד"צ כזה: הכשרות 
 

 ד "תשפ  א' אדר 'ח'יועד  האישור תקף בכתובת הנ"ל

 (2024 פברואר 27)
 

 
   הכשרות  ועד

 "יוסף   בית" צ "בדשע"י 

twinings Espresso Club 

 english breakfast Espresso club Basso -אינגליש ברקפסט

 pure green tea Espresso club Black -תה ירוק

 lemon scented tea Espresso club Intenso –תה לימון מבושם 

caffitaly Espresso club grand 

 BRAZIL  Espresso club soprango - ברזיל

 MEXICO Espresso club alto - מקסיקו

 INDIA Espresso club crem - הודו

   ETIOPIA Espresso club delicioso - אתיופיה

 GUATEMALA Espresso club melange - גואטמלה

 Espresso club Hazelnut -אגוז לוז  CARIBBEAN ISLANDS – האיים הקריבים

 Espresso club vanilla -וניל  - CUBAקובה 

E'caffe  הל- Espresso club cardamom 

 Coffee Beans Basso -פולי קפה באסו  decaffeinato -נטול

  te' nero -תה לימון



 

 

 012תעודה מס בס"ד                                                                            
 ב תשפ" ב אדר 'חי'

 אישור 
 : הקפסולות קפה בטעמים  יבזה כ לאשר  הננו

Vellutato  -  ואלוטאטו 
Forte  - פורטה 

Classico - קלאסיקו 
Brasile  – ברזיל 

 :במותג
 ESPRESSO COLLECTION 

 : המיוצרים ע"י
 CAFFITA SYSTEM S.P.A   .איטליה 

   המיובאים ע"י: ו
 . בני ברק  21בר כוכבא רחוב מ, אספרסו קלאב

 

 הבד"צ.  השגחתפיקוח ו  תחת  יםעומד 
 ללא חשש קטניות  -פסח למהדרין ל כשר

 . פרווה ,ללא כל חששולשאר ימות השנה 
 

 

 הנושאות את חותם הבד"צ כזה:באריזות סגורות הכשרות 
 
 

 ג "תשפאדר  'ח 'י ועד   האישור תקף בכתובת הנ"ל

 ( 2023 מרץ 11)

 
   הכשרות  ועד

 " יוסף בית"  צ"בדשע"י 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

        Kocaffita8                                                                                 27/12/2022 
 
                                  This is to certify that the following products, produced by: 

 

 
Caffita System S.P.A 
Via S. Fermo 34/36 
24041 Grignano BG  
Province of Bergamo - Italy 

 

Caffita System S.P.A 
Gaggio Montano BO 40038 
Vergato - Metropolitan City of Bologna - 
Italy 

 
 

  המוצרים:           
  

  הל) לוז, , קפה ללא קפאין, קפה בטעמים (וניל,פולי קפהקפסולות קפה,             
  

Caffitaly Espresso Club 
Brazil – ברזיל Espresso Club Basso 

Messico - מקסיקו Espresso Club Black 
India - הודו Espresso Club Intenso 

Ethiopia - אתיופיה Espresso Club Grand 
Guatemala - גואטמלה Espresso Club Soprano 

Caribbean Islands – האיים הקריביים Espresso Club Alto  
Cuba - קובה Espresso Club Crem  

  Espresso Club Delizioso  
E'Caffee Espresso Club Melange 

Decaffeinato -   נטולקפה  Espresso Club Hazelnut – אגוז לוז 
Te' Nero – תה לימון Espresso Club Vanilla - וניל 

 Espresso Club Cardamom – הל 
Twinings Coffee Beans Basso – פולי קפה באסו 

English Breakfast – אינגליש ברקפסט  
Pure Green Tea – תה ירוק  

Lemon Scented Tea – תה לימון מבושם  
 

  פרווהנבדקו ונמצאו כשרים, 
  

  , פ"ת9צבי ברגמן  - אן: אספרסו קלאב בע"מיבו
  
  2023בדצמבר  31תוקף התעודה עד 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   

 
 
 

        Kocaffita7                                                                27/12/2022 
 
 

This is to certify that the following products, produced by: 
 
 
 

Caffita System S.P.A 
Via S. Fermo 34/36 
24041 Grignano BG  
Province of Bergamo - Italy 

 

Caffita System S.P.A 
Gaggio Montano BO 40038 
Vergato - Metropolitan City of 
Bologna - Italy 

 
 
 

:ist of ProductsL 
 

ESPRESSO CLUB 
Cioccolato שוקו 

Mocaccino מוקצ'ינו 
Cappuccino קפוצ'ינו 

 
 

 חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי –נבדקו ונמצאו כשרים 
  

   
   

  
  , פ"ת9צבי ברגמן  - יבואן: אספרסו קלאב בע"מ

  
  
  
  
  2023בדצמבר  31תוקף התעודה עד 
 
 
 
 
 
 



  
 

 בס"ד
 

ג' אלול תשפ"ב, תאריך הנפקה: 

 למניינם 30/08/2022

 תעודת הכשר למוצרים מיובאים
Kosher certificate for import products 

 

 תוקף תעודה זו עד:  89241 מס' תעודה:  
11/03/2023 

 

1מתוך  1עמוד    
 

 וזאת התעודה כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זו

 איטליה ארץ:, ,קפיטלי סיסטם CAFFITALY SYSTEM המיוצרים על ידי:

 03-6476500 טלפון:, אספרסו קלאב בעמ ומיובאים על ידי:

 בד''צ בית יוסף כשרים בהשגחת:הינם 

כשר לפסח פרווה בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 לישראל

 פרווה, כשר לפסחמוצרים אלו הינם: 

  espresso club vanilla -. תערובות וניל  1

   espresso club cardamom -. תערובות הל 2

  roasted & ground coffee - espresso club -קפה רגיל אספרסו קלאב . תערובת 3

 :  *** 3*** סך מוצרים הכלולים בתעודה זו 

 :הערות
 . סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית 1
 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית2

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

 עמיחי קריגר                            
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

 תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין לבצע שינוי בתעודה זו. 
 התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה

 ov.ilwww.rab.g ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל

http://www.rab.gov.il/


  
 

 בס"ד
 

ד' שבט תשפ"ג, תאריך הנפקה: 
 למניינם 26/01/2023

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת 
Kosher certificate for import products 

 

 תוקף תעודה זו עד:  101290 מס' תעודה:  
31/12/2023 

 

1מתוך  1עמוד    
 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 איטליה :ארץ, ,קפיטלי סיסטם CAFFITALY SYSTEM המיוצרים על ידי:

 03-6476500 טלפון:, אספרסו קלאב בעמ ומיובאים על ידי:

 מאור הכשרות בהשגחת: כשריםהינם 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת מאור הכשרות ובאישור  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 הרבנות הראשית לישראל

 לימות השנה, חלבי, לאוכלי אבקת חלב עכו"ם מוצרים אלו הינם:

 cappuccino -. קפוצינו 1

 mocaccino -. מוקצ'ינו  2

 cioccolato -. שוקו 3

 

 ***  : 3סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית1

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                עמיחי קריגר             
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

  שינוי בתעודה זו.לבצע תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין 
 התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה

 www.rab.gov.il לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראלניתן 

http://www.rab.gov.il/

