
  
 

 בס"ד
 

א' סיון תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 31/05/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22053183956/70597 מס' תעודה:
25/04/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,דוטרה אינטרנשינל DOTERRA INTERNATIONAL LLC המיוצרים על ידי:

 09-8357616 טלפון:, דוטרה שיווק בע"מומיובאים על ידי:  

 KRCC כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל. KRCCכשר פרווה בהשגחת  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Tangerine oil -. שמן מנדרינה 1  

Spearmint oil -. שמן מנטה )נענע( 2  

Peppermint oil -. שמן מנטה חריפה 3  

Clary Sage -מרווה . שמן 4  

Cilantro oil -. שמן עלי כוסברה 5  

Juniper Berry oil -. שמן ג'וניפר ברי )ערער( 6  

Lemongrass oil -. שמן עשב לימון )למון גראס( 7  

Petitgrain oil -. שמן פטיט גריין 8  

Black Pepper oil -. שמן פלפל שחור 9  

 

 ***  : 9סך 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 ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל

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


  
 

 בס"ד
 

א' סיון תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 31/05/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22053183958/70601 מס' תעודה:
25/04/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,דוטרה אינטרנשינל DOTERRA INTERNATIONAL LLC המיוצרים על ידי:

 09-8357616 טלפון:, דוטרה שיווק בע"מומיובאים על ידי:  

 KRCC כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל.  KRCCכשר פרווה בהשגחת  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Patchouli oil -. שמן פציולי 1  

Thyme oil -. שמן קורנית )טימין( 2  

Roman Chamomile oil -. שמן קמומיל רומאי 3  

Rosemary oil -שמן רוזמרין . 4  

Fennel oil -. שמן שומר מתוק 5  

Wild Orange oil -. שמן תפוז בר 6  

 

 ***  : 6סך 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

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

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


  
 

 בס"ד
 

א' סיון תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 31/05/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22053183960/70582 מס' תעודה:
25/04/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,דוטרה אינטרנשינל DOTERRA INTERNATIONAL LLC המיוצרים על ידי:

 09-8357616 טלפון:, דוטרה שיווק בע"מומיובאים על ידי:  

 KRCC כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל KRCCכשר פרווה בהשגחת  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Marjoram oil -. שמן מיורן )אזוב( 1  

Oregano oil -. שמן אורגנו 2  

Cedarwood oil -. שמן ארז 3  

Grapefruit oil -. שמן אשכולית 4  

Bergamot oil -. שמן ברגמוט 5  

Geranium oil -. שמן גרניום 6  

Helichrysum oil -. שמן דם המכבים 7  

Cardamom oil -. שמן הל 8  

 

 ***  : 8סך 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

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

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


  
 

 בס"ד
 

א' סיון תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 31/05/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22053183962/70593 מס' תעודה:
25/04/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,דוטרה אינטרנשינל DOTERRA INTERNATIONAL LLC המיוצרים על ידי:

 09-8357616 טלפון:, דוטרה שיווק בע"מומיובאים על ידי:  

 KRCC כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל. KRCCכשר פרווה בהשגחת  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Ginger oil -. שמן גינגר )זנגביל( 1  

Coriander oil -. שמן זרעי כוסברה 2  

Ylang Ylang oil -. שמן ילנג ילנג 3  

Lavender oil -שמן לבנדר  . 4  

Lime oil -. שמן ליים 5  

Lemon oil -. שמן לימון 6  

Myrrh oil -. שמן מור 7  

Melissa oil -. שמן מליסה 8  

 

 ***  : 8סך 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

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

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


  
 

 בס"ד
 

א' סיון תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 31/05/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22053183959/70142 מס' תעודה:
25/04/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,דוטרה אינטרנשינל DOTERRA INTERNATIONAL LLC המיוצרים על ידי:

 09-8357616 טלפון:, דוטרה שיווק בע"מומיובאים על ידי:  

 KRCC כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל. KRCCכשר פרווה בהשגחת  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Basil Oil  -. שמן בזיליקום 1  

 

 ***  : 1סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 להופיע על גבי האריזה המקורית. שם היצרן וארץ הייצור חייבים 1 

 

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                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

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

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

