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 טה'תשע" בתשרי' ח ב"ה

 עודת השגחהת

 

תרמוס/  /מחבת /סיר /קומקום מיחם/ טוסטר/) כי המכשיר הנני לאשר בזאת

, מאושר לשימוש סהרה אלקטרוניקהעבור חברת  באריזה זאת המיוצרסכו"ם( 

 .ואינו צריך הגעלה ללא טבילה
 

 ידינוההסבר לכך הוא מכיוון שכל חומרי הגלם לפני שנהפכים לכלי נקנים על 

 (כגון: חצר, אגב, שטר, הגבהה, ועוד)בעבור היבואן בכמה סוגי קניינים 

 והמפעל מקבל שכר רק על ההרכבה וכמובן שהם חתומים על חוזה שאין אומן

 קונה בשבח כלי ובכל הזמן הכלי חייב להיות בבעלות יהודי.

 

כמו כן בדקנו את כל השמנים במפעל ואין חשש לשימוש בהליך הייצור או 

 הברקת הסיר בשמנים מן החי.

 

 האישור תקף אך ורק אם יש מדבקה ממוספרת עם הולוגרמה על המכשיר.

 

ועד הצרכן המוצר היה אך  סהרה אלקטרוניקהחובה על הצרכן לוודא שמחברת 

 בבעלות יהודי, ובאם המוצר נמכר לחברה שאינה בבעלות יהודי, המוצר יהיה ורק

 חייב שוב טבילה!

 וע״ז בעה״ח

 

 אליהו הכהן רוזנברג

 רב העיר גואנגזו, סין.
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Certificate of supervision \ תעודת השגחה 

 

I hereby confirm that the (water urn\ toaster \ kettle \ frying pan \ thermos \ pot \ 

cutlery) in this packaging is produced for Sahara electronics company, approved 

for use without immersion (Tevilah) and does not need scouring. 
 

The explanation for this is because all the raw materials before becoming a 

containing tool are bought by us for the importer in several types of Kinyonim 

(such as Chotzer, currency, hagbaah, etc.) and the factory is paid only for the 

assembly and the supplier signed a contract ( כליאומן קונה בשבח  אין)  that the 

craftsman does not buy in to the improvement of the product, and the product 

has been owned by a Jew at all times. 
 

We also examined the oils in the factory and found that there was no concern in 

the process of manufacturing or polishing the pot with animal oils. 
 

The certificate is valid only if there is a numbered sticker with a hologram on 

the device. 
 

The consumer must make sure that from Sahara Electronics company until the 

end consumer the product was solely Jewish-owned, and if the product was sold 

to a non-Jewish company\store the product will have to be immersed again! 

 

In witness whereof, I have signed 
 

Eliyahu Rozenberg 

Chief Rabbi of Guangzhou, China 

 


