מידע מקוצר לתייר היהודי בוורשה – הקהילה היהודית בוורשה

מידע מקוצר לתייר היהודי בוורשה ,פולין:
את המידע המפורט ניתן למצוא באתר אתר האינטרנט של הקהילה היהודית בוורשה:
http://warszawa.jewish.org.pl/he
אימייל( warszawa@jewish.org.pl :אנא לכתוב באנגלית)
משרד הקהילה( 226522805 :קידומת פולין.)48 :
דף זה נכתב ע"י הרב משה בלום ,והוא מעודכן ליולי .2017

זמני תפילות בנוזיק:
בית הכנסת נוז'יק ומשרדי הקהילה היהודית ,רחוב טווארדה  ,Twarda 6נוסח אשכנז.
ימי חול :שחרית שני עד שישי .7:15 :שחרית ימי ראשון8:30 :
מנחה ומיד מעריב :כ 20-דקות לפני השקיעה.
שבתות וחגים יהודיים :מנחה ביום שישי :בזמן כניסת שבת ,ובכל מקרה לא אחרי .20:00
שחרית שבת .9:00 :מנחה :כ 40דקות לפני שקיעה .ואז סעודה שלישית ,מעריב והבדלה.
סעודות שבת בקהילה :ליל שבת  30זלוטי ,בוקר שבת  15זלוטי ,סעודה שלישית ללא
תשלום ליחידים .להרשמה לסעודות שבת בקהילה.naczelnyrabinpl@jewish.org.pl :
רבנים אורתודוקסים שעובדים בבית הכנסת נוז'יק ,וורשה:
הרב מרדכי שודריך  -הרב הראשי לפולין .הרב אוריאל זרצקי  -ראש כולל ,רב בקהילה
ושליח "תורה מציון" .הרב יהושע אליס  -אחראי פרויקטים במשרד הרב הראשי לפולין.

בית הכנסת נוז'יק:
רחוב טווארדה  ,Twarda 6כניסה בתשלום ( 10זלוטי) .סגור לקהל התיירים בשבתות וחגים.
פתוח לתיירים  ,9:00-20:00ראשון  ,10:30-20:00שישי  9:00ועד שעה לפני כניסת שבת.
שירותים בקומת המרתף .מכונת שתייה וחטיפים כשרים ליד הכניסה.
חנות כשרה בנוז'יק  -מתחת בית הכנסת ,הכניסה מכיוון החנייה+48226523432 .
מקווה – יש לתאם מראש לפני ההגעה .גברים  $10לאדם ,נשים  $20לאדם.

בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה
רחוב אוקופובה  Okopowa 49/51כניסה בתשלום ( 10זלוטי).
טלפוןhttp://warszawa.jewish.org.pl/en +48228382622 :
( beisolam@jewish.org.plאנא לכתוב באנגלית)
ראשון ,9:00-16:00 :שני-חמישי( 10:00-17:00 :בחורף עד שקיעה) ,שישי9:00-13:00 :

בית חב"ד
בוורשה קיים בית חב"ד ,בניהולו של הרב שלום דב בער סטמבלר.
רחוב סלומינסקיגו  A508 ,19 Słomińskiegoבקומת הקרקע ,מול קניון ארקדיה.
www.chabad.org.pl office@chabad.org.pl +48226375352

מדריכי טיולים

בעברית( :אין ברשימה זאת שום המלצה על טיב המדריך ,על הסמכתו ותפקודו ,או

לקיחת אחריות כלשהי מצד הקהילה היהודית).

שם
ברטוש ,מיכל
יעקובובסקי ,אנדז׳י
לשקובסקה ,לוסי
מוסינזון ,דפנה
צדקה ,גיא
שפי ,מתן
Tour Poland

מספר טלפון
48600469511
48607327832
48794730787
48536713005
48602610009
---48883968508
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דואר אלקטרוני
magdabartosz29@gmail.com
andrzej.jakubowski.waw@gmail.com
lucy.rashkovski@gmail.com
dafnailan1960@gmail.com
vgi@wp.pl
mshefi@gmail.com
( 03-3726666ישראלי)info@tourpoland.pl
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ארוחות כשרות בפולין
בכיף :חוזה  222478416 ,Hoża 40בטיwww.bekef.pl Bekef55@gmail.com,693164964 :
שני עד חמישי  ,12-20קיץ :שישי  12-18וראשון סגור .חורף :ראשון  12-20ושישי סגור.
גליל :ז'ילנה misedet.galil@gmail.com 731492634 , Zielna 37
 http://www.galil-restaurant.plראשון  ,14:00-23:00שני -חמישי .12:00-23:00
כושר דלייט :גז'יבובסקה info@kosherdelightpoland.com 501741703 ,Grzybowska 2
 .kosherdelightpoland.comראשון-חמישי  ,16-20שאר הזמן בתיאום מראש.

רשימת בתי עסק הכשרים בוורשהhttp://www.koszernapolska.pl/#!warszawa/erxoj :
רשימת כשרות מעודכנת למוצרים מקומיים,בקישור/http://www.koszernapolska.pl :

אוכל בסיסי שניתן לקנות גם ללא הכשר (מעודכן תמוז תשע"ז ,יוני :)2017
חלבי חלב :כל חלב  UHTללא תוספות ,חלב טרי של חברת  2% OSM-Garwolinו 3.2%חלב טרי
של חברת  ,2% Mlekovitaחמאה :כל חמאה ללא תוספות מעל  82%שומן (לדוגמה חברת OSM-
 .)Garwolinיוגורט :יוגורט טבעי ללא טעמים ויוגורט יווני של  .Mlekowitaגבינה לבנה :ללא טעמים
של חברת  OSM-Garwolinסרק ויסקי או טוורוג ,או  Mlekowitaטוורוגרוה ,חברת ביאלוך
 :Bieluchסרק טבעי ,סרק טבעי לייט ,סרק כריך-שמנת .מוצרלה :גלבני מקסי (רק עם מספר  1בקוד
ייצור ,מספר  2אינו כשר) שמנת מתוקה :מלקוביטה שמיטנקה פולסקה  12%או OSM- ,18%
 Garwolinשמיטנקה .שמנת :מלקוביטה שמיטנקה  UHTויספסיונה  12%או  18%או ,30%
 OSM-Garwolinשמיטנקה Mlekovita( .כשר רק באיזור ורשה שמיוצר ב Wysokie
,)Mazowieckie
שתייה :מיצים :מיצי פירות וירקות  100%ללא תוספות כגון ויטמין  .cמשקאות קלים :קוקה קולה,
צ'רי קולה ,פפסי ,פפסי-לייט ,פנטה ,ספרייט ,סעבן אפ ,רד-בול .מים :מים רגילים ומוגזים ללא
תוספות .תה :רגיל שחור ,ירוק והרבל ללא תוספות או ארומה .קפה :קפה רגיל ללא ארומה או
תוספות (גרגרים ,טחון ואינסטנט) .קקאו 100% :ללא תוספות.
דגים :דגים טריים (עם סנפיר וקשקשת) ,סלומון מעושן קר (בצבע ורוד) ,דגים בקופסא של .King Oskar
דגני בוקר של נסטלה :צ'וקהפיק ,סיני מיניס ,קוקי קריספ ,קורנפלקס ללא גלוטן ,מולטי צ'יריוס,
נסקוויק מיני סירייל ,נסקוויק רגיל ,קריסק צהוב .חברת אובסט  :Obstכל המוצרים.
מתוקים/חטיפים :פריכיות אורז מסוגים שונים ,Kupiec, Sante, good food :פריכיות אורז סונקו
(הכשר  OUעל האריזה) ,עוגיות היט (אגוזי לוז ,קוקוס ,קוקה ,ונילה) ,קינדר בוואנו ורפאלו (אות
אחרונה בקוד ייצור צריכה להיות  ,)Wעוגיות קופרניק (הכשר  OUעל האריזה) ,מארס ,מילקי-ווי,
סניקרס ,טוויקס (מיוצר בסוכטשוב) ,שוקולד שוגטן (הכשר על האריזה) ,סוגריות ריקולה .Ricola
תבלינים/ממרחים :ריבות :מייזיכוד  Miedzychodרגיל או מופחת סוכר ( niskosłodzonyתות
 ,truskawkowyצ'רי  ,wisniowyאוכמניות  .)czarna porzeczkaשוורץ ( :Schwartauתות
 ,truskawkowyפטל  ,malinowyאוכמניות  ,jagodovyמשמש  .morelowyנוטלה( :אות אחרונה
בקוד ייצור צריכה להיות  .)Wדבש :ללא תוספות (המרכיב  miód spadziowyאינו כשר) .קטשופ:
היינץ (רק כשיש על המכסה סימון של  TKואז אחד מהמספרים  ,)1,2,3,5מייזיכוד .Miedzychod
מיונז :חברת  Białutyנטורלנה וטרדיצינה.
אפייה :קמח ללא תוספות ,סוכר לבן ללא תוספות ,מלח ללא תוספות ,אבקת אפייה ,סודה לשתייה,
כל תבליני  Kamisשהם תבלין אחד בקופסא ,שמן של חברת  ,Kujawskiכל שמן זית .extra virgin
אחרים :פירות וירקות (אם מישראל יש להפריש תרומות ומעשרות מספק) ,ביצים (יש לבדוק מדם),
כל פסט ה עשויה ממים וסולת בלבד ,אורז רגיל ללא תוספות (אורז מבושל מראש  paraboiledאינו
כשר) ,פירות יבשים ללא שמן וללא חומרים מבריקים ,כל מוצרי  ,Alproרוב משקאות סויה של
נתומי ( Natumiהכשר  OUעל האריזה).

שונות
גניאולגיה :במכון ההיסטורי היהודי (ג'יח) יש מחלקה לחיפוש גניאולוגי.מומלץ לקבוע פגישה
מראש .228285962 familyheritage@jhi.pl:כתובת :רחוב טלומוצקה .Tłomackie 3/5
מפת ורשה היהודיתhttp://www.polin.pl/sites/default/files/mapa_eng_ed4.pdf :
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