
גבינות שבועות תשע " ד 
13944מס '  תעודה : 

735מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

נטו מלינדהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת COMBI WHITE, גבינת COMBI BLUE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מאמן אוסטיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
12442001, 13152005, 13402002, 13402003, 22020213184, 49010112184, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/12/13, 04/12/13, 27/05/14, 28/05/14, 12/11/14, 13/11/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

14961מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום חמישי י"א  אדר תשע"גתאריך עברי : 21/02/2013תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת גראנה פאדנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לה טרייה מנטובהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
11276+42705/10, 13241, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/10/12, 03/10/12, 18/03/14, 29/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 1 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



15207מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד  אדר תשע"גתאריך עברי : 06/03/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רכיבי חלב ושומן צמחי בסגנון קשקבל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שיפקהיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K5939, K992, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
23/01/14, 20/02/15

חומר גלם,  גבינותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

15850מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום חמישי ז' סיון תשע"גתאריך עברי : 16/05/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות:בסגנון אמנטל, אודם, רוסייסקי, גאודה, גאודה עיגולים, הווארטי ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

אייבי וילקסקיויצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
KP9965, 

כשר  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
06/05/13, 03/07/13, 15/07/13, 15/08/13, 03/10/13, 15/10/13, 15/11/13, 

03/01/14, 03/06/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 2 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



16320מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו תמוז תשע"גתאריך עברי : 23/06/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה פטינה 4 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה Bislevיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/07/13, 26/07/13, 09/08/13, 10/08/13, 21/06/14, 11/07/14, 05/09/14, 

06/09/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

16757מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז אב תשע"גתאריך עברי : 23/07/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת בלוז בסגנון דנהבלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה פודס Hogelund M192יצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
21/05/14, 22/05/14, 27/05/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 3 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



16845מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב אב תשע"גתאריך עברי : 29/07/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת גאודה, גבית מוצרלה, גבינת אודם, גבינה אמנטל, רוסייסקי ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

אי.בי וילקיסקאיייצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
15/03/14, 30/04/14, 15/06/14, 30/07/14, 15/09/14, 07/10/14, 30/10/14, 

07/01/15, 07/04/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

16851מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב אב תשע"גתאריך עברי : 29/07/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה מחלב עיזים, גבינה מחלב עיזים עם עשבי תיבול, גבינה מחלב עיזים עם חמצויות ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

De Jongיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
24/12/13

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 4 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



16916מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי ל' אב תשע"גתאריך עברי : 06/08/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה "הבולגריה"  במשקלים שונים, גבינת " פרמזנו" במשקלים שונים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קוליוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת המשולשK ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/11/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

16960מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ה' אלול תשע"גתאריך עברי : 11/08/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת ברי, גבינת קממבר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ארלה  פודס דנמרקיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
27/06/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 5 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17015מס '  תעודה : 

1545מס '  יבואן : 

יום שני י"ג אלול תשע"גתאריך עברי : 19/08/2013תאריך לועזי : 

ואליו פודס מרקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת גאודה פרוסות גבינה, גבינת אדם גוש גבינה, גבינת צ'דר גוש גבינה, גבינת הוורטי עם
שמיר פרוסות, גבינת מוצארלה רזה פרוסות, גבינת פרובולונה מעושנת פרוסות, גבינת צ'דר

מתובלת עם זיתים פרוסות, גבינת קולבי מונטרי מתובלת פרוסות, גבינת מונסטר גוש גבינה,
גבינת הוורטי עם שמיר גוש גבינה, גבינת צ'דר מתובלת בחזרת לבנה פרוסות, גבינת מונסטר

פרוסות, גבינת פיצה מגורדת, גבינת מוצארלה דלת שומן מגורדת, גבינת מוצארלה גוש,
גבינת מוצארלה רזה, גבינת צ'דר פרוסות, גבינת סוויס פרוסות, גבינת קולבי מונטרי חריפה,

גבינת צ'אדר לבנה, גבינת צ'דר גוש מעדניות, גבינת סוויס המקורית גוש מעדניות, גבינת
צ'אדר לבנה גוש מעדניות, גבינת קולבי מונטרי מתובלת גוש מעדניות, גבינת אדם גוש

מעדניות, גבינת מוצארלה גוש מעדניות, גבינת מונסטר צהובה מעדניות, גבינת מונסטר לבנה
גוש מעדניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

28מספר מוצרים : 

אנדרסון אנטרנשיונליצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OKD חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר למהדרין חלב ישראל בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17173מס '  תעודה : 

702מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' תשרי תשע"דתאריך עברי : 11/09/2013תאריך לועזי : 

מוצרי תמיר יבוא ושיווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה עדן  צהובה, גבינה מגורדת לפידה MIX PIZZA ITALIANO, גבינה מוצרלה

MOZARELA, גבינה מאסדם MASDAM, גבינה גאודה GOUDA ("כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר")

רבנות וורשה-פוליןבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

מלקוויטהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/04/13, 30/12/13, 30/03/14, 30/07/14, 30/12/14, 30/03/15, 30/03/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 6 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17277מס '  תעודה : 

735מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

נטו מלינדהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת קומבי וייט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מאמן אוסטיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
35020113184, 35020213184, 3503021318, 350330113184, 

כשר לפסח,  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
27/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17285מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' חשון תשע"דתאריך עברי : 06/10/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה צהובה אודם - כדורים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ברגלנדמילקיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

על כל קרטון חתימה ידנית של המשגיח

כשר,  חלבי חלב ישראל,  בהשגחת משולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/11/14, 02/05/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 7 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17414מס '  תעודה : 

735מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ז חשון תשע"דתאריך עברי : 20/10/2013תאריך לועזי : 

נטו מלינדהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת COMBI WHITE, גבינת COMBI BLUE,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מאמן אוסטיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
12442001, 13152005, 13352002, 13352003, 13352005, 13353002, 

22020213184, 35020113184, 35020213184, 35030113184, 3503021318, 
40020113184, 4602113184, 46031113184, 49010112184, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
52/00/5, 02/12/13, 04/12/13, 27/05/14, 28/05/14, 11/11/14, 12/11/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17418מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ז חשון תשע"דתאריך עברי : 20/10/2013תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת פטינה במשקל 4 ק"ג, 200 ג"ר, 400 ג"ר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ארלה Bislevיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי חלב ישראל ,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/07/13, 26/07/13, 09/08/13, 10/08/13, 23/08/13, 24/08/13, 23/08/14, 
28/08/14, 04/10/14, 15/11/14, 28/11/14, 29/11/14, 10/12/14, 09/01/15, 

10/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 8 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17441מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ח חשון תשע"דתאריך עברי : 22/10/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה בלו בסגנון דנה בלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hogelund 192 Mיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
13397, 13407, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולשK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
20/08/14, 15/10/14, 12/11/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17479מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ג חשון תשע"דתאריך עברי : 27/10/2013תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ENGLISH WHITE CHEDDAR, SLICED ENGLISH WHITW :גבינה

CHEDDER, ENGLISH CHEDDAR, LIGHT CHEDDAR, GAUDA, SLICED
ENGLISH GAUDA, SLICED ENGLISH LIGHT CHEDDAR ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

כדתיא-אנגליהבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

כושר דאיירייצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
010332, 020133, 061221, 070231, 080332, 090133, 100131, 100132, 131221, 
140231, 150232, 151121, 170131, 180132, 181221, 191223, 211122, 241221, 

250132, 271121, 281121, 310131, 4111/2013, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת כדתיא אנגליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
06/12/13, 13/12/13, 31/01/14, 07/02/14, 22/02/14, 03/03/14, 07/03/14, 
25/04/14, 29/04/14, 30/05/14, 02/06/14, 07/07/14, 09/07/14, 18/07/14, 

20/07/14, 21/07/14, 19/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 9 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17482מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ג חשון תשע"דתאריך עברי : 27/10/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
הבולגריה- גבינה במי מלח 8 ק"ג, קוביות במי מלח 400 גרם, קוביות גבינה 200 גרם, קוביות

גבינה בשמן ואורגנו, קוביות גבינה במי מלח 3 ק"ג, פרוסות גבינה במי מלח, פרמזנו ("כל
מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

קולייסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K-401, 

כשר,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/12/14, 10/05/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17691מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום רביעי י' כסלו תשע"דתאריך עברי : 13/11/2013תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה חצי קשה גאודה מחלב עיזים, גבינת עיזים חצי קשה עם זיתים ועגבניות, גבינה חצי

קשה גאודה מחלב עיזים עם עשבי תיבול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Amaltheaיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי,  חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
05/06/14, 08/10/14, 23/10/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 10 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17792מס '  תעודה : 

1625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז כסלו תשע"דתאריך עברי : 20/11/2013תאריך לועזי : 

יהודה אביחי-ריצי'יזשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת מוצרלה 23% (200גר'), גבינת אדם 26% (200גר') או 2.5 ק"ג, גבינה בולגרית 18%

(200גר', 400גר'), גבינת פרימו 18% (400גר", 4ק"ג), גבינת ריקוטה  26% (400גר', 2ק"ג),
גבינה פרפטו 16 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות שאלוניקי יווןבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

אולימפיאק פרדוסייצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
09102013, 10102013, 14092/16, 14094/12, 

כשר,חלבי לאוכלי אבקת נוכרי בהשגחת הרבנות שאלוניקי ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
00/04/15, 09/04/14, 09/10/14, 10/10/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17806מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות "מכבי" : MAKABI EMENTAL, MAKABI GRUYERE ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פרומאג'רי ליס דהאור אוברניייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
22/01/14, 30/01/14, 28/02/14, 15/04/14, 30/05/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 11 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17807מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
MINI BALL, MINI CREAM, MAKABI FROMAGE A : "גבינות "מכבי

TARTINER, MAKABI VRAI DELICE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

רופ קאסאקספורטיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
12/12/13, 12/01/14, 12/04/14, 12/07/14, 12/10/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17808מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,CAMEMBERT LESCURE, CAMEMBERT MAKABI : "גבינות "מכבי

,CAMEMBERT LE CHEVALIER MAKABI, FROMAGE DE CHEVRE
COULOMMIERS, LE VRAI DELICE, BLEU MAKABI, TOME DE

,CHEVRE, BRIE LESCURE, TOME MAKABI, BLEU DE CHEVRE
MARANZO, MOZARELLA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

13מספר מוצרים : 

ג'י אל אי סייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/11/13, 30/11/13, 15/12/13, 30/12/13, 31/01/14, 15/02/14, 15/03/14, 

30/03/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 12 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



17809מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות "מכבי" : MAKABI LA PAVE, MAKABI MAKABIDOUX, חמאה

BEURRE MAKABI ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קאופרטיב לייטיארה דה סברהיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר למהדרין חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
12/11/13, 12/12/13, 12/01/14, 12/04/14, 15/05/14, 10/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

17810מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות "מכבי": SAINT PAULIN, RACLETTE, חמאה BEURRE MAKABI ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מאיטרס לאיטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/12/13, 12/01/14, 30/03/14, 12/04/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 13 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



18414מס '  תעודה : 

702מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

מוצרי תמיר יבוא ושיווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קוביות רכיבי חלב ושומן צמחי בשמן צמחי מתובל, פלפל אדום ממולא בסגנון יווני ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

שנטס פריגו ק.פ.ט.יצרן : 

טלפון : 

הונגריהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

מדבקה עם סמל הבד"ץ ע"ג כל אריזה

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/01/15, 30/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

18540מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"א טבת תשע"דתאריך עברי : 24/12/2013תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות מוצרלה: טרייה גליל 1 קילו, טרייה פנינים 2 גרם, כדור בודד 125 גרם, פרוסות 9

גרם, גליל 400 גרם, לבבות 2 גרם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

צוקר פרישקזהיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
10130005, 12130007, 12130024, 70130001, 

כשר,  חלבי חלב ישראל,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/12/13, 22/12/13, 04/11/14, 28/04/15, 01/05/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 14 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



19102מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום ראשון י"א שבט תשע"דתאריך עברי : 12/01/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת ברי, גבינת קממבר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ארלהיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
KHR, 

כשר,חלבי,חלב ישראל בהשגחת משולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/11/14, 11/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

19106מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון י"א שבט תשע"דתאריך עברי : 12/01/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה פטינה 4 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה  Bislevיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי,  חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/01/15, 10/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 15 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



19341מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שני י"ט שבט תשע"דתאריך עברי : 20/01/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות גאודה, גבינה אמנטל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

היינריכשטהלריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
04/06/14, 04/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

19351מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שני י"ט שבט תשע"דתאריך עברי : 20/01/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה פרמזן :צהובה קשה, צהובה קשה מגורדת ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

זנטייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  חלבי  חלב ישראל,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/09/14, 19/08/15, 19/04/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 16 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



19378מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' שבט תשע"דתאריך עברי : 21/01/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה קשה פרמז'נו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולשKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

זאניטייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי,  חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
19/08/15, 19/04/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

19416מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"א שבט תשע"דתאריך עברי : 22/01/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה חצי קשה גאודה מחלב עיזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אמלטי בי.וייצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
133522, 133531, 

כשר,חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
23/10/14, 08/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 17 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



19638מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ט שבט תשע"דתאריך עברי : 30/01/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה פטינה 4 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה Bislevיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
21/06/14, 11/07/14, 05/09/14, 06/09/14, 20/02/15, 21/02/15, 18/03/15, 

19/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

19685מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ב'   אדר תשע"דתאריך עברי : 02/02/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת פטינה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה פודסיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש נוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
04/03/14, 05/03/14, 06/03/14, 07/12/14, 08/12/14, 20/02/15, 21/02/15, 

18/03/15, 19/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 18 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20080מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום שני י"ז אדר תשע"דתאריך עברי : 17/02/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
כדורי מוצרלה, גלילי מוצרלה פרוסה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

צוקר פרישקזהיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות ,  חלבי ,חלב ישראל בהשגחת משולש ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
15/07/15, 17/07/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20161מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ט  אדר תשע"דתאריך עברי : 19/02/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה חלומי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Halloumis/papouis Dairiesיצרן : 

טלפון : 

קפריסיןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת המשולשK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
19/07/15, 20/07/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 19 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20440מס '  תעודה : 

735מס '  יבואן : 

יום שלישי ב' אדר ב תשע"דתאריך עברי : 04/03/2014תאריך לועזי : 

נטו מלינדהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת קומבי בלו, קומבי וויט, גבינה דנאבלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Mammenיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
13460304, 

כשר לפסח חלבי חלב ישראל משעת חליבה  בהשגחת משולש נוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
13/01/15, 14/01/15, 03/03/15, 04/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20508מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום חמישי ד' אדר ב תשע"דתאריך עברי : 06/03/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות LE PREFERE : ווייט שידאר, אנגליש שידאר, לייט צ'שייז, גאודה ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

כדתיא אנגליהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Kosher Dairyיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלב ישראל לפסח בהשגחת כדתיא אנגליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
18/04/14, 09/05/14, 07/09/14, 30/09/14, 08/10/14, 19/10/14, 22/10/14, 

21/11/14, 23/11/14, 03/12/14, 05/12/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 20 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20541מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ז' אדר ב תשע"דתאריך עברי : 09/03/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות:בסגנון אמנטל, אודם, רוסייסקי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אייבי וילקסקיויצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K933, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש נוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/10/14, 07/01/15, 07/04/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20542מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ז' אדר ב תשע"דתאריך עברי : 09/03/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות:בסגנון אמנטל, גאודה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אייבי וילקסקיויצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K933, 

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/10/14, 07/01/15, 07/04/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 21 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20671מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום חמישי י"א אדר ב תשע"דתאריך עברי : 13/03/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרמזנו, הבולגריה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קוליוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K-401, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי א.חלב נוכרי בהשגחת משולש נוסח התווית : 

חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/12/14, 10/05/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20824מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח אדר ב תשע"דתאריך עברי : 20/03/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה חצי קשה גאודה מחלב עיזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Amaltheaיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת משולש K באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
08/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 22 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20849מס '  תעודה : 

735מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"א אדר ב תשע"דתאריך עברי : 23/03/2014תאריך לועזי : 

נטו מלינדהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה פונטינה, גבינה הווארטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מחלבות נורופיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
1346301, 1346304, 1346307, 1346311, 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת המשולשK באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
14/07/14, 13/08/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20907מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג אדר ב תשע"דתאריך עברי : 25/03/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה בלוז בסגנון דנהבלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה פודסיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/12/14, 28/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 23 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20918מס '  תעודה : 

702מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד אדר ב תשע"דתאריך עברי : 26/03/2014תאריך לועזי : 

מוצרי תמיר יבוא ושיווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת פטה באריזה של 4 ק"ג בפח, גבינת פטה באריזה של 400 ג"ר, גבינת פטה באריזה של

16 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

סולי מוזןיצרן : 

טלפון : 

הונגריהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
KBYDPAS, KYDBYD, KYDPAS, KYDPYD,

חייב KOSHER PASSOVER.הולוגרם של הבד"ץ חייב להופיע ע"ג האריזה
להופיע ע"ג המוצר בהזרקת דיו

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת בד"צ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/05/14, 25/06/14, 07/01/15, 30/01/15, 28/02/15, 07/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20967מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,CAMEMBERT LESCURE, CAMEMBERT MAKABI : "גבינות "מכבי

,CAMEMBERT LE CHEVALIER MAKABI, FROMAGE DE CHEVRE
BLEU MAKABI, TOME DE CHEVRE, BRIE LESCURE, TOME MAKABI

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

ג'י אל אי סייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
05/04/14, 25/04/14, 25/06/14, 25/07/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 24 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20968מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום רביעי ל' ניסן תשע"דתאריך עברי : 30/04/2014תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות "מכבי": SAINT PAULIN, RACLETTE, חמאה BEURRE MAKABI ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מאיטרס לאיטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/04/14, 15/06/14, 30/07/14, 12/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20969מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח אדר ב תשע"דתאריך עברי : 30/03/2014תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,BEURRE MAKABI חמאה ,MAKABI MAKABIDOUX : "גבינות "מכבי

CHEVRUS, MAKABI, SEVRE ET BELLE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

קאופרטיב לייטיארה דה סברהיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר למהדרין חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
15/06/14, 30/06/14, 12/09/14, 12/10/14, 12/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 25 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20970מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח אדר ב תשע"דתאריך עברי : 30/03/2014תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינות "מכבי" : MAKABI EMENTAL, MAKABI GRUYERE ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פרומאג'רי ליס דהאור אוברניייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/06/14, 15/08/14, 20/09/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

20971מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח אדר ב תשע"דתאריך עברי : 30/03/2014תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
MINI BALL, MINI CREAM, MAKABI FROMAGE A : "גבינות "מכבי

TARTINER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חת"ס בני ברקבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

רופ קאסאקספורטיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
12/07/14, 12/10/14, 12/12/14, 12/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 26 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



20973מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח אדר ב תשע"דתאריך עברי : 30/03/2014תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,CAMEMBERT FIN NORMAND, GRAND TERROIR, MAKABI : גבינה

PETIT BRIE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חת"ס בני ברקבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Gillotיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חת"ס בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
20/06/14, 30/06/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

21005מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום שני כ"ט אדר ב תשע"דתאריך עברי : 31/03/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת פטה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשKארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נורדקסיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת המשולשK באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
12/01/15, 19/01/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 27 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



21016מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום שלישי א' ניסן תשע"דתאריך עברי : 01/04/2014תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה בבלוק NEMUNU LANKO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OVבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Silutes Rambynasיצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת OV ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
13/02/14

תאריך אחרון  לשיווק 
11/09/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

21102מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' ניסן תשע"דתאריך עברי : 09/04/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת גרנה פאדנה 200גר, גבינת גרנה פאדנה גלגלים שלמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לטריה סוסיאל די מנטובהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
14064, 42703/11, L14064AX, L14064BX, 

כשר חלבי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
03/07/14, 05/03/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 28 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



21122מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ב ניסן תשע"דתאריך עברי : 22/04/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת גאודה, גבינת אמנטל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

היינריכסטאלריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
04/06/14, 04/08/14, 04/02/15, 04/04/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

21187מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז ניסן תשע"דתאריך עברי : 27/04/2014תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה קסטיליה - גבינהנ חצי קשה צעירה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לקטס סן ויסנטהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
06/08/15

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 29 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



21225מס '  תעודה : 

1696מס '  יבואן : 

יום רביעי ל' ניסן תשע"דתאריך עברי : 30/04/2014תאריך לועזי : 

וגאנץ בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרוסות תחליב שומן צמחי בטעם אורגינלי, פרוסות תחליב שומן צמחי עם עשבי תיבול,

פרוסות תחליב שומן צמחי עם זיתים, פרוסות תחליב שומן צמחי עם מיץ עגבניות ובזילקום,
ממרח תחליב שומן צמחי בטעם אורגינל, ממרח תחליב שומן צמחי עם עשבי תיבול, ממרח

תחליב שומן צמחי עם עגבניות ובזילקום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סאלוניקי יווןבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

ויטורוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות סלוניקי יוון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
11/04/14

תאריך אחרון  לשיווק 
00/10/14

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

21398מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' אייר תשע"דתאריך עברי : 20/05/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רכיבי חלב ושומן צמחי בסגנון קשקבל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שיפקהיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
K992, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
20/02/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 30 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד



21464מס '  תעודה : 

1225מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח אייר תשע"דתאריך עברי : 28/05/2014תאריך לועזי : 

א.מ פורט-קפהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טורטליני תרד, טורטליני פטריות, רביולי פטריות, רביולי תרד ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

שירפודיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
4125, 4126, 

כשר,  פרווה,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

21469מס '  תעודה : 

1225מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח אייר תשע"דתאריך עברי : 28/05/2014תאריך לועזי : 

א.מ פורט-קפהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רביולי גבינה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אינדסטריה אלימנטרה פררויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,4126 ,4125

F1345572 עד מספר F1345001 על כל קרטון הולגרמה בין המספרים

כשר,  חלבי חלב ישראל ,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

28/05/2014 הופקעמוד 31 מתוך 31 גבינות שבועות תשע"ד


