
פסח קטניות עד  31.12.15
17625מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום ראשון ז' כסלו תשע"דתאריך עברי : 10/11/2013תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב קנטור,  תאילנדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רוזהיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת הרב קנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
26/08/13, 28/07/14, 29/07/14, 31/07/14, 01/08/14, 03/08/14, 04/08/14, 

07/08/14

תאריך אחרון  לשיווק 
26/08/16, 28/07/17, 29/07/17, 31/07/17, 01/08/17, 03/08/17, 04/08/17, 

07/08/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

17665מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום שלישי ט' כסלו תשע"דתאריך עברי : 12/11/2013תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גואר גם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Rama Industriesיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 1 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



19085מס '  תעודה : 

31מס '  יבואן : 

יום חמישי ח' שבט תשע"דתאריך עברי : 09/01/2014תאריך לועזי : 

בייסיקס סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
EXTRAFINE 2000, EXTRAFINE 250, EXTRAFINE 500, NASTAR, PPC80,

PISANE C9, PISANE F9, PISANE M9, SWELITE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

הOK-ארה"בבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

Cosucra Groupיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

19428מס '  תעודה : 

763מס '  יבואן : 

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

ר.ב מוצרי דגניםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ממרח אגוזי לוז NUTILINO, ממרח בטעם אגוזי לוז NUNOCO ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

וויליאם ראשיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
0903, 2692140561, 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/05/15, 04/05/16

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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20422מס '  תעודה : 

120מס '  יבואן : 

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

שטראוס  פריטוליי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמאת בוטנים בחביות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

אחדות ישראל ארגנטינהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Nizaיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
MN14448, MN14449, MN14450, MN14451, MN4231/232/233/234, MNI 

3457, MNI13222, MNI3456, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
22/10/13, 24/02/14, 17/12/14, 18/12/15

תאריך אחרון  לשיווק 
22/10/14, 24/02/15, 17/12/15, 18/12/15

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

20463מס '  תעודה : 

701מס '  יבואן : 

יום רביעי ג' אדר ב תשע"דתאריך עברי : 05/03/2014תאריך לועזי : 

בלו משקאות ישראל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אנרגיה בלו, בלו דיי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אקו  ביט טכניזהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה,לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
20/01/14, 21/01/14, 22/01/14, 23/01/14, 24/01/14, 19/01/15, 20/01/15, 

21/01/15, 22/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
21/01/15, 20/01/16, 22/01/16, 23/01/16, 24/01/16, 19/01/17, 20/01/17, 

21/01/17, 22/01/17

משקאות קליםסיווג המוצר 

הערות : 
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20751מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז אדר ב תשע"דתאריך עברי : 18/03/2014תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טראפלס אקסטרא דארק, טראפלס קקאו, טראפלס קפה, טבלאות שוקולד חלב עם אגוזי
לוז, טבלאות שוקולד חלב עם שקדים, טבלאות שוקולד כהה 70% קקאו, טבלאות שוקולד

לבן עם אגוזי לוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

ביאנקהיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/04/15, 08/02/15, 09/02/15, 10/02/15, 31/03/15, 02/04/15, 04/04/15, 

19/01/16, 21/01/16, 23/01/16, 07/02/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

20752מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז אדר ב תשע"דתאריך עברי : 18/03/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן סויה, שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

A.d.mיצרן : 

טלפון : 

אסטוניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח  לאוכלי קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף  ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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20786מס '  תעודה : 

4מס '  יבואן : 

יום חמישי כ' אדר תשע"דתאריך עברי : 20/02/2014תאריך לועזי : 

אדיר סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה גטורייד טעם:אפרסק, לימון, תפוז, קול בלו, תפוז אדום, מנדרינה ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

סאן בנדטויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
12/06/15, 28/07/15, 05/08/15, 06/08/15, 18/09/15, 29/10/15, 20/11/15

משקאות קליםסיווג המוצר 

הערות : 

20866מס '  תעודה : 

577מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב אדר ב תשע"דתאריך עברי : 24/03/2014תאריך לועזי : 

טרז פזוס בע"מ /דוידוב סלומוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיפים מקמח תירס,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד ספרדבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אצטקה פודס יורופיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
12/02/14, 10/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 
09/11/14, 07/06/15

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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20876מס '  תעודה : 

145מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב אדר ב תשע"דתאריך עברי : 24/03/2014תאריך לועזי : 

רויאלטי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קלאוס שוקולד: שוקולד חלב מעודן, שוקולד מריר מעודן בטעם תפוז, שוקולד חלב מעודן

בטעם פרחי היביסקוס וקינואה, שוקולד חלב מעודן עם פצפוצי אורז, שוקולד מריר מעודן
70%, שוקולד מריר מעודן 80%, שוקולד חלב מעודן ממולא בקרם דבש ונוגט, שוקולד לבן

מעודן בטעם ליצ'י ומי ורדים, שוקולד חלב מעודן בטעם קפה עם זרעי הל ("כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

קלאוסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KP, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/09/14, 15/11/15, 19/02/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

20888מס '  תעודה : 

566מס '  יבואן : 

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

זר הייטק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בלאנקס משחת שיניים מלבינה, בלאנקס משחה להסרת כתמים מהשיניים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Coswell Spaיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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21021מס '  תעודה : 

564מס '  יבואן : 

יום חמישי ג' ניסן תשע"דתאריך עברי : 03/04/2014תאריך לועזי : 

ויצמן יצחקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
זיתים שחורים במלח באריזות 5 ק"ג, 10 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סוסיטא נוולאיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
Y024GX, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
05/02/14

תאריך אחרון  לשיווק 
00/07/15

סיווג המוצר 

הערות : 

21029מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פלא, אורז לבן דביק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Golden Grainיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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21059מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' ניסן תשע"דתאריך עברי : 06/04/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קריספונים קרקר אורז דק בטעמים: צ'ילי תאילנדי מתוק+ פלפל שום ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נמצ'אויצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
RCEKP, 

כשר לפסח קטניות פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
03/08/15

דברי מאפהסיווג המוצר 

הערות : 

21261מס '  תעודה : 

590מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' אייר תשע"דתאריך עברי : 04/05/2014תאריך לועזי : 

כ.  נועםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חרדל במותג "STAR FOOD " : חרדל גרגרים דיז'ון, חרדל דיז'ון ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קובינריצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
03/09/15, 04/09/15, 05/09/15, 07/09/15, 09/09/15, 23/12/15

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 8 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



21563מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שני י"א סיון תשע"דתאריך עברי : 09/06/2014תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים בשמן חמניות, סרדינים בשמן זית, סרדינים בשמן סויה ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אורגה פודיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
47CHEKAS57, KYDP.I.H, KYDP.L.H, 

כשר,פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
03/09/13, 16/06/14, 17/06/14

תאריך אחרון  לשיווק 
03/09/17, 16/06/18, 17/06/18

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

21737מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' סיון תשע"דתאריך עברי : 18/06/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות מזוכך במשקלים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קרנל טריידיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 9 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



21792מס '  תעודה : 

1204מס '  יבואן : 

יום שני כ"ה סיון תשע"דתאריך עברי : 23/06/2014תאריך לועזי : 

אביק שווק מזוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
נוטרילון START 1, נוטרילון NENATAL START ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

נוטרישיהיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 

21872מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח סיון תשע"דתאריך עברי : 26/06/2014תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ממרח קרם קקאו ואגוזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נוטקאו אס.אר.אליצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קיטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/05/15

ממרחים,  קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 10 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



21880מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום ראשון א' תמוז תשע"דתאריך עברי : 29/06/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז דביק תאילנדי ארוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Capital Riceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

21885מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום ראשון א' תמוז תשע"דתאריך עברי : 29/06/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין אוסטרלי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Rice Growersיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 11 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



21911מס '  תעודה : 

564מס '  יבואן : 

יום שני ב' תמוז תשע"דתאריך עברי : 30/06/2014תאריך לועזי : 

ויצמן יצחקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים בשמן צמחי, סרדינים בשמן צמחי חריף, שמן זית, לימון, דג מקרל ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

סאפי U.p.aיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KFYD.IH, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
14/05/12, 18/11/12, 19/11/12, 20/11/12, 17/12/12, 16/01/13, 17/01/13

תאריך אחרון  לשיווק 
06/05/13, 14/05/13, 17/12/16, 18/12/16, 19/12/16, 20/12/16, 16/01/17, 

17/01/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

21975מס '  תעודה : 

1376מס '  יבואן : 

יום רביעי ד' תמוז תשע"דתאריך עברי : 02/07/2014תאריך לועזי : 

לוטוס יבוא ויצוא בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
במיה, שעועית חתוכה, שעועית שלמה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אינטרנשיונל יוניוןיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה  ובאישור הרבנות הראשינוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
11/06/14

תאריך אחרון  לשיווק 
11/06/16

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 12 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22059מס '  תעודה : 

665מס '  יבואן : 

יום שני ט' תמוז תשע"דתאריך עברי : 07/07/2014תאריך לועזי : 

קנדה מזוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול חצוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ellung Grainיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

22074מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי י' תמוז תשע"דתאריך עברי : 08/07/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה תרמילים/ גרעינים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין אגו"יבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קסיאמן גרייטוואליצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAGUDA11248-9-50, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 13 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22102מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס, גריסי תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ עדה החרדיתבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Desbenigיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

22103מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Alisur Sacיצרן : 

טלפון : 

פרוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 14 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22104מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה, עדשים שחורים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Transcoיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

22105מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Marsinיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 15 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22106מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס ענק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Govaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

22107מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס ענק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

   Agriיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22110מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית מש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Australiaיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

22114מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז מיקס, אורז אדום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Chaitipיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22115מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה צהובה קלופה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Jnlיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

22116מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי, אורז בסמטי מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Sunstarיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22117מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול אנגלי חצאים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ellinghamיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

22120מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז סושי, אורז ארבוריו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Vignolaיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22122מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין, אורז פרסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Trcיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

22123מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין, אורז פרסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Opalיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22124מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום רביעי י"א תמוז תשע"דתאריך עברי : 09/07/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agrinppsיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

22176מס '  תעודה : 

718מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו תמוז תשע"דתאריך עברי : 13/07/2014תאריך לועזי : 

אריז יבוא ושווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Amrutva Exportיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22237מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט תמוז תשע"דתאריך עברי : 17/07/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום קלוף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agro Industriesיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

22238מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט תמוז תשע"דתאריך עברי : 17/07/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים ירוקים יבשים טבעי, אפונה יבשה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Sasckanיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22240מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט תמוז תשע"דתאריך עברי : 17/07/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים ירוקים, אפונה יבשה, שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Agricomיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא פרווה לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניות,  ירקות מיובשיםסיווג המוצר 

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

22254מס '  תעודה : 

1585מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט תמוז תשע"דתאריך עברי : 17/07/2014תאריך לועזי : 

פי .  אן .  וי אגרישם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Orchid Eximיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 23 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22296מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג תמוז תשע"דתאריך עברי : 21/07/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות קלופות אורגני, מאש אורגני, סויה אורגני ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Domore Agroproductsיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

22409מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום ראשון ז' אב תשע"דתאריך עברי : 03/08/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תירס צעיר שלם, תירס צעיר חתוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מג'סטיק פודיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
CSRKP 1344, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
13/05/17

שימורי ירקותסיווג המוצר 

הערות : 
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22411מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום רביעי ד' תמוז תשע"דתאריך עברי : 02/07/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס בשימורים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מאג'סטיקיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
SLCRP MSKB 1324, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
11/05/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

22476מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום חמישי י"א אב תשע"דתאריך עברי : 07/08/2014תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה עדינה, פול קפוא, גזר גמדי, שעועית ירוקה שלמה עדינה, שעועית ירוקה שלמה, לקט

למרק ירקות, אפונת גינה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

הומיפריז  נ.ביצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 25 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22491מס '  תעודה : 

55מס '  יבואן : 

יום שני ט"ו אב תשע"דתאריך עברי : 11/08/2014תאריך לועזי : 

ד.ס.פשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עלי גפן ממולאים באורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

קהל מחזיקי הדת בא"י\הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אגא הזיריצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BIMNK15, BIMNK151, NK, 

כשר,  פרווה,  לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת מחזיקי הדת באנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/06/14, 05/01/15, 06/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

22523מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח אב תשע"דתאריך עברי : 14/08/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז תאילנדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טומי אינטרטריידיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 26 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22565מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד אב תשע"דתאריך עברי : 20/08/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז דביק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Torromalba S.r.lיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

22580מס '  תעודה : 

1458מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ה אב תשע"דתאריך עברי : 21/08/2014תאריך לועזי : 

רכיבי מזון מתקדמים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלח לימון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Weifang Ensignיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותמת הבד"ץ  חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 27 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22597מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח אב תשע"דתאריך עברי : 24/08/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פיאי ויקטור אנד קיייצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

22704מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שני ו' אלול תשע"דתאריך עברי : 01/09/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי צ'יאה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Fernheimיצרן : 

טלפון : 

פאראגוואיארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 28 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22867מס '  תעודה : 

1627מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"א אלול תשע"דתאריך עברי : 16/09/2014תאריך לועזי : 

סיטונאות שירז ציוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
BRAVITA שמן קנולה ,BRAVITA שמן באריזה של 900 מ"ל או 5 ליטר : חמניות מזוכך

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות רוסיה ובד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ליגה בע"מיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות רוסיה ובדנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

22910מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג אלול תשע"דתאריך עברי : 18/09/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Idaho Beansיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 29 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22911מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג אלול תשע"דתאריך עברי : 18/09/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Desdelsurיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

22912מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג אלול תשע"דתאריך עברי : 18/09/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Digravaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 30 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22945מס '  תעודה : 

74מס '  יבואן : 

יום שני כ"ז אלול תשע"דתאריך עברי : 22/09/2014תאריך לועזי : 

טומין ת.ג.ע.  בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז קרנרולי אקסטרה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רונדולינו אס.סי.איייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

22950מס '  תעודה : 

55מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ח אלול תשע"דתאריך עברי : 23/09/2014תאריך לועזי : 

ד.ס.פשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פיאי ויקטור אנד קיייצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 31 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22961מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' תשרי תשע"התאריך עברי : 28/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלח לימון CITRIC ACID ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ttca Anqiuיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

22962מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' תשרי תשע"התאריך עברי : 28/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
לציטין סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Cargilיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 32 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22963מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' תשרי תשע"התאריך עברי : 28/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח סויה PROLIA, פתיתי סויה PROSANTE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Cargill U.s.aיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

האישור ניתן רק אם הוא מלווה בתעודת משלוח מקרגיל ארה"ב

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

22964מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' תשרי תשע"התאריך עברי : 28/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומר גלם : מלטודקסטרין, דקסטרוזה, אריטריטול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Zhuceng Dongxiao/shandongיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 33 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



22965מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' תשרי תשע"התאריך עברי : 28/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלטיטול, דקסטרוזה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Luzhou Yishuiיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

22979מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום שני ה' תשרי תשע"התאריך עברי : 29/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קסנטן גאם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Deosen Biochemicalיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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22980מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום שני ה' תשרי תשע"התאריך עברי : 29/09/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מונסודיום גלוטאמאט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Meihualangfangיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23104מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

New Alliance Beanיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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23105מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agro Royalיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

23106מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס, שעועית אדומה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Diader/las Martinasיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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23107מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה, זרעי צ'יה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Olega/desdelsur S.aיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח  קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

23108מס '  תעודה : 

808מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

דשנים וחומרים כימיים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
TAROMA PIKANT SMOKY, TAROMA CHICKEN, TAROMA :חומר גלם
BEEF, TARI COMPLET P 500, TARIMIX FRANKFURTER, TURRISIN

FKN, TARI COMPLET P 27N ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

אנגליה ,KFבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

Icl (bk Guilini)יצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
46539456, 46539596, 46539656, 46539756, 46539856, 46548356, 46562856, 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23110מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

El Goawhara Companyיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23156מס '  תעודה : 

718מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ט תשרי תשע"התאריך עברי : 23/10/2014תאריך לועזי : 

אריז יבוא ושווקשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Shree Salsar Balajiיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23188מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום שני ג' חשון תשע"התאריך עברי : 27/10/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
לציטין חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

  Cargillיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23195מס '  תעודה : 

1316מס '  יבואן : 

יום שני ג' חשון תשע"התאריך עברי : 27/10/2014תאריך לועזי : 

חידר חטאר יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קיי רייס אינטרנשיונליצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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23200מס '  תעודה : 

99מס '  יבואן : 

יום שני ג' חשון תשע"התאריך עברי : 27/10/2014תאריך לועזי : 

מיאל אימפקסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מקולפים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Qingdao Shengde Foodsיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23208מס '  תעודה : 

1079מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' חשון תשע"התאריך עברי : 28/10/2014תאריך לועזי : 

פרוטרוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרגרי  מלטיטול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Shandong Lujianיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  תוסף תזונהסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23242מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' חשון תשע"התאריך עברי : 30/10/2014תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

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

אגודת ישראל ארגנטינהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Samanיצרן : 

טלפון : 

אורוגוואיארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בהשגחת אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23261מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום שני י' חשון תשע"התאריך עברי : 03/11/2014תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים אדומים RED SPLIT ENTILS, עדשים ירוקים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הCOR-קנדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Saskcanיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל COR 735  חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  ירקות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23276מס '  תעודה : 

1079מס '  יבואן : 

יום שני י' חשון תשע"התאריך עברי : 03/11/2014תאריך לועזי : 

פרוטרוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלח לימון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ttcaיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותם הבד"ץ  חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

23310מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ג חשון תשע"התאריך עברי : 06/11/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חלבון סויה SOYA PROTEIN ISOLATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

סטאר Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Shangdong Sinoglory Healthיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23324מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ג חשון תשע"התאריך עברי : 06/11/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Europackיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

23352מס '  תעודה : 

87מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ח חשון תשע"התאריך עברי : 11/11/2014תאריך לועזי : 

י.ס אשכנזי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת חרדל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

G.s Dunn Limitedיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

תוסף תזונהסיווג המוצר 

הערות : 
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23389מס '  תעודה : 

972מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג כסלו תשע"דתאריך עברי : 26/11/2013תאריך לועזי : 

דוני דינושם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן ארוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sunrise Foodstuff Jcsיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכל אורז באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23399מס '  תעודה : 

1647מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ג חשון תשע"התאריך עברי : 16/11/2014תאריך לועזי : 

גלובל ד.מ.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי, אורז פרסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Best Food/emson's Exim Pvtיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשרלפסח לאוכלי אורז בפסח  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23412מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד חשון תשע"התאריך עברי : 17/11/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין "פירסט ליידי" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tien Ginag Food /tiengiang Provinceיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23413מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד חשון תשע"התאריך עברי : 17/11/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין "פירסט ליידי" באריזות 1 ק"ג,5 '"ג, 25 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טאי הפבליקיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23415מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד חשון תשע"התאריך עברי : 17/11/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בוטאן אריזות 22.7 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Jfc Internationalיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23417מס '  תעודה : 

758מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד חשון תשע"התאריך עברי : 17/11/2014תאריך לועזי : 

פרו פלוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן 5% שבר, אורז 100% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

רויאל ריצ'י רייסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23425מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ה חשון תשע"התאריך עברי : 18/11/2014תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה מזוקק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Admיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
,1601956 ,1601638 ,1601627 ,1601623 ,1601615 ,1601581 ,1601551

חותמת ממוספרת על כל אריזה מקורית

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  שמניםסיווג המוצר 

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

23439מס '  תעודה : 

83מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ו חשון תשע"התאריך עברי : 19/11/2014תאריך לועזי : 

יוניברסל  נטוורק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פאדובה,  איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Molino Faveroיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23446מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ו חשון תשע"התאריך עברי : 19/11/2014תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרגרי חמוציות ממותקים ומיובשים במיץ רימונים, גרגרי חמוציות ממותקים ומיובשים ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות הראשית לישראל.  חוג חתם סופר פתח תקוהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אושן ספריייצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  פרווה בהשגחת חת"ס פ"ת  ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

פירות יבשים,  כלליסיווג המוצר 

הערות : 

23455מס '  תעודה : 

72מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ו חשון תשע"התאריך עברי : 19/11/2014תאריך לועזי : 

חמה כימיקליםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומר גלם CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, XANTHAN ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ifang Ensign / Neimenggu Fufeng Biotechnologiesיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן וארץ היצור וחותמת הבד"ץ חייבים להופיע ע"ג האריזה המקוריתהערות : 
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23456מס '  תעודה : 

72מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ו חשון תשע"התאריך עברי : 19/11/2014תאריך לועזי : 

חמה כימיקליםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
דקסטרוזה, מלטודקסטרין ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Zhucheng Dongxlaoיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23458מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ו חשון תשע"התאריך עברי : 19/11/2014תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פרסי באריזות של 5 ק"ג, 1 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יותאי פרודוסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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23464מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ז חשון תשע"התאריך עברי : 20/11/2014תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פלפלים אדומים קלויים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קורהאןיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
18/08/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

23471מס '  תעודה : 

31מס '  יבואן : 

יום ראשון א' כסלו תשע"התאריך עברי : 23/11/2014תאריך לועזי : 

בייסיקס סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלבין CW 30 CPLKKFP ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Mokateיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
B34288A/B, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
12/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23483מס '  תעודה : 

1722מס '  יבואן : 

יום ראשון א' כסלו תשע"התאריך עברי : 23/11/2014תאריך לועזי : 

תרה בר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות מזוכך 1 ליטר, 3 ליטר, 5 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פרייבט ג'וינט סטוק קומפנייצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת בד"ץ בית יוסף ע"ג האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות ,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

23484מס '  תעודה : 

1722מס '  יבואן : 

יום ראשון א' כסלו תשע"התאריך עברי : 23/11/2014תאריך לועזי : 

תרה בר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות 1 ליטר, שמן חמניות 5 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פי ג'יי אס סי ויניטסהיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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23485מס '  תעודה : 

57מס '  יבואן : 

יום ראשון א' כסלו תשע"התאריך עברי : 23/11/2014תאריך לועזי : 

ד.רבינוביץ בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חלבון סויה: HISOLATE SOY POWDER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות חי K ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Harvest Lnnoovationsיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
H1022014, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23532מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי ג' כסלו תשע"התאריך עברי : 25/11/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה בתרמילים/בגרעינים מוקפאים -אדממה 1 ק"ג, 450 גר' ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

הנגזו ג'יי מרט פודסיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAGUDA11248-49,

.על אריזה חייב להופיע סמל הבד"ץ

כשר לפסח לאוכלי קיטניות,פרווה בהשגחת הבד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הרנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23575מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום ראשון ח' כסלו תשע"התאריך עברי : 30/11/2014תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ברוקלמןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

23584מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום ראשון ח' כסלו תשע"התאריך עברי : 30/11/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'ילי בטעמים: מתוק,חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יאן ואל  יואןיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/10/16

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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23588מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 17/11/2013תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס קפואים באריזות 800 גרם ן-10 ק"ג , במותג "שופרסל " " מגה" " אופאל" ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אגרו ספרינטיצרן : 

טלפון : 

הונגריהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
13J-276/277/278,

.על כל אריזה חייב להופיע סמל הבד"ץ

כשר,  פרווה בהשגחת הבד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ירקות קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 

23592מס '  תעודה : 

167מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

שקרצי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים קלופים, בוטנים מולבנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Juxianיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות,  פרווה,  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23594מס '  תעודה : 

167מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

שקרצי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מולבנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Qingdao Topser Imp&expיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23599מס '  תעודה : 

167מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

שקרצי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מקולפים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Fishf A Gro Worldיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23600מס '  תעודה : 

167מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

שקרצי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מקולפים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Balaji Impexיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23601מס '  תעודה : 

12מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

אחים זגהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סופרו 620, סופרו 590 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מעין חי בריסל,  בלגיהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Solae Belgiumיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23610מס '  תעודה : 

167מס '  יבואן : 

יום שני ט' כסלו תשע"התאריך עברי : 01/12/2014תאריך לועזי : 

שקרצי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מקולפים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hm Agro Foodsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23668מס '  תעודה : 

619מס '  יבואן : 

חמישי י"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 04/12/2014תאריך לועזי : 

ניצת הדובדבןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טומפסוןיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 57 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



23671מס '  תעודה : 

31מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 04/12/2014תאריך לועזי : 

בייסיקס סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח סויה, לציטין סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Soja Proteinיצרן : 

טלפון : 

סרביהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23697מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן סויה 3 ליטר , 5 ליטר, 17.4 ליטר,900 מ"ל, 1 ליטר, שמן חמניות 3 ליטר, 5 ליטר, שמן

חמניות 900 מ"ל, שמן חמניות 17.4 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Pgscיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות הבד"ץ בית יוסף חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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23705מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני דלעת מקולפים לא קלוי,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Leading Starיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא פרווה כשר לפסח לאוכלי קיטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23706מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מולבנים, בוטנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Junan Yongheיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23707מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי פשתן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Legumex  Walkerיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח  קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23708מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים שחורות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agricomיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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23710מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Graebolיצרן : 

טלפון : 

בוליביהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

23720מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי פשתן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Johnson Seedsיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23727מס '  תעודה : 

1376מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

לוטוס יבוא ויצוא בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית ירוקה שלמה וחתומה, במיה, פול קפואים באריזות של 8-10 ק"ג ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אל מרווהיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על הקרטון.

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
24/03/14, 25/03/14, 26/03/14, 09/06/14, 10/06/14

תאריך אחרון  לשיווק 

ירקות קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 

23728מס '  תעודה : 

1376מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

לוטוס יבוא ויצוא בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית ירוקה שלמה וחתומה, במיה, פול קפואים באריזות של 8-10 ק"ג ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אל מרווהיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על הקרטון.

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
24/03/14, 25/03/14, 26/03/14, 09/06/14, 10/06/14

תאריך אחרון  לשיווק 

ירקות קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 62 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



23735מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Birlikיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23743מס '  תעודה : 

590מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

כ.  נועםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פילה אנשובי בשמן זית, פילה אנשובי בשמן צמחי בקופסאות זכוכית ושימורי פח ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פרנססו סריויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L.091215, L.111215, L.3343, L.3344, L.3345, L101215, L120615, L3346,

הקודים מופיעים בהזרקת דיו על כל אריזה מקורית

כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/06/15, 10/06/15, 11/06/15, 12/06/15, 09/12/15, 10/12/15, 11/12/15

דגים קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 
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23745מס '  תעודה : 

590מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 07/12/2014תאריך לועזי : 

כ.  נועםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים בשמן צמחי, סרדינים בלימון, סרדינים ופלפל חריף, סרדינים ברוטב עגבניות, פילה

מקרלים בשמן צמחי +פלפל, פילה מקרלים בשמן צמחי,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

יוניון דה פחריס אפריקןיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
23/07/17, 26/08/17, 27/08/17

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

23808מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס רוסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tiryakiיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23809מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פשתן זרעים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Gedcoיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23810מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול קטן, פול חצאים, שעועית אדומה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Peter Commoditiesיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23811מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום חום, שעועית לבנה גדולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

El-bashaיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23812מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס קנדי, עדשים ירוקים, עדשים אוסטרלים (חום), עדשים שחורים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Sasckan Pulse Tradingיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  פרווה באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23813מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז חום ארוך, אורז כוכבים, אורז יסמין, אורז שמש צהובה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Capital Riceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח,  פרווה,  לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

23814מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 11/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Erker Tradingיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות ראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23829מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
דקסטרוזה, סורביטול נוזלי, סורביטול אבקה, איזומלטיטול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

  Cargillיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
03264513, 03273473, 03277964, 03279288, 03281853, 03285143, 03286201, 
03286949, 03287999, 03288883, 03289002, 03289733, 03291215, 03292510, 
03292942, 03293113, 03293436, 03294400, 03294690, 03295065, 03296048, 

03297227, 03302637, 03307577, 03307582, 03309218, 

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23831מס '  תעודה : 

120מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

שטראוס  פריטוליי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גריסי תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות טורקיהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Semolina Misir Irmigiיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות טורקיה ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
19/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
19/11/15

סיווג המוצר 

הערות : 
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23857מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Eroanיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

23860מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hakan-rusיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניות,  ירקות יבשיםסיווג המוצר 

הערות : 
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23861מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמניות מקולפות,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Tatיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשים,  קטניותסיווג המוצר 

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

23862מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Alimentos Agricolaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23863מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hakanיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות   ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

23865מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות  קלופים, גרעיני חמניות בקליפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Sunopta/chsיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23866מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"התאריך עברי : 14/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tatיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

23876מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
TASTE OF ,רוטב צילי מתוק 5 ק"ג, רוטב צ'ילי חריף 700 מיליליטר :PENGUIN 3 רוטב
ASIA רוטב צ'ילי ירוק 300 מ"ל, 700 מ"ל, רוטב צ'ילי מתוק 700 מיליליטר ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

הלטי פודיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
24/11/16

רטביםסיווג המוצר 

הערות : 
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23877מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וייטפילד אורסיז לימיטדיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

23899מס '  תעודה : 

676מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

ששוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמוציות יבשות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Gracelandיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשרלפסח לאוכלי קטניות  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות קפואיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23900מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מינסהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
3110162, 3211494, 3217158, 3217186, 3221501, 3221503, 3221509, 3986561, 

5288092, 6920870, 7431828, 7503994, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  שמניםסיווג המוצר 

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

23902מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן כותנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

באג יאגיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
036591, 036592, 036678, 036679, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  שמניםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 74 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



23926מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

צ'אנג אוורדס לימיטדיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
TKSMHTAM73, TKSSMKIS74, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
21/05/13, 21/05/16, 22/05/16, 27/11/16

סיווג המוצר 

הערות : 

23938מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Bless Worldיצרן : 

טלפון : 

מיאנמרארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 75 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



23942מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Orchid Eximיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

23946מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Nanjinיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23948מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף, בוטנים, זינגביל יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Jabsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

23951מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

שבת כ"ח כסלו תשע"חתאריך עברי : 16/12/2017תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

brolemיצרן : 

טלפון : 

פרוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23952מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agro Fergiיצרן : 

טלפון : 

פרוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

23953מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה יבשה טבעית לא קלויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Primoreיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניות,  ירקות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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23992מס '  תעודה : 

619מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

ניצת הדובדבןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Thompsonיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

23996מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד כסלו תשע"התאריך עברי : 16/12/2014תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LA4020, LF4016, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
16/01/14, 20/01/14

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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23997מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמניות בקליפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדירת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sunoptaיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשים,  קטניותסיווג המוצר 

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

24000מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה צהובה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Olimpיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי  קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24007מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חילבה, אניס שלם, קצח, מחלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Demarיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24008מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
כמון גולמי לא טחון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sorab Enterpriceיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  תבליניםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24012מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

El Bashsיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  תבליניםסיווג המוצר 

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

24017מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לה סיגלה, אורז חום עגול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Herba Rice Millsיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24018מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז אוסטרלי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ricegrowersיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24019מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hindustanun Unileverיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24021מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Chaman Lal Setlaיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24023מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פלפל שחור שלם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Simexco Daklakיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24026מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ירוקה חצאים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Saskcanיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ואושר כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  ירקות מיובשיםסיווג המוצר 

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

24028מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני כוסברה שלם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Lenteksיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  ירקות מיובשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24029מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה גדולה, קימל שלם, שומשום חום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

El-bashיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24036מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tee Leeיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשרלפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24041מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ירוקה טבעית יבשה, פשתן, פשתן זהוב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Legumes Walkerיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24049מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין קמבודי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Amru Riceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 87 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



24050מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז אמריקאי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

American Commodityיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24051מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Xinjiangיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24053מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sorabיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24057מס '  תעודה : 

915מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

נגוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
REMY DR 7 111, REMYLINE XS, REMYLINE AX DR, REMYFLO חומר גלם

R ...T, REMY DR 08 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מעיין חי בריסל,  בלגיהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Beneo Remyיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וסמל קהילת מעיין חי  חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24059מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Al Aqsaיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

24060מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תירס לפופקורן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Nebraskaיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בפסח  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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24063מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו כסלו תשע"התאריך עברי : 18/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Parasיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי  קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

24065מס '  תעודה : 

11מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 21/12/2014תאריך לועזי : 

אחים הרשברג בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,CONSISTA, THIN N THIK : עמילן מעובד מתירס ומפולידקסטרוזה במותג

STALITE 3, MIRA-SPERSE 2000,MIRA-THIK 468,469,468DF,470,470DF ("כל
מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tate & Lyleיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

.S לסחורה המסומנת באות

נוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 91 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



24067מס '  תעודה : 

1711מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 21/12/2014תאריך לועזי : 

מרלינה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עלי גפן ממולאים אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אגה חזיריצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה,  כשר לפסח קטניות ,  בהשגחת חוג חתם סופר פ"נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
01/12/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

24086מס '  תעודה : 

152מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 21/12/2014תאריך לועזי : 

רנדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס באריזות של 1 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב יצחק בעלינאוו איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מולינו ניקולייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח בלבד

כשר,פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת הרב יצחק בעלינאוו ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
02/12/13, 01/12/14, 02/12/14, 16/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
02/12/16, 01/12/17, 02/12/17, 16/12/17

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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24090מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ט כסלו תשע"התאריך עברי : 21/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Amaיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24132מס '  תעודה : 

115מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

סורפול בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח אורז RICE FLOUR BKK-101 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב קנטור-תאילנדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Banakok Starchיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
01181114, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
18/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
18/11/15

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24155מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין קאו תאי 1 ק"ג, 5 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Yaris Unternationalיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24156מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי SAMAA, ארוך מיוחד BANNO, תאג' מאהל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Sulsonיצרן : 

טלפון : 

הדוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24157מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין הנסיכה 5 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Novaיצרן : 

טלפון : 

וייאטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24169מס '  תעודה : 

31מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

בייסיקס סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת קקאו DBP LEC 5% 10/12 100328-793 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Barry Callebautיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 95 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



24175מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מקלוני אורז, שבבי אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Lhian Thai Rice Verיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/01/16, 15/12/16

סיווג המוצר 

הערות : 

24176מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטה אורגנית שעועית שחורה,  פסטה אורגנית שעועית מש, פסטה אורגנית משעועית

סויה, פסטה אורגנית שעועית אבזוקי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

שנקסי הויצ'ון בין אינדסטרייצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
SBDZAG P 13 F 3-4-5-6A-6B, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת אגו"י ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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24177מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה בתרמילים ומקולף מותג "הרלום פארם" " מגה" " שופרסל" ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בית דין אגו"יבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קאידה,זנגזו סיטי גיבדו פוד,פנגואהיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
12G11, 12G12, 12G13, 12G14, 12G15, D12300K,

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על כל אריזה

כשר   פרווה,  לפסח בהשגחת בית דין מחזיקי הדת בא"י ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

24178מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה בתרמיל, פולי סויה מקולפים באריזות של400/450 ג"ר או 1 ק"ג ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

אגודת ישראל/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

זנגזו קומרשל אנד טריידינג פוג'יאןיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
12G12, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ירקות קפואים,  קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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24179מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה תרמילים, פולי סויה גרעינים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

זג'יאנג זונגדה ניולנדיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAGUDA 11248-9-50, 

כשר פרווה  לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

24180מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שלישי א' טבת תשע"התאריך עברי : 23/12/2014תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה תרמילים/ גרעינים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין אגו"יבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קסיאמן גרייטוואליצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAGUDA11248-9-50, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24225מס '  תעודה : 

1204מס '  יבואן : 

יום חמישי ג' טבת תשע"התאריך עברי : 25/12/2014תאריך לועזי : 

אביק שווק מזוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
נוטרילון AR, נוטרילון HA, נוטרילון קומפורט, ללא לקטוז, פגים, נוטרילון שלב 1, נוטרילון

שלב 2, נוטרילון שלב 3 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

נוטרישיהיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 

24234מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"התאריך עברי : 15/12/2014תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת דקטרוזה מתירס, סורביטול אבקה ונוזל מתירס, סירופ גלוקוזה מתירס, איזומאלט
מסלק סוכר, עמילן תירס, מלטיטול- מלטידקס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,גרמניהבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

 Cargilיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24252מס '  תעודה : 

1158מס '  יבואן : 

יום חמישי ג' טבת תשע"התאריך עברי : 25/12/2014תאריך לועזי : 

שטראוס בריאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וגפור VAGAPURE 95 ER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Basfיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
001270BBDD, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24274מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין מלא, אורז לבן מלא (חום), אורז שחור, אורז אדום, אורז פלא, אורז יסמין, אורז

בר זן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

Golden Grainיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24276מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול מצרי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dunns (long Sutton)יצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24277מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות אמריקיות בקליפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ackerland Seedsיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24279מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס מקסיקני ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Semillasיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24280מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס ארגנטיני ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Desdelsurיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24285מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרג טורקי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Cemre Tarimיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24286מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה בורמזית ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ביקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dunnvirיצרן : 

טלפון : 

מיאנמרארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24287מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אמריקאית, פופקורן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Morrison Farmsיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24288מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני דלעת קלופים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dalian Happy Fortunesיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24289מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ארוכה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dalian Agro Harmonyיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24291מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה ארגנטינית ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Primoreיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24292מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אזוקי, שעועית ברבוניה, שעועית לבנה בינונית, שעועית שחורה ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Dalian Domoreיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24293מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום אורגני מלא, אמרנט, חילבה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Raj Foodsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24295מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים שחורות, אפונה ירוקה, אפונה שלמה, עדשים חומים, עדשים שחור מקושקש,

עדשים ירוקים גדולים, עדשים ירוקים קטנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

 Simpsonיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24296מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קינואה אדומה/שחורה/לבנה, שעועית לימה, שעועית לוביה, פול ענק ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Aplex Tradinsיצרן : 

טלפון : 

פרוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24297מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין הנסיכה 5 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Novaיצרן : 

טלפון : 

וייאטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24300מס '  תעודה : 

893מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

טופ גאם תעשיות ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן הברקה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נורבויצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
DAVID,

על כל ג'ריקן חותם הבד"ץ כשר B992922 עד B992842-הולגרמות במס' סידורי מ
. לפסח קטניות

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת  בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
20/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 
19/10/16

חומר גלם,  שמניםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24303מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

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

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ארלה פודסיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BL14433, BL14434, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
22/10/14, 23/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 
22/01/16, 23/01/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

24311מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
גלוצרנה וניל, אליטרק, אנשור פלוס שוקולד, אנשור פלוס קפה, אנשור פלוס וניל, ג'ביטי,

ג'ביטי פלוס, אוסמולייט HN, פרטיב, פוליקוז, פולמוקאר וניל,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים
אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU על האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 
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24313מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
סימילאק טופ 1, סימילאק טופ 2, סימליאק טופ 3, סימילאק אדבנס פלוס 1, סימילאק

אדבנס פלוס 2, סימילאק אדבנס פלוס 3 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 

24315מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
,PM 60/40 סימילאק ,(HMF) סימילאק מעשיר חלב אם ,RTF1 סימילאק אדבנס פלוס

סימילאק ספיישל קאר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 
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24316מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
סימילאק איזומיל, סימילאק איזומיל טף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 

24317מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
") SPIT-UP RELIEF סימילאק קומפורט, סימילאק ג'נטל, סימילאק נאושור, סימילאק

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד,  ספרדבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 
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24318מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
פדיאשור וניל, פדיאשור שוקולד, פדיאשור קומפליט וניל, פדיאשור קומפליט שוקולד ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUD חייב להופיע על האריזה המקורית

כשרלפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

תוסף תזונהסיווג המוצר 

הערות : 

24319מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
סימילאק למהדרין שלבים 1,2,3 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ איגוד הרבנים/OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
23034NT, 23036NT, 23037NT, 41040NT, 41042NT, 41043NT, 41044NT, 

41045NT, 

כשר,  חלבי חלב ישראל  לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ איגוד הרבנים ובאישור הרהנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

מזון לתינוקותסיווג המוצר 

הערות : 
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24320מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' טבת תשע"התאריך עברי : 28/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויטל, אנשור קומפקט, גלוצרנה פלוס, נפרו HP, נפרו LP, פולמוקאר, אנשור 2.0 ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24322מס '  תעודה : 

54מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

דנשרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פופ סטאר פופקורן להכנה במיקרוגל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טי.לי.  פופקורןיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/11/16, 11/11/16, 12/11/16, 13/11/16, 17/11/16, 18/11/16, 19/11/16

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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24334מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמניות קלופים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Adri Internationalיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24335מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא, שומשום אורגני מלא, שומשום לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Paladiya Corporationיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24339מס '  תעודה : 

1158מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

שטראוס בריאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ארומה בטעם בננה בייבוש ספריי 212842, ארומה בטעם אבטיח 213435, ארומה בטעם מלון

בייבוש ספריי 213519, ארומה בטעם קולה בייבוש ספריי 253918, ארומה בטעם ליים
בייבוש ספריי 253920, ארומה בטעם לימון 280251, ארומה בטעם קולה 280250, ארומה

הסואה 915605 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

Symriseיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24340מס '  תעודה : 

1158מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

שטראוס בריאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויטמינים: שטראוס 29, שטראוס 30, שטראוס 11WG, שטראוס P7, שטראוס 26P ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

טייט אנד לייליצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24342מס '  תעודה : 

57מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

ד.רבינוביץ בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חלבוני סויה:SOYCON, SOYPRO, ISOPRO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון אנגליהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Shandog Crownיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע על האריזה המקורית

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24345מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי כמון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Himasingיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24346מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי צ'יה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Shirosawaיצרן : 

טלפון : 

פאראגוואיארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24351מס '  תעודה : 

130מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

פרומדיקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבאונד תפוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אבוטיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  לפסח קטניות,  פרווה  בהשגחת   OUובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  תוסף תזונהסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וסמל OU חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24353מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני ז' טבת תשע"התאריך עברי : 29/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס מקסיקני ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

La Macarenaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24367מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agroיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24371מס '  תעודה : 

1783מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

אלסקה פרקמטיא בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן 5 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טומי אינטרטריידיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר ,  פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח  בהשגחת יורה דעה  ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24384מס '  תעודה : 

718מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

אריז יבוא ושווקשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Siam Grainsיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24385מס '  תעודה : 

718מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

אריז יבוא ושווקשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Blendinterfoodיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24396מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס בולגרי בשקים של 25 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מרסין סקר טאריםיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24399מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא, שומשום שחור, שומשום לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ג'אבסיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24406מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מילקה 250 ג"ר, שוקולד חלב ופיצפוצי אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קראפטיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
00V0145023, OOV0145021, OOV0145022, OOV0145023, OOVO140142,

OOVO140143, OOVO140151, OOVO140152,
.סמל הכשרות כשר לפסח חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר לפסח לאוכלי קטניות  לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24414מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' טבת תשע"התאריך עברי : 30/12/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן שומשום לא מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סינגפורבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

או איק גואן פוד אינדסטריאליצרן : 

טלפון : 

סינגפורארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
201412023-ACC, KP02013-77,

על כל אריזה חותמת הכשרות

כשר,לפסח קטניות בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/12/13, 18/12/14, 19/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
17/06/15, 18/06/16, 19/06/16

כללי,  שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

24429מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן תירס מזוכך 880 מ"ל, 1 ליטר, 2.9 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Adm International Sarlיצרן : 

טלפון : 

אסטוניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות בד"ץ בית יוסף חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח לאוכלי קטניות בשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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24430מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן סויה, שמן חמניות, שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Pgscיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

24439מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שאקומברי/ג'אבס/אורצ'יד/מר אגרויצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24440מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות קלופות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאן אופטה/אגרוניקיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשים,  קטניותסיווג המוצר 

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

24444מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרג שלם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בירליקיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24445מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Unifoodיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24450מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' טבת תשע"התאריך עברי : 31/12/2014תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני דלעת לא קלויים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לידינג סטאר/ג'ילין סיטי/סאן יואן/הואנןיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24477מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים ירוקים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אילטה גריינסיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

24481מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי פשתן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רוי לגומקסיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

פירות יבשיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24486מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Herbalיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24488מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים קלופים לא קלויים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מורי פודיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24489מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים טבעי קלוף לא קלויים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פרוקוואןיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

24493מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס טבעי לא קלוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אי גי אס/ג'אבס/סאבאבאיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24494מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס טבעי לא קלוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סנאק קרופסיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24495מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'ובהיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24497מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טאט/אי ג'י אי מנזיל/יורטדאסיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24500מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אוכמניות כחולות, אוכמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

שורליין פרוט/סאן ואלייצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

יש לבדוק לפני השימוש

כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24501מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני אפונה ירוקה שלמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גלובווייצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

24540מס '  תעודה : 

762מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ג טבת תשע"התאריך עברי : 04/01/2015תאריך לועזי : 

תבליני הגלילשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פאדווה,  איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

N.d.fיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח בלבד

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24551מס '  תעודה : 

539מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ג טבת תשע"התאריך עברי : 04/01/2015תאריך לועזי : 

גילד אנטרפרייזסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה, שמן פולי סויה, שמן חמניות, שמן לטיגון עמוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ברוקלמןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  קטניות פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד,  גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

24556מס '  תעודה : 

43מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ג טבת תשע"התאריך עברי : 04/01/2015תאריך לועזי : 

גוסלר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
EXTRAFINE 2000, EXTRAFINE 250, EXTRAFINE 500, NASTAR, PISANE

C9, PISANE F9, PISANE M9, SWELITE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOK-ארה"בבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

Cosucra Groupיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וסמל OK חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24628מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד שוגטן 100 גרם בטעמים:, מריר, חלב, שקדים, נוגט, טרילוגיה, סטרצאטלה, לבן,
יוגורט תות, מרציפן, חלב ילדים, קפוצ'ינו, תות טרילוגיה, טירמיסו, חלב אגוזים, שוקולד

מוקסיון :, חלב אגוזים, חלב, מריר, שוקולד 100 גרם  מריר 74% עם חתיכות תפוז, מריר
74%  קקאו גרוס, מריר 74% חתיכות קקאו, מבחר פרילינם מעורב ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

23מספר מוצרים : 

לוודוויגיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
03/01/15, 07/01/15, 13/01/15, 21/01/15, 31/01/15, 28/02/15, 25/04/15, 

30/06/15, 02/07/15, 13/07/15, 31/07/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

24629מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טרופל מצופה קקאו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות מדרידבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

איברקקאויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L 34313, L34413, L34513, 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבננוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
09/12/13, 10/12/13, 11/12/13, 12/12/13

תאריך אחרון  לשיווק 
09/06/15, 10/06/15, 11/06/15, 12/06/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24630מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרלינים שוקולד חלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אוסקריצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
05/09/15, 17/08/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

24631מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד פרווה 52% 64% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאם שוקולדטרי דה פרובנסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
14036, 14037, 

כשר פרווה לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
06/02/14

תאריך אחרון  לשיווק 
00/02/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24632מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב/לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאם שוקולדטרי דה פרובנסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
14043, 14044, 14045, 14049, 14050, 

כשר לפסח קטניות ,  חלבי חלב ישראל בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
12/02/14, 13/02/14, 14/02/14, 18/02/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/08/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

24633מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלה בטעם :פטל, אוכמניות, דובדבן, אגוזים מצופים שוקולד מריר, אגוזים מצוםים שוקולד

חלב, שקדים מצופים שוקולד לבן וקינמון, אגוזים מצופים שוקולד לבן וקפה, צימוקים
מצופים שוקולד חלב, שוקול דמריר במילוי קרם קפה גופלנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

ז'טרזנקהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
1331011210, 1333711810, 1333911113, 1334011113, 1334021432, 
1334411513, 1335311213, 1400911510, 1401411B13, 1401611810, 

1402311610, 1402811313, 1403211913, 1403611613, 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24640מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס דק באריזה של1ק"ג, קמח תירס להכנה מהירה באריזה שי 1 ק"ג או

500ג"ר"POLENTA" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מולינויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות בד"ץ בית יוסף חייב להופיע ע"ג האריזה

כשר פרווה לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24668מס '  תעודה : 

42מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ו טבת תשע"התאריך עברי : 06/01/2015תאריך לועזי : 

גורן י.ר ובניו שיווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז השף-אורז יסמין באריזות של1ק"ג.5ק"ג.25ק"ג. ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Uthai Produceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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24721מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ז טבת תשע"התאריך עברי : 08/01/2015תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן סויה פלקסי טנק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בונגי ס.איצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

E045710185674-E045702185987-E047934185 לפלומבה
-E045707185978-E047922185676-E047939185980-E045663185960-675

E045715185959-E047935185958-E047933185951-E047
-E047932185580-929185576

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  שמניםסיווג המוצר 

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

24750מס '  תעודה : 

31מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

בייסיקס סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
F8030 ERYTHRITOL, GLUCONO DELTA LACTONO  ממתיק אריטריטול

F5010 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב שמואל עקיבא יפה שלזינגר,  צרפתבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

 Jungbunzlauerיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
5108169, 5108284, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
00/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותמת הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24757מס '  תעודה : 

1580מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

גורי ע.ע.ע בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פרסי, אורז יסמין ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

טומייצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 

24759מס '  תעודה : 

665מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

קנדה מזוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי הודי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דבה סינג שאמ  סינגיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלים אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24760מס '  תעודה : 

758מס '  יבואן : 

יום חמישי י' טבת תשע"התאריך עברי : 01/01/2015תאריך לועזי : 

פרו פלוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tep Panichיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24773מס '  תעודה : 

1589מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

תוצרת חקלאית מובחרת בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן, אורז יסמין ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Tep Panichיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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24775מס '  תעודה : 

1589מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

תוצרת חקלאית מובחרת בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי במשקלים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Deva Sing  Shamיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24784מס '  תעודה : 

837מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

עמגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומצת לימון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ttcaיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24785מס '  תעודה : 

11מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

אחים הרשברג בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,CLASSIC, EW-D, EW-D-KD ,: עטיפות לנקניק לא אכילים ללא צבע או קרמל

KRANZDARM, R-2, R-2-L, R-2-LKD ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

 Viscofanיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

האישור ניתן רק למוצר עם תוית תקינה כולל נוסח הכשרות

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

24786מס '  תעודה : 

57מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

ד.רבינוביץ בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומר טעם TASTEGEM POWDER FLAVOR SW ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Firmenichיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור סמל OU וחתימה ידנית של המשגיח חייבים להופיע עלהערות : 
האריזה המקורית.
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24798מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום ראשון כ' טבת תשע"התאריך עברי : 11/01/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Gedcoיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24823מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום שני כ"א טבת תשע"התאריך עברי : 12/01/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ירוקה שלמה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Peter Commoditiesיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24829מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום שני כ"א טבת תשע"התאריך עברי : 12/01/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן, אורז דביק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

 Toumi Internationalיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24830מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום שני כ"א טבת תשע"התאריך עברי : 12/01/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן עגול ספרדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Maiceras Espanolasיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

האישור מתייחס לכשרות המוצר ולשימוש לפסח יש צורך לברור ג' פעמים מחשש
תערובת דגנים

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 143 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



24845מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שני כ"א טבת תשע"התאריך עברי : 12/01/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פילה אנשובי ארוך בשמן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קונסרבאס פרדויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  לפסח קטניות פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
10/12/14, 11/12/14, 12/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
10/12/16, 11/12/16, 12/12/16

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

24865מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ב טבת תשע"התאריך עברי : 13/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מלא (אדום) ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Kahramanיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24868מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ב טבת תשע"התאריך עברי : 13/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פופקורן 22.68 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Morrisonיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

24890מס '  תעודה : 

51מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

דורמקו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עמילנים מעובדים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Cargilיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
01296746, 01318811, 01363519, 01365643, 01367260, 01370552, 01371600, 
01372874, 01372905, 01375343, 01375346, 01375725, 01376573, 01378253, 
01386058, 01387634, 01387917, 01388859, 01389443, 01389545, 01390597, 
01390659, 01390729, 01392016, 01392019, 01392309, 01393626, 01393885, 

01395172, 01395297, 02151120, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24892מס '  תעודה : 

1376מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

לוטוס יבוא ויצוא בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה וגזר, אפונה, תירס, לקט ירקות בקרטונים של 10 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ביו ספראיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

על כל אריזה מדבקה עם סמל הבד"ץ יורה דעה

כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/10/16

ירקות קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 

24898מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קוטדור בושה חלב ממולא קרם ואגוזי לוז COTE D'OR ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מנדלזיצרן : 

טלפון : 

סלובקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
CWS0140441, CWS0140451, CWS0140511, CWS0140521, CWS0140531, 

CWS0240521, OOT8444911, OOT8444912, OOT8444913, OOT8444921, 
OOT8444922, OOT8444923, OOT8444924, OOT8444925, OOT8444926, 

OOT8444927, OOT8444928, OOT8444929, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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24915מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס טבעי לא קלוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Deloteיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24916מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס טבעי לא קלוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sasckanיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24917מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Societa Coficaיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24918מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ג טבת תשע"התאריך עברי : 14/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dalian Prestigeיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24928מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ד טבת תשע"התאריך עברי : 15/01/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תורמוס מתוק, מאש (סוג שעועית) ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Peter Commoditiesיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות,  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24954מס '  תעודה : 

1505מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

כל בו חצי חינםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין, לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Tep Panichיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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24955מס '  תעודה : 

1505מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

כל בו חצי חינםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dava Sing Shamיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

24957מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי כמון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Himatsingיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

יש לברור לפני השימוש לפסח

נבדת רנמצא כשר לפסח לאוכל קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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24958מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Xinjiangיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

24962מס '  תעודה : 

116מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

סידסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
LINDOR CORNET WHITE 200g 4*8*200g, EXCELLENCE ORANGE :מוצרים

INTENSE 6*20*100gr, EXCELLENCE CHILI 6*20*100g, EXCELLENCE
*CHERRY INTENSE 6*20*90gr, EXCELLENCE BLACK CURRANT 6*20

100gr, CREATION MOUSSE DARK 6X11x140, CREATION MOUSSE
WHITE 6X11x150, LES GRANDES DARK HAZELNUT 6*13*150G, LES

GRANDES WHITE ALMONDS 6*15*150G, LINDOR STRACCIATELLA
BULK 1X14.2 KG, LINDOR STRACCIATELLA BULK 1X14.2 KG, LINDOR

CORNET STRACC' 200G 8*200g ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

Lindtיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L1524, L1544, L2584, L3544, L3564, L4544, L4554, L4564, L4584, L5554, 

L5574, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי כ.לפסח לאוכלי קטניותנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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24995מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בצקיות תפוחי אדמה ניוקי באריזה של500ג"ר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינוב יצחק-איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סיימה אלימינטרייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L027/14, L028/14, L029/14, L349/14, L350/14, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות  פרווה  בהשגחת הרב בלינוב-איטליה ובאישור הרבנות הרנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25007מס '  תעודה : 

115מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

סורפול בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,NUTRALYS S, NUTRALYS F, PEA PROTEIN 80, PEA FIBERS חומר גלם

PEA STARCH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

עדת יראים צרפתבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Roquetteיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

W מספר הלוט חייב להתחיל באות

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25015מס '  תעודה : 

83מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

יוניברסל  נטוורק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,VITACEL PSYLLIUM, VIVAPUR CELLULOSE GEL MCG :סיבים

VIVAPUR HPMC, VIVAPUR MCC ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Rettemmaier &sohne Gmbhיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25017מס '  תעודה : 

57מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז טבת תשע"התאריך עברי : 18/01/2015תאריך לועזי : 

ד.רבינוביץ בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חלבון סויה: HISOLATE SOY POWDER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות חי K ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Harvest Lnnoovationsיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
H1022014, H1102014, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25037מס '  תעודה : 

54מס '  יבואן : 

יום שני כ"ח טבת תשע"התאריך עברי : 19/01/2015תאריך לועזי : 

דנשרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיף אורז אפוי לתינוקות בטעם טבעי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וואנט וואנטיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
18KISLEVKFP, 

כשר לפסח קטניות פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  אפיית ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
10/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
09/12/15

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 

25053מס '  תעודה : 

1126מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ג טבת תשע"התאריך עברי : 04/01/2015תאריך לועזי : 

שטראוס קפהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תמצית ארומה בטעם קרמל 394321,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Symrise Gmbhיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותמת הרב הוכוולד חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25061מס '  תעודה : 

115מס '  יבואן : 

יום שני כ"ח טבת תשע"התאריך עברי : 19/01/2015תאריך לועזי : 

סורפול בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,NUTRALYS S, NUTRALYS F, PEA PROTEIN 80, PEA FIBERS חומר גלם

PEA STARCH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

עדת יראים צרפתבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Roquetteיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

W מספר הלוט חייב להתחיל באות

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25062מס '  תעודה : 

115מס '  יבואן : 

יום שני כ"ח טבת תשע"התאריך עברי : 19/01/2015תאריך לועזי : 

סורפול בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עמילן CLEARAM CH,  PREGEFLO CH, דקסטרוזה DEXTROSE, גלוקונו דלתא

לקטון GLUCONO DELTA LACTONE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

עדת יראים צרפתבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Roquetteיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

S מס' הבאטש חייב להתחיל  באות

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25083מס '  תעודה : 

7מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ט טבת תשע"התאריך עברי : 20/01/2015תאריך לועזי : 

אוסםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיפי פריכונים- אורז מלא ודבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאנורייסיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות בד"ץ כשר לפסח לאוכלי קטניות  חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף  ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
23/11/14, 24/11/14, 25/11/14, 26/11/14, 27/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25111מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום ראשון ה' שבט תשע"התאריך עברי : 25/01/2015תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מרגרינה פלוס, מרגרינה ללא תוספת מלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מרסהיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPRJH, 

כשר,פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
08/12/14, 09/12/14, 10/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
08/12/15, 09/12/15, 10/12/15

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25156מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום שני ו' שבט תשע"התאריך עברי : 26/01/2015תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין, אורז לבן, אורז אורגני, אורז תאילנדי, אורז מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

יוטאי פרודוס קו לטדיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

יש לברור ג' פעמים לפני השימוש

כשר,לפסח לאוכלי אורז בפסח,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25165מס '  תעודה : 

1158מס '  יבואן : 

יום שני ו' שבט תשע"התאריך עברי : 26/01/2015תאריך לועזי : 

שטראוס בריאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תמציות: רימון דובדבן, דומדמניות אדומה, ענבי שועל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

רבנות ציריך שוויץבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Frutaromיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
,5209962 ,5209892 ,5208693 ,5208691

על כל אריזה חותמת או חתימת המשגיח "כשר לפסח קטניות"

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25169מס '  תעודה : 

1159מס '  יבואן : 

יום שני ו' שבט תשע"התאריך עברי : 26/01/2015תאריך לועזי : 

פורווינד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטה מקמח תירס בצורה : פטוצ'יני, לזניה קצר, ברווזים, טבעות ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

סאם מילסיצרן : 

טלפון : 

רומניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KP 12 JAN 2017, KP 13 JAN 2017, KP 14 JAN 2017, 

כשר,  פרווה,לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשיתנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25172מס '  תעודה : 

713מס '  יבואן : 

יום שני ו' שבט תשע"התאריך עברי : 26/01/2015תאריך לועזי : 

דין שווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
SU CHEF/ASIAN רוטב צ'ילי חריף ,SU CHEF/ASIAN KITCHEN רוטב צ'ילי מתוק

KITCHEN ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-  KF לונדוןבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

האלטייצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

המוצר חייב להופיע רק עם המדבקה המקורית  בהשגחת הרב י.י. ליכטשנשטיין
ראב"ד בד"צ לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל.

כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה בהשגחת ה-KF לונדון ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
13/01/14, 08/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
13/01/17, 08/12/17

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25179מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני ו' שבט תשע"התאריך עברי : 26/01/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס בשקים של 25 ק"ג, גריסי תירס בשקים של 25 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות פאדווה איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

נ.ד.פיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח בלבד

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25188מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום רביעי ח' שבט תשע"התאריך עברי : 28/01/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טראפל רגיל, טראפל עם חתיכות קקאו, טראפל עם אגוזי לוז, טראפלס בטעם שוקולד עם

שבבי קקאו מצופה אבקת קקאו, שוקולד לבן, שוקולד מריר 72%, שוקולד מריר 85%,
שוקולד חלב, שוקולד מריר שקד ללא תוספת סוכר, שוקולד מריר ללא תוספת סוכר, שוקולד

חלב ללא תוספת סוכר, שוקולד חלב אגוז ללא תוספת סוכר, פרליני שוקולד עם קרם קפה
בטעם קפה, פרליני שוקולד בטעם קפה לטה, פריליני שוקולד במילוי קרם בטעם פטל,

פרליני שוקולד במילוי קרם ברולה, לבבות שוקולד במילוי קרם פרלין, צדפי שוקולד מריר,
צדפי שוקולד מריר במילוי קרם פרלין, טראפלס בטעם שוקולד מצופה אבקת קקאו,

טראפלס בטעם שוקולד ואגוז מצופה אבקת קקאו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

21מספר מוצרים : 

Belgian Chocolateיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
04/12/15, 10/12/15, 11/12/15, 08/01/16, 12/01/16, 13/01/16, 14/01/16, 
15/01/16, 20/01/16, 03/02/16, 10/03/16, 08/04/16, 01/05/16, 11/05/16, 
12/05/16, 13/05/16, 17/05/16, 21/07/16, 26/07/16, 12/08/16, 16/08/16, 
18/08/16, 09/09/16, 15/09/16, 29/10/16, 01/11/16, 08/12/16, 26/01/17, 

27/01/17

סיווג המוצר 

הערות : 
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25190מס '  תעודה : 

1679מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' שבט תשע"התאריך עברי : 29/01/2015תאריך לועזי : 

ח.פיקסל סחר בינלאומישם היבואן : 

מוצר / ים : 
נתחי טונה בהירה בשמן צמחי 160 גרם, 970 גרם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ביג אגאיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BAS38ECOV J144 TKSELP74, BAS62NCOV J154 TKSELP74,

על גבי כל קרטון הולגרם של הבד"ץ

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
13/09/14, 14/09/14, 15/09/14, 16/09/14, 17/09/14, 18/09/14, 19/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 
13/09/17, 14/09/17, 15/09/17, 16/09/17, 17/09/17, 18/09/17, 19/09/17

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

25206מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' שבט תשע"התאריך עברי : 29/01/2015תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלטודקסטרין, דקסטרוזה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Zhucheng Dongxiaoיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 160 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



25208מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' שבט תשע"התאריך עברי : 29/01/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרלינים, טרופלים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

המלטיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
TEVET 5775KP, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
19/01/16

סיווג המוצר 

הערות : 

25210מס '  תעודה : 

651מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

פרי גלילשם היבואן : 

מוצר / ים : 
במיה קפואה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קולד אלכס פור פודיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
א.ש.כ.פ,

על כל אריזה מקורית חותמת ידנית של המשגיח ותאריך הייצור

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
29/06/14

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  ירקות קפואיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25212מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' שבט תשע"התאריך עברי : 29/01/2015תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

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

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Luzhou Bio Chemיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור  וחותם הבד"ץ חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

25213מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח שבט תשע"דתאריך עברי : 29/01/2014תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלח לימון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Weifang Ensignיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25233מס '  תעודה : 

113מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' שבט תשע"התאריך עברי : 29/01/2015תאריך לועזי : 

נקניק נהריה זוגלובק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
צבע מאכל ליקופן 10% אבקה ונוזל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דיוויס מעבדותיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

על כל אריזה מקורית חותמת הבד"ץ כשר לפסח קטניות

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25243מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
אטריות שעועית דקות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יאנטאי ינסידה לונגקאויצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,לפסח לאוכלי קטניות  פרווה,  בהשגחת משולש K   ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25246מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב צ'ילי חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולשKבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

יאן ואל  יואןיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 

25250מס '  תעודה : 

134מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

צי תעשיותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת חומוס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

סטאר Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Pulstar Internationalיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25260מס '  תעודה : 

862מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

כרמיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
נבטי אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ציריך,  שוויץבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

הוכדורף נוטריפודיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KFP 10300312, KFP 10300387, KFP 10300390, KFP 10300392,

.חתימת המשגיח על כל מדבקה

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25263מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת סוכר שרוף BURN SUGAR POWDER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Alvinיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
P/6015, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/12/16

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותם הבד"ץ חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25280מס '  תעודה : 

164מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

שינטרקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

B.c Exportsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25281מס '  תעודה : 

164מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

שינטרקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Shakumbhri Expoיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25286מס '  תעודה : 

152מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ב שבט תשע"התאריך עברי : 01/02/2015תאריך לועזי : 

רנדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'לי מתוק, רוטב צ'לי חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קי אר אסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
21/01/16, 22/01/16, 23/01/16, 06/01/17, 07/01/17, 08/01/17, 09/01/17

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25299מס '  תעודה : 

1808מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

נפטון מוצרי מזון (1990) בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Amar Singhיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי אורז בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25303מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקת סוכר שרוף BURN SUGAR POWDER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Alvinיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
P/6015, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/10/16

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותם הבד"ץ חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

25316מס '  תעודה : 

1521מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

גידי מזרחי חברה למסחר ושיווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אננס מסוכר, פפיה מסוכרת ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סיונג הונגיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/05/16

שימורי פירותסיווג המוצר 

הערות : 
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25324מס '  תעודה : 

651מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

פרי גלילשם היבואן : 

מוצר / ים : 
נתחי  ופרורי טונה קפואה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב קנטור תאילנדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טאי יוניוןיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
TKSSSKIS75, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת הרב קנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25329מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלפפון בחומץ ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גי.או.סי פודיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KMS6, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
16/11/14, 17/11/14, 18/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
17/11/17, 18/11/17, 19/11/17

שימורי ירקותסיווג המוצר 

הערות : 
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25330מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שני י"ג שבט תשע"התאריך עברי : 02/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן תירס מזוכך 1 ליטר 3 ליטר, שמן חמניות מזוכך 1 ליטר, 3 ליטר ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

יונקה גידהיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות ,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

25343מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ד שבט תשע"התאריך עברי : 03/02/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תרסיס שמן ,פאם" על בסיס שמן זית, על בסיס שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OKבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קונגרהיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
5401434200L3, 5401434300L3, 5401434400L3, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
08/12/14, 09/12/14, 10/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25344מס '  תעודה : 

120מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ד שבט תשע"התאריך עברי : 03/02/2015תאריך לועזי : 

שטראוס  פריטוליי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמאת בוטנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

אחדות ישראל ארגנטינהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Nutrin S.aיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
31340, 31356, 31361, 31362, 31373, 31375, 31391, 31399, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25361מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ד שבט תשע"התאריך עברי : 03/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ברוקלמןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הבד"ץ חייב להופיע.

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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25363מס '  תעודה : 

1100מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ד שבט תשע"התאריך עברי : 03/02/2015תאריך לועזי : 

ארכיםשם היבואן : 

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

סטאר Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Pure Circleיצרן : 

טלפון : 

מאלזיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
GSG 1114600, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25367מס '  תעודה : 

733מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו שבט תשע"התאריך עברי : 04/02/2015תאריך לועזי : 

ש.שסטוביץשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אלפרו תחליף חלב ללא סוכר ומלח, אלפרו תחליף חלב "ביו נאטור" ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

שומרי הדת אנטוורפן -  בלגיהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אלפרויצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
F4902, F4904, 

כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות,  בהשגחת שומרי הדת אנטוורפן בלגיה ובאישור הרבננוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
02/12/14, 03/12/14, 04/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות קליםסיווג המוצר 

הערות : 
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25370מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו שבט תשע"התאריך עברי : 04/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אדממה מוקפא - פולי סויה ירוקים בתרמילים מוקפאים 10 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שאנגדונג טאיווהיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור וחותם בד"ץ בית יוסף חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

25389מס '  תעודה : 

169מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז שבט תשע"התאריך עברי : 05/02/2015תאריך לועזי : 

תאסת את אצלןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
זיתים ירוקים מגולענים בטעם אנדאלוס, זיתים ירוקים מגולענים בטעם פימנטי, זיתים
ירוקים מגולענים בטעם שום, זיתים ירוקים בטעם שום, זיתים ירוקים בטעם אנדאלוס,

זיתים ירוקים בטעם פימנטי, זיתים יבשים שחורים עם פלפל ("כל מוצר לאחר הסוגריים
אינו מאושר")

רבנות בורדו,  צרפתבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

פרובאנס אוליבסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת רבנות בורדו צרפת באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
14/01/13, 15/01/13, 27/01/14, 28/01/14, 09/02/15, 10/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 

שימורי פירותסיווג המוצר 

הערות : 
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25390מס '  תעודה : 

1022מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז שבט תשע"התאריך עברי : 05/02/2015תאריך לועזי : 

מייק שאמישם היבואן : 

מוצר / ים : 
חמוציות יבשות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Visconsins Best Cranberriesיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות קפואיםסיווג המוצר 

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

25398מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז שבט תשע"התאריך עברי : 05/02/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עלי גפן ממולאים באורז באריזות שונות במותגים: " תומר" " שופרסל" " מגה" " חיים רפאל"

באריזות: 200-280-300-400 גר' ו-2 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אסמאיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZ AS P14A14, BDZ AS P15A14, BDZ AS P16 A14, 

כשר לפסח לאוכלי אורז  פרווה בהשגחת בד"ץ.  אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשינוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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25407מס '  תעודה : 

125מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז שבט תשע"התאריך עברי : 05/02/2015תאריך לועזי : 

פירסט מידל איסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז במותג OMAMI:מינו גולד, מינו סילבר, אלפנט, קיווי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

פונגלארפיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25411מס '  תעודה : 

116מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

סידסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
") LINDOR STRAWBERRY AND CREAM CORNET 200 G שוקולד לינדור תות

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לינדטיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L452400, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי א.ח.נ ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/11/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 175 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



25424מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פרסי ארוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Royal Richi Riceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלים אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25425מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות 25 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Nik-sotיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25426מס '  תעודה : 

84מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

יוסף לוי עסקי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ganatraיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25435מס '  תעודה : 

1186מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

אסמים חבילות שי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב עם אגוזים צימוקים ושקדים, שוקולד חלב עם אגוזי לוז, שוקולד מריר עם

פיסטוק, שוקולד חלב עם פיסטוק, שוקולד מריר, שוקולד מריר עם פיסטוק, שוקולד חלב
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

נסטלה קאראקאביייצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/10/15, 31/12/15, 31/01/16, 30/06/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25438מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים קלופים מולבנים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שונרגיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  פירות יבשיםסיווג המוצר 

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

25445מס '  תעודה : 

103מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

מירו פודס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אר.פי בסמטי רייס אלטידייצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25447מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ט שבט תשע"התאריך עברי : 08/02/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עגבניות מיובשות סוגים שונים,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סנטו גידהיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
ST1 685-3-033-15 KPKM-1, ST1685-2-033-15 KPKM-1, ST1685-6-033-15 

KPKM-1, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  בהשגחת בד"ץ יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/02/17

ירקות מיובשיםסיווג המוצר 

הערות : 

25485מס '  תעודה : 

164מס '  יבואן : 

יום שני כ' שבט תשע"התאריך עברי : 09/02/2015תאריך לועזי : 

שינטרקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Shakumbhri Expoיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25486מס '  תעודה : 

164מס '  יבואן : 

יום שני כ' שבט תשע"התאריך עברי : 09/02/2015תאריך לועזי : 

שינטרקושם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום לבן מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

B.c Exportsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25494מס '  תעודה : 

152מס '  יבואן : 

יום שני כ' שבט תשע"התאריך עברי : 09/02/2015תאריך לועזי : 

רנדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
ריבת חלב MARDEL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד ספרדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קארויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 

כשר לפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
29/01/15, 30/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
/01/16

דברי מאפהסיווג המוצר 

הערות : 
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25551מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב שבט תשע"התאריך עברי : 11/02/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מקלוני אורז דקים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-  KF לונדוןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Fujian Longhaiיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשרלפסח קטניות,פרווה בהשגחת ה-KF  לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
24/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25554מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב שבט תשע"התאריך עברי : 11/02/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
דפי אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הKF-לונדוןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאפוקויצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת הKF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
08/01/14, 08/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
08/07/15, 08/06/16

סיווג המוצר 

הערות : 
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25555מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב שבט תשע"התאריך עברי : 11/02/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב צ'ילי חריף, רוטב חמוץ מתוק, ממרח קארי אדום, ממרח קארי

צהוב, ממרח קארי ירוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

Krs  spicyיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
15/12/16, 06/01/17, 07/01/17, 08/01/17, 09/01/17

רטביםסיווג המוצר 

הערות : 

25557מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב שבט תשע"התאריך עברי : 11/02/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
מקלוני שעועית ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יאנטאי ינסידה לונגקאויצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת KF   ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
02/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
02/12/17

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25561מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב שבט תשע"התאריך עברי : 11/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני דלעת בקליפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאן יואןיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25563מס '  תעודה : 

993מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג שבט תשע"התאריך עברי : 12/02/2015תאריך לועזי : 

אלוניאל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Cargilיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
G02615,

.כשר לפסח קטניות חייבת להופיע על האריזה המקורית OU חותמת

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
26/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25569מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג שבט תשע"התאריך עברי : 12/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, במי מלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

גולדן פרייזיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
ESIZKP, ISZIESP, SHKPEL, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
16/11/14, 17/11/14, 18/11/14, 19/11/14, 20/11/14, 21/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
17/11/18, 18/11/18, 19/11/18

סיווג המוצר 

הערות : 

25591מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג שבט תשע"התאריך עברי : 12/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Raj Foodsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25592מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג שבט תשע"התאריך עברי : 12/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

R/mr Agroיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25595מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג שבט תשע"התאריך עברי : 12/02/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מירין-  רוטב תיבול מתוק לבישול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דאנגיאנג ייהי פודס קו בע"מיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
28/10/14

תאריך אחרון  לשיווק 

רטביםסיווג המוצר 

הערות : 
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25598מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים: ברוטב עגבניות, בשמן צמחי, בשמן צמחי וצ'ילי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

גולדן פריזיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
ESHLPK, PESKLP, SHELIKP, 

כשר לפסח קטניות פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
17/11/18, 18/11/18, 19/11/18

סיווג המוצר 

הערות : 

25601מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יורו קונסלטיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25602מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Red River Commoditiesיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25603מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סמירקסיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25604מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פרסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Thep Lhe Allpיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25605מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Giang Tourimexיצרן : 

טלפון : 

טייוואןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25606מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו שבט תשע"התאריך עברי : 15/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז 5X5 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אינטר רייזיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25663מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני דלעת ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

San Yuan Foodstuff/dalian Qiueיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  ירקות מיובשיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25664מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות קלופים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאן אופטהיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25665מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני חמניות קלופים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאן אופטהיצרן : 

טלפון : 

בוליביהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25666מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Tee Leeיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25667מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרג טבעי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hemziיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25668מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום לבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Orchid Eximיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25669מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס גרגרים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

La Macarena/digravaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25670מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס גרגרים, חומוס צהוב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Hemsiיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח  קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

25672מס '  תעודה : 

1352מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט שבט תשע"התאריך עברי : 18/02/2015תאריך לועזי : 

משה מוצפישם היבואן : 

מוצר / ים : 
צ'יאה זרעים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

A&g /digravaיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25688מס '  תעודה : 

1353מס '  יבואן : 

יום חמישי ל' שבט תשע"התאריך עברי : 19/02/2015תאריך לועזי : 

אחים כהןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום שחור, שומשום לבן, שומשום חום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Orchid Eximיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25689מס '  תעודה : 

1353מס '  יבואן : 

יום חמישי ל' שבט תשע"התאריך עברי : 19/02/2015תאריך לועזי : 

אחים כהןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרג טבעי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hemziיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25693מס '  תעודה : 

1238מס '  יבואן : 

יום ראשון ג' אדר תשע"התאריך עברי : 22/02/2015תאריך לועזי : 

הכל יבוא לבית בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסף/הרב הוכוולדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ברוקלמןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף/  הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

25698מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום ראשון ג' אדר תשע"התאריך עברי : 22/02/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
אטריות שעועית דקות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יאנטאי ינסידה לונגקאויצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת משולש K   ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25710מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון ג' אדר תשע"התאריך עברי : 22/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ירוקה יבשה חצאים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Belleיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרה"ר לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25715מס '  תעודה : 

718מס '  יבואן : 

יום ראשון ג' אדר תשע"התאריך עברי : 22/02/2015תאריך לועזי : 

אריז יבוא ושווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן ארוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sunrise Foodstuff Jcsיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכל אורז באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25718מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום ראשון ג' אדר תשע"התאריך עברי : 22/02/2015תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מיונז 450 גרם, 5 ליטר, מיולייט 450 גרם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

היינץיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L3154/3164/3174, MY L0475/0485, MY L3364/3374, MYH L0475/0485, 

MYH L3174/3184, SF L3154, SF L3364, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
00/02/16, /11/15, /12/15

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 

25720מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
נתחי טונה בהירה בשמן צמחי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גולדן פרייזיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
ESIZKP, ISZIESP, SHKPEL,

לתאריך ייצור 16-21/11/14 פג תוקף 17-19/11/18

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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25721מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז קלרוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאן וואלי רייסיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז כשר,  פרווה,ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25723מס '  תעודה : 

55מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

ד.ס.פשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עלי גפן ממולאים באורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מחזיקי הדת בא"יבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Bge Hazirיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BIMNK 2SH, BIMNK ISH, BIMNK3SH, 

כשר,לפסח לאוכלי אורז  פרווה,  בהשגחת מחזיקי הדת בא"י ובאישור הרבנות הראשינוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
26/01/15, 27/01/15, 28/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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25724מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מריר 60% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לוודוויגיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L150320, L150350, 

כשר פרווה לפסח קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25726מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד  שוגטן: לבן, מריר, חלב, טריגולה, ילדים, שקדים, קפוצ'ינו, פרלין נוגט, יוגורט תות

שדה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

לוודוויגיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L145021, L150279, L150379, L159349, L244851, L244979, L245181, 
L345079, L350338, L445119, L450219, L450338, L545079, L545081, 

L550249, L650279, 

כשר לפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/11/15, 31/12/15, 31/01/16, 30/06/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25735מס '  תעודה : 

517מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

אימפורט פור יו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ניוקי תפו"א, מיני ניוקי תפו"א ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינווב,  איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סימה אלמנטרי אס אר  אליצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
VINCI L033/15, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת הרב בלינווב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/03/16

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25739מס '  תעודה : 

590מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

כ.  נועםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדין בשמן צמחי, סרדין בשמן חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

יוניון דה פחריס אפריקןיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
14/01/19, 15/01/19

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 200 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



25746מס '  תעודה : 

1353מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

אחים כהןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז המלך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Thai Granlux  Incיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25752מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
דרג'ה שקדים :בשוקולד מריר, בשוקולד לבן וקקאו (שיש), בשוקולד לבן, בשוקולד חלב,
דרג'ה דובדבנים: בשוקולד מריר, בשוקולד חלב, בשוקולד לבן, דרג'ה אגוזי לוז: בשוקולד

לבן וקקאו (שיש), בשוקולד חלב, בשוקולד לבן, בשוקולד מריר, דרג'ה אגוזי לוז קלויים
מצופים שוקולד מריר ושוקולד לבן מצופים סוכר, דרג'ה סוכריות צבעוני עם שוקולד חלב,

דרג'ה בוטנים מסוכרים בשוקולד מריר, דרג'ה צימוקים בשוקולד מריר, דרג'ה צימוקים
בשוקולד לבן, דרג'ה בוטנים מסוכרים בשוקולד חלב, דרג'ה בוטנים מסוכרים בשוקולד לבן,

דרג'ה פולי קפה בשוקולד מריר, דרג'ה אננס מיובש ומסוכר בשוקולד חלב, דרג'ה אננס
מיובש ומסוכר בשוקולד מריר, דרג'ה אגוזי קשיו בשוקולד מריר, דרג'ה צימוקים בשוקולד

חלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פררה,  איטליהבהשגחה : 

23מספר מוצרים : 

איטליאנה קונפטייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
14326, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14343, 14344, 14345, 14346, 

14347, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
/01/16, /06/16, /12/16, /01/17

שוקולדסיווג המוצר 

הערות : 
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25753מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
DE פרליני שוקולד חלב במילוי: קרם אגוזים, קרם אגוזים

LIZIE/PIACERI/MOMENTI, קרם חלב, קרם חלבי MOMENTI/DELIZIE, קרם
בטעם תפוזDELIZIE, קרם קפוצ'ינו, קרם קקאו PIACERI, פריליני שוקולד חלב במילוי

קרם אגוזים ואגוז שלם PIACERI SUPREMI/MOMENTI, קרם קקאו ושבבי קקאו,
PRKHBH קרם קקאו ושבבי קקאו MOMENTI, בטעמים שונים אגוזים-חלבי-קפה,

במילוי קרם אגוזים ושקדים MILK SUPREME, פרליני שוקולד מריר במילוי קרם קקאו
,DAEK SUPREME קרם קקאו ושבבי קקאו וקרם אגוזים ,MOMENTIושבבי קקאו

במילוי קרם קפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פררה,  איטליהבהשגחה : 

15מספר מוצרים : 

סוקדויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
1057S, 2057S, 2058S, 3057S, 4056S, 4057S, 5056S, 

כשרלפסח קטניות חלבי,  לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת רבנות פררה ובאישור הרבנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/02/17, 09/02/17, 16/02/17

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25761מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום R ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Cs685יצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25765מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום שני ד' אדר תשע"התאריך עברי : 23/02/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד קינדר, שוקולד נוטלה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פררויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25774מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום שלישי ה' אדר תשע"התאריך עברי : 24/02/2015תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינה מוצרלה טרייה גליל, מוצרלה כדור ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

צוקר פרישקזהיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
12141389, 

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 

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 
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25783מס '  תעודה : 

117מס '  יבואן : 

יום שלישי ה' אדר תשע"התאריך עברי : 24/02/2015תאריך לועזי : 

סיימן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת מימולט, גבינת סן פולה, גבינת פווה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קואופרטיב איסיני סנט מריצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
F-613, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

25793מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
נוזל אגוזי קוקוס, קרם קוקוס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אסיאטיק אגרויצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
16/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
16/12/16

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25795מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פרימורה אולגהיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25796מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים קלופים חצאים ושלמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פאטל רוג'י מוג'ייצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25803מס '  תעודה : 

116מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

סידסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אקסלנס מינט אינטנס, אקסלנס ססמי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לינדטיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L5534, L5554, 

כשר,  חלבי לאוכלי  אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
06/11/15, 20/11/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25804מס '  תעודה : 

116מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

סידסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד אקסלנס ים המלח, קריאשן תפוז 70%, אקסס מריר תות ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לינדטיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L2564, L3514, L5544, 

כשר,  חלבי לאוכלי אבקת נוכרי,  פסח קטניות בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
28/10/14, 14/11/14, 03/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
31/10/15, 13/11/15, 31/12/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25828מס '  תעודה : 

856מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

משוקולדיס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרליני שוקולד, ביצי שוקולד, לבבות שוקולד, טבלאות שוקולד, כפתורים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

דלקונטהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/03/16, 30/06/16, 31/07/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25832מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
צ'וקטה שוקולד מריר 60% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד,  ספרדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

איבר קקאויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
02815, 04215, 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת רבנות מדריד ספרד ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
28/01/15, 11/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
28/01/17, 11/02/17

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25833מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פופקורן "היט פופ" להכנה במיקרוגל בטעם:, טבעי בתוספת מלח, מופחת שומן ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOK/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פופזיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
001 15-018 15, 346 14-365 14, 

כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25834מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תרסיס שמן ,פאם" על בסיס שמן זית, על בסיס שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OKבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קונגרהיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
5401434200L3, 5401434300L3, 5401434400L3, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
08/12/14, 09/12/14, 10/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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25838מס '  תעודה : 

116מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

סידסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד לינדור קורנה לבן, אקסלנס אורנג', אקסלנס צ'ילי, אקסלנס צ'רי, אקסלנס בלאק

קרנט, קראישן מוס צארק, קראישן מוס לבן, לה גרנד דארק האלנט, לה גרנד דארק האלנט,
לה גרנד וואיט אלמונד, לינדור סטרטצלה, לינדור קורנה סטרטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

לינדטיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L1524, L1544, L2584, L3544, L3564, L4544, L4554, L4564, L4584, L5554, 

L5574, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25843מס '  תעודה : 

676מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ששוןשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סוצ'ארויצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25845מס '  תעודה : 

676מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ששוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוטנים מולבנים, בוטנים חצאים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אוקסינטיאן קסינגוגיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

פירות יבשיםסיווג המוצר 

הערות : 

25852מס '  תעודה : 

1677מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ג'וניור סוויטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מריר 70% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד,  ספרדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נאטרא אונאתייצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת רבנות מדריד ספרד ובאינוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
12/02/15, 13/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
12/04/16, 13/04/16

שוקולדסיווג המוצר 

הערות : 
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25856מס '  תעודה : 

896מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

ניגאשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אבקה להברקת סכו"ם "גרנולייט" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Folladorיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומרי ניקויסיווג המוצר 

הערות : 

25861מס '  תעודה : 

603מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

מזרח ומערב מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מקלוני שעועית ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יאנטאי ינסידה לונגקאויצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
16/12/16, 02/12/17

סיווג המוצר 

הערות : 
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25865מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
לציטין סויה באריזות 200 ק"ג ו-16 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Bungeיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25866מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה גדולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אנדס אלימנטוסיצרן : 

טלפון : 

פרוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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25867מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ויטערהיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

25870מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טונה בשמן צמחי, טונה בשמן צמחי עם לימון, טונה בשמן צמחי פלפל חריף,  ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

איי.אס.איי ווליויצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
MBKBDZMBK,

לסחורה המסונת לתאריכי ייצור 26-30.01.15

כשר לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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25872מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סוכריות צמידים, סוכריות שרשרת, סוכריות שעונים, סוכריות רולים, אבקת פירות, אבקת

בקבוקים, אבקה בקשים, תססן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

ייהוא פקטורייצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לתאריכי ייצור 27.10.14 עד 20.11.14

כשר לפסח,לאוכלי קטניות  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25875מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

צ'אנג אוורדס לימיטדיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KEBBM 01-75, TKSSMK1S74, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
27/11/16, 21/10/17

סיווג המוצר 

הערות : 
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25884מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז פרסי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Uthai Produceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

25889מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד:, לבן, חלב, ממולא אגוזים, שברי אגוזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

הלבהיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZSFJDL 14462-L14465,

לסחורה המסומנת בת. ייצור 12-14.11.14

כשר,  חלבי חלב ישראל,  פסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף  ובאישור הרבנות הראשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25891מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מריר, שוקולד מריר קרם אגוזים, שוקולד מריר עם שברי אגוזים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

הלבהיצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZSFJDL L14462-L14465,

לסחורה המסומנת בת. ייצור 12-14.11.14

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25894מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון י' אדר תשע"התאריך עברי : 01/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים בשמן צמחי, סרדינים בשמן צמחי עם פלפל חריף, סרדינים בשמן צמחי ולימון,

סרדינים ברוטב עגבניות ושמן צמחי, פילה מקרל בשמן צמחי, פילה מקרל בשמן צמחי עם
פלפל חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

סאפי U.p.aיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
TAUP12BBY2013,

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על האריזה המקורית

כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
22/12/17, 23/12/17, 24/12/17, 25/12/17

שימורים,  שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 
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25901מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פופקורן למיקרוגל:  בטעם קלאסי, מופחת שומן, חמאה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אמריקן פופקורןיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
YABDZ,

לסחורה מ-תאריך ייצור 22-31/10/14

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

25902מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סרדינים בשמן, סרדינים עם פלפל, סרדינים עם עגבניות, סרדינים עם לינמון, מקרלים

בשמן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

נובלה סוסיאטה אמדיריצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
MHV, SHV, SHVC, SHVP, SST,

תאריך ייצור 1-4/09/14

כשר לפסח קטניות ,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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25906מס '  תעודה : 

764מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

מאנדיי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מאנדיי TWISTER  במילוי קרם נוגט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יורפאן פודיצרן : 

טלפון : 

רומניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/01/16

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 

25912מס '  תעודה : 

1820מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

א.ס סילבר טרייד האוס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה מזוכך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אס סקנולה בלטייקיצרן : 

טלפון : 

אסטוניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  לאוכלי קטניות ,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישרנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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25917מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Royal Richy Riceיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

25924מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב אדר תשע"התאריך עברי : 03/03/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גלובווייצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25946מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ג אדר תשע"התאריך עברי : 04/03/2015תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-KF אנגליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סרטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
18T2581.12/13, 18T2583.13, 18T2591.11, 18T2593.11, 18T2601.11,

18T2603.11/12,
לסחורה המסומנת בתאריך ייצור 15-17.09.14

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה-KF , אנגליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

25954מס '  תעודה : 

642מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ג אדר תשע"התאריך עברי : 04/03/2015תאריך לועזי : 

פוליבה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שומשום לבן מקולף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

H.bhedaיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25958מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ג אדר תשע"התאריך עברי : 04/03/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טבלאות שוקולד סאלוט:מריר, אגוזים, חלב עם אגוזים, טבלאות שוקולד גורמה מריר 74%

שבבי קקאו ותפוז, מבחר פרילינים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

לוודויג גרמניהיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
13/10/15, 19/11/15, 20/11/15, 24/11/15, 29/03/16, 14/07/16, 16/12/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

25979מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול שבור ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Dunns (long Sutton)יצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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25980מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס טצ'נדל חצוי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Peter Cmmoditiesיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

25985מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תירס גמדי בפחיות 410 גרם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראל/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'ידונג  יוזויצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
ASTEN, BDZ AS 9 B13 12, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
14/11/12, 15/11/12

תאריך אחרון  לשיווק 

שימורי ירקותסיווג המוצר 

הערות : 
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25986מס '  תעודה : 

114מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

סולימה סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי צ'יה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אדוול/דולסןיצרן : 

טלפון : 

פאראגוואיארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

25987מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה קפואה, לקט אפונה וגזר, לקט למרק עוף, פטריות חתוכות, פטריות שלמות קפואות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ אגודת ישראל/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

איברפרסקויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

BDZAS :על כל שקית חייבת להופיע חותמת הבד"ץ , על כל שקית אחד הקודים
119-1110-1111

כשר,פרווה לפסח קטניות בהשגחת בד"צ אגודת ישראל  ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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25989מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום שני י"ח אדר תשע"התאריך עברי : 09/03/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תירס גמדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראל/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דאו שענג אנטרפרייזיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZ AS 9 B14 15, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 

26006מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט  אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד לבן עם קליפות תפוז שקדים ופיטוקים, שוקולד חלב, שוקולד חלב עם שברי אגוזי

לוז, עם אגוזי לוז קלויים ומקורמלים, עם נוגט וחמוציות, עם שקדים קלויים ומלוחים,
שוקולד מריר, עם חתיחות תפוזים ושמן תפוזים אדומות, שוקולד חלב עם שברי שקדים

ודבש, שוקולד חלב ושוקולד לבן, שוקולד מריר עם זנגוויל, שוקולד לבןעם שקדים קלויים
ומלוחים ורבון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

מ.ק.מיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
141292C2, 141292C3, 141295C1, 141295C3, 141299E1, 141299F1, 141300G, 

151`254C2, 151254C1, 151254D2, 151254E3, 151254F1, 151254G1, 
151254G2, 151255F3, 151255G1, 151255G2, 151255G3, 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/01/16, 28/03/16, 23/04/16, 28/04/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26008מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרליני שוקולד עם קרם בטעם אספרסו LA, פרליני שוקולד עם קרם קפוצ'ינו LA, פרליני

שוקולד עם קרם בטעם לטה מקיאטו LA, פרליני שוקולד עם קרם אגוזים LA, פרליני
שוקולד עם קרם בטעם קוקוס LA, שוקולד חלב,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

גונזיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
30/07/16, 31/07/16, 31/01/17

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26009מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טראפלס שוקולד חלב ממולא קרם עם שבבי שוקולד חלב, טראפלס שוקולד חלב ממולא קרם

עם שבבי שוקולד לבן, טראפלס שוקולד מריר במילוי קרם תפוז, טראפל פרלינה -אגוזי לוז,
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Gunzיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
13/10/15, 14/10/15, 16/10/15, 10/05/16, 13/05/16, 14/05/16

ממתקיםסיווג המוצר 

ממתקי שוקולד שוניםהערות : 
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26011מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס, גריסי תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Nuova Genoveseיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח בלבד

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26016מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז עגול,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Mundi Riceיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26017מס '  תעודה : 

73מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

חממה מאירשם היבואן : 

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

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קפיטל רייסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלים אורז בפסח באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26024מס '  תעודה : 

7מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט אדר תשע"התאריך עברי : 10/03/2015תאריך לועזי : 

אוסםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ספירלי אורז בצבע לבן בהיר בלבד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פריזידנטיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/12/14, 18/12/14, 19/12/14, 20/12/14, 22/12/14, 23/12/14, 24/12/14, 
08/01/15, 09/01/15, 10/01/15, 12/01/15, 13/01/15, 14/01/15, 15/01/15, 
16/01/15, 17/01/15, 19/01/15, 20/01/15, 21/01/15, 22/01/15, 26/01/15, 

27/01/15, 28/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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26027מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' אדר תשע"התאריך עברי : 11/03/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
איטריות אדום (בלבד) רחבות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גרין נייצ'ור אנד נודליצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAS 14 L, 

כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשיתנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
05/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 

26028מס '  תעודה : 

1547מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' אדר תשע"התאריך עברי : 11/03/2015תאריך לועזי : 

ישרא בר שמנים ותבואותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמנים באריזות 1 ליטר 2.9 ליטר 3 ליטר 5 ליטר ובצובר :שמן חמניות, שמן קנולה, שמן

סויה,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ארטילסקייצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  פרווה,  בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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26034מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' אדר תשע"התאריך עברי : 11/03/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מריר עם מילוי בטעם מרציפן, מוצרט- שוקולד מריר עם מילוי בטעם מרציפן ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

גונזיצרן : 

טלפון : 

אוסטריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות חלבי לאכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משולנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
14/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26042מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום חמישי ה' תמוז תשע"דתאריך עברי : 03/07/2014תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מילקה שוקולד חלב עם צימוקים ואגוזים, מילקה שוקולד חלב, מילקה שוקולד חלב במילוי
קרם שמנת, מילקה שוקולד חלב עם אגוזים, מילקה שוקולד חלב עם קרמל, מילקה שוקולד

חלב במילוי יוגורט בטעם תות, מילקה אוראו שוקולד, מילקה שוקולד מריר, מילקה אפיי
COW 21CA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

מנדלזיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
00A3144873-11, OOA0544542, OOA0544671, OOA0544741, OOA0545072, 

OOA0545113, OOA0545121, OOA0550353, OOA0644123, OOA0644613, 
OOA0644712, OOA0644852, OOA0644853-23, OOA0644973, 

OOA0645011, OOA0645122, OOA0645161, OOA0645162, OOA0650333, 
OOA0650462, OOA2245123, OOA3144032, OOA3144443, OOA3144711, 

OOA3144712, OOA3144721-83, OOA314472-83, OOA3144811, 
OOA3144841, OOA3144852, OOA3144853, OOA3144872, OOA3144951, 

OOA3150452, 

כשר לפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/09/15, 17/09/15, 21/09/15, 23/09/15, 04/10/15, 09/10/15, 30/10/15, 

28/11/15, 05/12/15, 14/12/15, 15/12/15, 16/12/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26043מס '  תעודה : 

530מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' אדר תשע"התאריך עברי : 25/02/2015תאריך לועזי : 

ארצנו בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מעדנים : שוקולד, וניל, פיסטוק, קרמל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חת,ס בני ברק הרה"ר לישראלבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

לאיטרי סנט פריצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חתנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
05/05/15, 12/06/15, 08/08/15

סיווג המוצר 

הערות : 

26046מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב טבת תשע"דתאריך עברי : 25/12/2013תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חרדל דיז'ון, חרדל דיז'ון עם גרעינים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין ליאון צרפתבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

רין דה דיז'וןיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  לאוכלי קטניות בהשגחת בית דין ליאון צרפת  ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
21/04/15, 14/01/16, 16/01/16, 29/06/16, 30/06/16, 14/07/16

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26047מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' אדר תשע"התאריך עברי : 11/03/2015תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד אוורירי עם אגוזים, שוקולד חום חלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מונדלזיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
1344521 KP +OMP, 1344541 KP + OMP, 1350321 KP + OMP, 1350331 KP 

+ OMP, 1350332 KP +OMP, 

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
04/11/14, 06/11/14, 13/01/15, 14/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
06/08/15, 06/11/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26049מס '  תעודה : 

8מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' אדר תשע"התאריך עברי : 11/03/2015תאריך לועזי : 

אופאל  אינטרנשיונל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
איטריות אדום (בלבד) דקות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ אגודת ישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פרזידנט רייסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BDZAS 14 L, BDZAS 15 L, BDZAS 15 OL, 

כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשיתנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
06/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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26054מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב, מריר, לבן, חלב עם שקדים, חלב עם אגוזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

המשולש K-ארה"בבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

טראפאיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נלפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/07/16, 13/07/16, 14/07/16, 19/07/16, 20/07/16, 22/07/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26055מס '  תעודה : 

1159מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

פורווינד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פריכיות תירס בטעם טבעי "סלים דליס", פרכיות תירס בטעם עגבניות ועשבי טיבול "סלים

דליס", פרכיות תירס בטעם זיתים ועירית "סלים דליס", פריכיות תירס עם שוקולד מריר
"סלים דליס" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשלשK-ארה"בבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Bisenturyיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
27/10/15, 28/10/15, 30/10/15, 02/11/15, 04/11/15, 09/04/16, 10/04/16, 

11/04/16

דברי מאפה,  חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26056מס '  תעודה : 

1159מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

פורווינד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרכיות אורז מלא עם ציפוי בטעם יוגורט "סלים דליס", פרכיות אורז מלא עם ציפוי שוקולד

"סלים דליס" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשלשK-ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Bisenturyיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

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

בישול ישראל,  השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/04/16, 10/04/16

דברי מאפה,  חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 

26057מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, מריר עם דובדבן וליקר, חלב ממולא קרם חלב, שוקולד מריר,

מריר עם שבבי פולי פקאן, שוקולד לבן עם קרם אגוזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

ויטורסיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאולי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/03/16, 31/12/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26058מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
ממתקי שוקולד חלב ממולאים קרם קפוצ'נו, ממולאים קרם קקאו, ממולא קרם אגוזים,

בטעם פיסטוק, בטעם אמרטו, שוקולד חלב בטעם אגוזים, שוקולד מריר, ממתקי שוקולד
מריר ממולאים בדובדבן ןךיקר, ממולאים בקרם אגוזי לוז, בטעם סטראצ"לה, ממולאים קרם

לבן, ממולאים קרם קפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

רובלייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.  לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26059מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב עם אגוזי לוז, חלב אוורורי, שוקולד לבן, מריר, מריר 72%מריר אוורירי, מריר

תפוז, שוקולד חלב, עם נוגט שקדים ודבש, מריר עם נוגט שקדים ודבש, שוקולד חלב עם
צימוקים אגוזים ושקדים, שוקולד מריר עם אגוזי לוז, שוקולד חלב עם שבבי פקאן וקרמל,

שוקולד מריר 78%, מריר 72% עם נוגט שקדים ודבש, מריר עם שקדים, מריר 85%, שוקולד
חלב במילוי אגוזי לוז שלמים ואגוזי לוז מקורמלים פריכים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

17מספר מוצרים : 

פריייצרן : 

טלפון : 

שוויץארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
04/12/15, 02/01/16, 04/01/16, 07/01/16, 14/01/16, 15/01/16, 31/01/16, 
06/02/16, 11/02/16, 16/02/16, 21/02/16, 27/02/16, 03/03/16, 30/03/16, 

01/04/16, 02/04/16, 03/04/16, 06/04/16, 09/04/16, 13/04/16, 05/12/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 234 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26062מס '  תעודה : 

1186מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

אסמים חבילות שי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מריר עם פצפוצים בטעם תפוז נרו, דפי שוקולד מריר נרו, בטעם תפוז נרו, שוקולד
באצ'י, מריר נרו, פרלינים פירוג'יני גריפו מעורב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

נסטלהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאכלי א.ח.נ.  לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/07/15, 31/10/15, 30/11/15, 31/12/15, 31/01/16, 31/07/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26064מס '  תעודה : 

1186מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

אסמים חבילות שי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בון פארי ג'לי מיקס+בון פארי סוכריותפירות ויטמין C ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

המשולשKארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נסטלהיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטנייות בהשגחת המשולשK ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/08/15, 31/10/15, 31/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26069מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א  אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יוגטה חטיפ נוגט ובוטנים מצופים קרמל ושוקולד חלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

רבנות מדריד-ספרדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נטרהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.  לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבננוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
19/01/15, 20/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
19/01/16, 20/01/16

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 

26084מס '  תעודה : 

88מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א אדר תשע"התאריך עברי : 12/03/2015תאריך לועזי : 

יעד ממתקיםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיפי שוקולד ממולאים ג'לי בטעם פירות, שוקולד מריר גופלנה, שוקולד חלב גופלנה,

שוקולד במילוי קרם פירות יבשים (פיסטוק) גופלנה, שוקולד במילוי קרם קרמל ואגוזים
גופלנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

ז'טרזנקהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
1433521431, L1504351401, L1504451301, L1504551801, 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/08/15, /10/15, 31/10/15, /03/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26086מס '  תעודה : 

713מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

דין שווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עוגיות אמארטו אטלקיות בטעם שקדים,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינוב,  איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

וינצ'נזי ביסקוטייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L0565, 

כשר חלבי חלב ישראל,  פסח קטניות בהשגחת הרב בלינוב ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
25/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
25/02/16

דברי מאפהסיווג המוצר 

הערות : 

26087מס '  תעודה : 

1589מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

תוצרת חקלאית מובחרת בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עוגיות אמארטו אטלקיות בטעם שקדים,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינוב,  איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

וינצ'נזי ביסקוטייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L0565, 

כשר חלבי חלב ישראל,  פסח קטניות בהשגחת הרב בלינוב ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
25/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
25/02/16

דברי מאפהסיווג המוצר 

הערות : 
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26088מס '  תעודה : 

590מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

כ.  נועםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב צ'ילי חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

באקויצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPBYEB 24-04-75,

לתאריכי ייצור 15-18.01.15

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

רטביםסיווג המוצר 

הערות : 

26103מס '  תעודה : 

1158מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

שטראוס בריאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שזיף מיובש 186053, פירות יבשים 186054, משקה אגס תפוז186053, אגס תפוח דיאט

186057, שזיף דיאט 186055 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

אגרנהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
107227, 107255, 107312, 107313, 107355, 219622, 219626, 219670, 219857, 
219924, 219962, 219965, 219967, 220020, 220026, 220034, 220136, 230104, 

543, 70006, 70154, 70304, 72678, 72694, 72698, 73241, 79154, 

כשר,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

פירות יבשיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26113מס '  תעודה : 

136מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

ק.א שוקולדשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טראפלס קקאו, טראפלס מריר, טראפלס בטעם קפה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Biancaיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
19/01/16, 21/01/16, 23/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26115מס '  תעודה : 

158מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

שוקוטריידשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מרציפן מצופים בשוקולד מריר 50 גרם, מרציפן מצופה שוקולד מריר 100 גרם ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

שלוקווערדעריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי,  לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/12/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26116מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זרעי חמניות רוסי קטן, זרעי חמניות רוסי ענק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Brevis Ltdיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26117מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה קטנה, שעועית שחורה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Dalian Jiahe Grainsיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26125מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד אדר תשע"התאריך עברי : 15/03/2015תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-KF אנגליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סרטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
18T2581.12, 18T2581.13, 18T2583.13, 18T2591.11, 18T2593.11, 18T260.11, 

18T2603.11, 18T2603.12, KFP252411, KFP252412, KFP252711, 
KFP252712, KFP253311, KFP253411, KFP253412, KFP253712, 

KFP254411, KFP254711, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה-KF , אנגליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
09/09/13, 10/09/13, 11/09/13, 15/09/14, 16/09/14, 17/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 
/07/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

26130מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום שני כ"ה אדר תשע"התאריך עברי : 16/03/2015תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טונה בשמן צמחי, טונה במים, טונה עם צ'ילי בשמן צמחי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קינגבליצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
A285DTI970, A295DTI970, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת משולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/01/18, 29/01/18

סיווג המוצר 

הערות : 
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26141מס '  תעודה : 

96מס '  יבואן : 

יום שני כ"ה אדר תשע"התאריך עברי : 16/03/2015תאריך לועזי : 

מוצרי איכות אמריקאייםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית ירוקה עדינה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, אפונה וגזר, שעועית ירוקה עדינה ("

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מעיין חי בריסל,  בלגיהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Pasfrostיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L 14363 LN09, L14364LN09, L15005 LN09, L15008 LN09, 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת קהילת מעיין חי בריסל בלגיה ובאישור הרבנות הנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
29/12/16, 30/12/16, 06/01/17, 08/01/17

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

26159מס '  תעודה : 

733מס '  יבואן : 

יום שני כ"ה אדר תשע"התאריך עברי : 16/03/2015תאריך לועזי : 

ש.שסטוביץשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חרדל דיז'ון, חרדל דיז'ון גרגירים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

לונדון KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

יורופן קונדימנט דה דיג'וןיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח  לאוכלי קטניות בהשגחת KF לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/03/15, 09/06/15, 19/04/16, 20/07/16

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26180מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ד אדר ב תשע"דתאריך עברי : 16/03/2014תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
,OTTO E MEZZO CRÈME :שוקולד חלב ,מריר ולבן ממולאים קרמים בטעמים
,OTTO E MEZZO FRUTTA :שוקולד חלב ,מריר וממולאים קרם בטעמי פירות

- OTTO E MEZZO FRUTTA : :שוקולד חלב ומריר ממולא קרם בטעמי פירות/קוקוס
COCONUT, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים ושוקולד חלב עם קרם אגוזים ואגוז שלם

-BALI SEA SHELLS - CELINE :שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים ,ALIDA
SCACCO MATTO, שוקולד חלב ממולא קרם חלב BLANCO : 45%, מבחר שוקולד

חלב ממולא קרם בטעמי: אגוזים, שקדים, קפוצ'ינו ושוקולד חלב: CLASSIC, שוקולד חלב
ממולא קרם בטעם קפה/קקאו : COLETTE, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים/קקאו:

CUORICIONE, מבחר שוקולדים DEFILE, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים 40% ואגוז
שלם GRAN MOUSSE :9%, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים 41% וacch אגוזיים 4%:

GRAN NOISETTE, שוקולד חלב ממולא קרם קפוצ'ינו ושוקולד חלב עם קרם קקאו
- HEARTS - NAPOLITANS שוקולד חלב ,LATTA SOUVENIR :ופתיתי קקאו

TABLETS, שוקולד חלב ממולא קרם בטעם אגוזים, שוקולד חלב ממולא קרם בטעם קפה,
פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם בטעם חלב, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים 47%  ואגוז

שלם NOISETTE DOR 6%, מבחר שוקולדים חלב: PARIS, מבחר שוקולד חלב
ממולאים: SELECTION, פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם בטעמי אגוזים, חלב, קפה:

SORINETTE MIX ASSORTED CREAMS, שוקולד חלב ולבן ממולא קרם בטעם
אגוזים SORINETTE BI COLORE/DOUBLE - TIFFY :53%, שוקולד חלב

ממולאים קרם בטעם קפוצ'ינו: SORINETTE CAPPUCINO, שוקולד חלב ממולא עם
קרם בטעם קקאו ופולי קקאו קלויים: SORINETTE COCOA BEANS, מבחר שוקולד
חלב ממולאים: VENEZIA GRANDE/VENEZIA MEDIA, שןקולד חלב ממולא קרם

בטעם אגוזים: SORINETTE - OVETTI - PALLINE, שוקולד חלב ממולא קרם
קפוצ'ינו: LATTA VENTAGLIO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות פררה,  אטליהבהשגחה : 

27מספר מוצרים : 

סורינייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L0040863, L0041059, L0041130, L0041243, L0041252, L0050038, L0050040, 
L0050042, L1050033, L1050034, L1050035, L1050036, L1050037, L1050038, 

L1050040, L1750085, L4N152, L5A071, L5A072, L5A081, L5A121, 
L5A122, L5A132, L5A14, L5A141, LAM201, LAN042, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות,חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרבנות פררה ובאינוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
/05/16, /06/16, /07/16

ממתקיםסיווג המוצר 

שוקולד במותגים שוניםהערות : 
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26189מס '  תעודה : 

107מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ו  אדר תשע"התאריך עברי : 17/03/2015תאריך לועזי : 

נאמן לאורך זמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ריבה בטעם פטל, גזר, חבושים, תות שדב, דובדבנים חמוצים ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

אמ אן די קחואלטיליק גידהיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPKO1B, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
05/01/15, 06/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26203מס '  תעודה : 

4מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

אדיר סחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מאסטר קפה חלבי בטעמים : קלאסיקו, טירמיסו, לאטה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Uni Presidentיצרן : 

טלפון : 

טאיוואןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי  בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
26/11/16, 27/11/16, 28/11/16

סיווג המוצר 

הערות : 
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26212מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ריטר שוקולד: מרציפן, פרלין, מוס קקאו, מריר 73%, אספרסו, קוקוס, מריר אגוז, חלב אגוז

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ברלין,  גרמניהבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

ריטר ספורטיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת רבנות ברלין ובאישנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
24/11/14, 25/11/14, 26/11/14, 27/11/14, 28/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
28/09/15, 29/09/15, 25/11/15, 26/11/15, 27/11/15

סיווג המוצר 

הערות : 

26213מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד מרסי, טופיפי, מרסי חלב, מרסי מריר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ברלין,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

שטורקיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות,  בהשגחת רבנות ברלין ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
06/01/15, 07/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
01/12/15

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26214מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מרציפן מצופה שוקולד, מרציפן בלנוגה, מרציפן בלמנדה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

זנטיסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L5012P5, 

כשר לפסח קטניות ,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26217מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
תרסיס שמן ,פאם" על בסיס שמן זית, על בסיס שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OKבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קונגרהיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
5401434200L3, 5401434300L3, 5401434400L3, 

כשר לפסח קטניות,  פרווה,  בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
08/12/14, 09/12/14, 10/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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26222מס '  תעודה : 

627מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

סופר אינפינטישם היבואן : 

מוצר / ים : 
קונפיטורות ריבות פרי בטעמים, אפרסק, פטל, דובדבן שחור, משמש, תות שדה ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

Viomar S.aיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
06115KP, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/03/18

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26224מס '  תעודה : 

1827מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

אוסם טבעולשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פאדובהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נ.ד.פיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני הפסח

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26234מס '  תעודה : 

1186מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

אסמים חבילות שי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ביצי שוקולד שלשות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

באלאבאןיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26243מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז  אדר תשע"התאריך עברי : 18/03/2015תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזים, מריר עם קרם אגוזים, חלב במילוי קרם חלבי, חלב במילוי

קרם אגוזים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

מלבוןיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L1001060301, L10209060601, L10221060201, L10247071001, L10248052301, 

L10279071101, L10305071101, L10308071001, L10309071101, 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26246מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Lt Foodsיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,לפסח לאוכלי אורז  פרווה,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26248מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי באריזות 1 ק"ג,5 ק"ג,25 ק"ג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

תאי גרלונקס אינטרנשיונליצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

חותם הבד"צ לפסח על כל אריזה

כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

הערות : 
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26249מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיף סויה מאנצ'ו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

זאיזנג קינגשיר פודסיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

26252מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמח תירס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

אחדות ישראל ארגנטינהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ריבארהיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

לשימוש לפני פסח

כשר  לפסח קטניות פרווה,  בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשינוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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26255מס '  תעודה : 

955מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

קנדי פלוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טראפלס ודובדבן, ממתקי שוקולד חלב ולבן, שוקולד לבן, שוקולד במילוי קרם שקדים,

שוקולד חלב ולבן, פרלין במילוי קרם בטעם מנטה, שוקולד בטעם קפוצ'ינו, טרימיסו,
חתיכות קרמל בטעם קריספי, מריר בוטנים, חלב בוטנים, בוטנים וצימוקים חלב ומריר,

דליקדורה בטעם קפה לטה, אצבעות שוקולד דליקדורה בטעם קרמל, שוקולד אצבעות בטעם
מנטה, שוקולד מריר ואגוזים, שוקולד חלב ממולא קרם בטעם תות, שוקולד ברון מריר

שקדים ותות, שוקולד אוורירי חלב ולבן, שוקולד לבן עם אגוזי לוז שלמים, שוקולד חלב עם
אגוזי לוז שלמים, שוקולד חלב עם קרם שקדים ושבבי קרמל, שוקולד לבן עם קרם בטעם
וניל ותפוזים, ג'לי בטעם תפוז מצופה שוקולד, ג'לי בטעמי פירות שוקולד בטעם שקדים,

שוקולד בטעם קרם בבווריה, שוקולד ברון מריר בננה, שוקולד ברון מריר תפוז, שוקולד ברון
מריר שקדים תות, שוקולד ברון מריר שרי, שוקולד מריר, שוקולד מריר 60%, 70%, 85%,

שוקולד ברון חלב, מבחר ממתקי שוקולד במילוי קרם אגוזים, שוקולד ברון חלב שקדים,
שוקולד ברון חלב אגוזים, שוקולד ברון חלב אגוזים וצימוקים, שוקולד ברון מריר ואגוזים,
שוקולד ברון מריר שקדים, אצבעות שוקולד ברון דליקדורה אגוזים, אצבעות שווקלד ברון

דליקדורה בטעם תות, אצבעות שוקולד ברון, דליקדורה בטעם קוקוס, אצבעות שוקולד ברוון
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

44מספר מוצרים : 

 Zaklad Wyrobowיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  פסח קטניות  בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/10/15, 19/11/15, 28/11/15, 20/01/16, 28/01/16, 30/01/16, 31/01/16, 
02/02/16, 04/02/16, 05/02/16, 10/02/16, 05/05/16, 06/05/16, 11/07/16, 
12/07/16, 16/07/16, 02/08/16, 05/08/16, 06/08/16, 07/08/16, 09/08/16, 

12/01/17, 03/02/17, 05/02/17, 11/02/17, 12/02/17

ממתקיםסיווג המוצר 

ממתקי שוקולד חלבהערות : 
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26258מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום שני כ"א טבת תשע"התאריך עברי : 12/01/2015תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
גבינת בולגריה: 8 ק"ג, 2 ק"ג קוביות בשמן חמניות עם תבלינים, 3 ק"ג קוביות במי מלח,
325 גרם בצלוחית שמן חמניות- קוביות עם תבלינים, 200 גרם קוביות במי מלח, 400 גרם

קוביות במי מלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

קוליוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
K-4011, 

כשר,לפסח קטניות  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
08/06/16, 08/12/16

גבינותסיווג המוצר 

הערות : 

26259מס '  תעודה : 

719מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

גולד פרוסטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
"לורפק" : ממרח חמאה, ממרח חמאה ללא מלח, ממרח חמאה לייט ללא מלח, ממרח  חמאה

לייט עם מלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ארלה פודסיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת OKובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/09/15, 16/09/15, 17/09/15, 18/09/15, 19/09/15, 07/10/15

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26260מס '  תעודה : 

971מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

י.מרבה ישראל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיף רב דגנים ללא גלוטן עם שוקולד חלב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ביסנצ'ורייצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכריובאישור הרבנות הראשית לינוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
09/02/16, 10/02/16

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 

26264מס '  תעודה : 

1186מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

אסמים חבילות שי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ארו שוקולד חלב אוורירי, ארו שוקולד לבן אוורירי בציפוי שוקולד חלב ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

נסטלהיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,חלבי לאוכלי א.ח.נ.בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26276מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Wingon Intertadeיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשרלפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

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

26278מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח  אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עלי גפן ממולאים באורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פאלירריהיצרן : 

טלפון : 

בולגריהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי אורז בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/04/16, 29/04/16, 06/04/17, 07/04/17, 08/04/17, 10/07/18, 11/07/18, 

12/07/18

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 254 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26279מס '  תעודה : 

1071מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח  אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

השלושהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד לבן חלב ישראל, שוקולד חלב ישראל,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד-ספרדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

איבר קקאויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
301915, 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבנותנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
18/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
18/01/17

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26288מס '  תעודה : 

89מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

ליימן שליסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יוגטה צוקטה דובוני שוקולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קלט שוקולדיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
0311, 0321, 0331, 0341, 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/01/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26290מס '  תעודה : 

663מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

קלקשוזשם היבואן : 

מוצר / ים : 
101 MARRON CAFE DARK, 2224 NOISETTE MASQUEE MILK, 2223

NOISETTE MASQUEE DARK, 4002480 TABLETTE ORANGE DARK,
4002503 TABLETTE 70% CACAO DARK ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

ליאונידאסיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
010715050, 013415101, 014915002, 015415002, 015615010, 

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

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

סיווג המוצר 

חטיפי שוקולד בצורות שונותהערות : 

26312מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח אדר תשע"התאריך עברי : 19/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

 Trimaxיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לאוכלי אורז בפסח כשר,ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 256 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26315מס '  תעודה : 

118מס '  יבואן : 

יום שישי כ"ט  אדר תשע"התאריך עברי : 20/03/2015תאריך לועזי : 

סלום יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מבחר ממתקי שוקולד חלב לבן ומריר ממולאים, שוקולד חלב לבן ומריר ממולאים קרם מוס

שוקולד קפה תפוז, שוקולד חלב לבן ומריר ממולאים קרם אגוזים, קוביות שוקולד חלב עם
קרם מוס שוקולד לבן עם קרם מוס קפה מריר עם קרם מוס תפוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

קהילת מעיין חי בלגיהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

דלפאייצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L5033, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי א.חלב נוכרי בהשגחת קהילת מעיין חי בלגיה נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26316מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום שישי כ"ט  אדר תשע"התאריך עברי : 20/03/2015תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ממרח אגוזי לוז עם קקאו 350 גרם, ממרח אגוזי לוז עם קקאו 750 גרם ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פררה,  איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סוקדויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי פסח לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות פררה ובאישנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
16/02/16, 18/02/16, 20/02/16

סיווג המוצר 

הערות : 
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26317מס '  תעודה : 

918מס '  יבואן : 

יום שישי כ"ט  אדר תשע"התאריך עברי : 20/03/2015תאריך לועזי : 

בולוס נאילשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם קקאו, בטעם שקדים, חושחש/תפוז, קלמנטינה, קוקוס,

פירות יער, אגוזי לוז, לקריץ, חלב, גלידה, קפה, פיסטוק, פרליני שוקולד מריר ממולאים
קרם קקאו, מבחר פרליני שוקולד חלב ממולאים MONARDO  ASSORTED ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פררה-איטליהבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

מונרדו סריאנויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
GN15, L14, S14, 

כשר חלבי לאוכלי א.ח.נ.לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרבנות פררה ובאישור הרבנונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
07/01/16, 30/03/16, 31/01/17

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26321מס '  תעודה : 

758מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

פרו פלוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן סויה 15 ליטר, שמן קנולה 1 ליטר, 5 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LC5021, LF5027, LK5029,

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על כל בקבוק

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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26328מס '  תעודה : 

5מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

אהרונובשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אי או אריצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LE5016, LFLF43302033, LR5014, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

26329מס '  תעודה : 

149מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

רידןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LE5037, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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26331מס '  תעודה : 

1718מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

ציון תורג'מן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז יסמין, אורז לבן, אורז ארוך מלא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

 Toumi Internationalיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26332מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LF5043, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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26333מס '  תעודה : 

1251מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

בר לכל בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פולי סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hensall Districtיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשרלפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26344מס '  תעודה : 

1439מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"התאריך עברי : 19/10/2014תאריך לועזי : 

ד.ר.שירותים לוגיסטייםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית ירוקה שלמה, שעועית ירוקה חתוכה, אפונה, אפונה וגזר, שעועית ירוקה חתוכה,

גזר גמדי, אפונה עדינה קפואה, שעועית שלימה עדינה מאד, אפונה עדינה קפואה ("כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר")

יורה דעהבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

הוראפורסטיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  לפסח קטניות  פרווה,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
19/01/15, 20/01/15, 27/01/15, 11/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
19/01/17, 20/01/17, 27/01/17, 11/02/17

ירקות קפואיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26345מס '  תעודה : 

158מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' ניסן תשע"התאריך עברי : 22/03/2015תאריך לועזי : 

שוקוטריידשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד פרליני שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים, מבחר פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם

אגוזים, ממתקי שוקולד מריר מעולה במילוי מוס קקאו, פרליני שוקולד חלב עם מילוי
אגוזים, מבחר פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם קקאו, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם

קקאו, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם חלב, פרליני שוקולד חלב ממולאים במילוי קרם
אגוזים, פרלינים שוקולד חלב ושוקולד חלב עם אגוזים לוז ממולאים ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

לייקהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשרחלבי אבקת חלב נוכרי  לפסח קטניות בהשגחת משולש נוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
31/07/16, 31/08/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26353מס '  תעודה : 

160מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

שטראוס יבוא וסחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גומי לעיסה מאסטר קוביה גדולה ספירמנט, בזוקה קוביות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

רבנות שלעסוויג הולשטייןבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Ascomיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
41121, 41125, 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת רבנות שלעסוויג הולשטיין ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
24/11/14, 25/11/14, 26/11/14

תאריך אחרון  לשיווק 
25/08/15, 26/08/15, 24/05/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26367מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תרסיס ספריי שמן זית, שמן קנולה, שמן חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

גאטה כימיה  קוזמטיקיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26368מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב צ'ילי חריף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Baaecoיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPBYEB 24-04-75, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף  ובאישור הרבנות הראשית נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
15/01/15, 16/01/15, 17/01/15, 18/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

רטביםסיווג המוצר 

הערות : 
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26370מס '  תעודה : 

107מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

נאמן לאורך זמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מיץ לימון משומר 200 מ"ל, 1 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

איטל לימוןיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
03/02/17

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26372מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
גרעיני תירס מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אנשן נ אנד מ פודסיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPREB 07-04-75, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
29/12/14

תאריך אחרון  לשיווק 
29/12/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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26376מס '  תעודה : 

663מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

קלקשוזשם היבואן : 

מוצר / ים : 
MILK FINESSE, MILK NOISETTE MASQUE, MILK MENDIANTS, DARK

NAPOLITAIN, WHITE SSA BLANC PRALINE RIZ SOUFLE, DARK
TABLETS NIBS 50 GR, DARK LINGOT, MILK LINGOT, DARK

MYSTERE, DARK IRRESISTIBLE, WHITE IRRESISTIBLE, WHITE
DESIREES, MILK EVE, MILK FEUILLE, DARK LOUISE, MILK LOUISE,

WHITE LOUISE, DARK PRINCESSE FORME ENROBEE, MILK
PRINCESSE FORME ENROBEE, DARK CARRE CROQUANT, DARK

MARRON, MILK MARRON, DARK SEAFOOD, MILK SEAFOOD, DARK
SCALLOP N1, DARK SCALLOP N2, DARK FISH N1, DARK FISH N2,

DARK FISH N3, DARK HEART N1, DARK HEART N2, MILK SCALLOP
N1, MILK SCALLOP N2, MILK FISH N1, MILK FISH N2, MILK FISH N3,

MILK HEART N1, MILK HEART N2, DARK FINESSE, DARK EVE, MILK
GIANDUJA EMBALLE, MASSEPAIN, BLOC MASSEPAIN, DARK

ORANGETTE, DARK BUCHE PRALINEE, MILK BUCHE PRALINEE,
DARK NOISETTE MASQUEE, WHITE MANON, MILK CASALEO,

WHITE MANON CAFE, DARK CASALEO, WHITE CASALEO, DARK
MOKA, DARK MANON, MILK MANON, DARK MANON CAFE, MILK

MANON CAFE, DARK MENDIANTS, WHITE MENDIANTS, MILK FOR
EVER EMBALLEE RES, DARK NAPOLITAIN NIBS, MILK NAPOLITAIN

FEUILLETINE, MILK NAPOLITAIN, WHITE NAPOLITAIN, DARK
NAPOLITAIN ORANGE, DARK NAPOLITAIN 72% SAO TOME, MILK

BLOC OF CHOCOLATE, DARK BLOC OF CHOCOLATE, DARK COUPE
LAIT AMANDE, DARK COUPE LAIT DE COCO, MILK COUPE

PRALINE CROQUANT, MASSEPAIN BUCHE ORANGE, MASSEPAIN
BUCHE PISTACHIO, MILK SSA PRALINE LAIT WITHOUT SUGAR,

DARK SSA PRALINE FONDANT NIBS WITHOUT SUGAR, WHITE
BUCHE PRALINEE, DARK L' ADVOCAAT, WHITE SSA BLANC MANON

CREME AU BEURRE W SUGAR, FRUIT PASTE MIX, 4 COLORED
LOLLIPOP BEAR, MILK TABLETS 50 GR FEUILLETINE, MILK

TABLET 50 GR, WHITE TABLETS 50 GR, DARK TABLETS 70 % CACAO,
DARK TABLETS ORANGE 50 GR, MILK LEAVES NOUGATINE

PISTACHIO MILK, DARK LEAVES NOUGATINE ALMOND DARK,
HAZELNUTS 15%, GIANTINA, WHITE NOISETTE MASQUEE, STICK

MARZIPAN WHITE CHOCOLATE WITH PERLIN
FILLING-HAZELNUTE AND PISRACHIO PASTE, GIAMANDA

GIANJUDA, MILK CARRE CROQUANT, CHOCO LATTE, PALET D'OR
MILK 100 ANS, NAPOLITAIN PRALINE MILK, AMANDA, MOSAIQUE

DARK ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

98מספר מוצרים : 

ליאונידאסיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

תאריך אחרון  לשיווק 
01/4/

סיווג המוצר 
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משולש Kבהשגחה : 

קודי ייצור 
010515050, 010715050, 010815050, 010915050, 011315050, 011315051, 
011415050, 011415052, 011515050, 011515052, 011615051, 011915003, 
011915007, 011915052, 012015051, 01205003, 012115005, 012115006, 

012115051, 012215050, 012215052, 012315006, 012315008, 012315051, 
012615003, 012615050, 012815001, 012815002, 012815014, 012915014, 
012915050, 013015014, 013015051, 013015101, 013315014, 013315051, 
013415001, 013415008, 013415014, 013415051, 013515007, 013515051, 
013615014, 013615051, 013715014, 014015009, 014015010, 014015014, 
014115002, 014115003, 014115014, 014115050, 014115051, 014215008, 
014215050, 014315014, 014315051, 014415002, 061314052, 061314101, 
061814053, 062014101, 062115051, 063314017, 063314101, 063914701, 
063914703, 064215052, 064314702, 064314704, 064515051, 064614050, 

064615051, 064915054, 10815002, 11315101, 12715101, 13315101, 13615001, 
14215050, 64914004, 

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

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

תאריך ייצור 
01/34/15

חטיפי שוקולד בצורות שונותהערות : 

26383מס '  תעודה : 

992מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

נחמיה לחוביץ'שם היבואן : 

מוצר / ים : 
תחתיות ארטישוק, שעועית ירוקה שלמה, במיה, פול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

דה נייל אג'פטיאןיצרן : 

טלפון : 

מצריםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
0703/15, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
07/03/15

תאריך אחרון  לשיווק 
07/03/17

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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26388מס '  תעודה : 

651מס '  יבואן : 

יום שני ג' ניסן תשע"התאריך עברי : 23/03/2015תאריך לועזי : 

פרי גלילשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית ירוקה חתוכה קפואה, שעועית שלמה קפואה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בית דין צדק אגו"י/  הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

בגרו אן וייצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26404מס '  תעודה : 

1469מס '  יבואן : 

יום חמישי י"א תשרי תשע"גתאריך עברי : 27/09/2012תאריך לועזי : 

קיי.פי.שיווק מוצרים כשרים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אנשובי בשמן, אנשובי במלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פאסקה אזור מציטר יניאןיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
BK062Y, BK063Y, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
03/03/14, 04/03/14

תאריך אחרון  לשיווק 
02/09/15, 03/09/15

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26407מס '  תעודה : 

115מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

סורפול בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
עמילן תירס  MOULDING MAIZE STARCH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

עדת יראים,  צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Roquetteיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
,E.B למספר אצווה הנמתחיל באות

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26409מס '  תעודה : 

1832מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

אינטרסן (1996) בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
כפפות לטקס חד פעמי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר פ"ת/הרבנות הראשית לישראלבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Easy Touch/safe Touchיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,  באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומרי ניקויסיווג המוצר 

הערות : 
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26410מס '  תעודה : 

1832מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

אינטרסן (1996) בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
כפפות לטקס חד פעמי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Easy Touch/safe Touchיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח קטניות בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת  באישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומרי ניקויסיווג המוצר 

הערות : 

26418מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה 1 ליטר, 3 ליטר, שמן חמניות 1 ליטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LA5014, LA5015, LA5016, LA5019, LA5027, LA5028, LA5036, LA5037, 
LE4330, LE4331, LE4337, LE4338, LE4343, LE43434, LE4349, LE4350, 

LE4353, LE4356 5034, LE500, LE5005, LE5015, LE5036, LE5043, LE5047, 
LF4336, LF4338, LF4351, LF4353, LF4358, LF5005, LF5020LF, LF5037, 

LF5042, LF5043, LF5044, LF5047, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 
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26423מס '  תעודה : 

1677מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

ג'וניור סוויטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שוקולד חלב ממולא בקרם טראפל, תפוז, תות שדה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד,  ספרדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

איבר קקאויצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
10/02/15, 11/02/15, 12/02/15, 13/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
10/08/16, 11/08/16, 12/08/16, 13/08/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 

26431מס '  תעודה : 

713מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

דין שווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עוגיות איטלקיות בטעם שקדים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינוב איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Vicenziיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L0565, 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח קטניות בהשגחת הרב בלינוב איטליה ובאישור הרבנות הנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 
25/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 
25/02/16

סיווג המוצר 

הערות : 
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26443מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיף צ'יפס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב בלינוב,  איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Amica Chipsיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
12A04211, 12B042, 13A04211, 13B042, L0042, L02041, L10042, L128043, 

L12A04211, L2B041, L3A042, L3B042, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרב בלינוב איטליה ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
10/10/15, 11/10/15

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26448מס '  תעודה : 

534מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' ניסן תשע"התאריך עברי : 24/03/2015תאריך לועזי : 

ב.א.ר יבוא ושווק מזוןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שימורי סרדינים בשמן סויה עם צ'ילי, שימורי סרדינים בשמן סויה ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סאמרהיצרן : 

טלפון : 

מרוקוארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
NSKP314, 

כשר לפסח קטניות פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/03/14, 31/03/14, 01/04/14, 02/04/14, 03/04/14

תאריך אחרון  לשיווק 
03/18/

שימוריםסיווג המוצר 

הערות : 
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26451מס '  תעודה : 

47מס '  יבואן : 

יום רביעי ה' ניסן תשע"התאריך עברי : 25/03/2015תאריך לועזי : 

גלעם דגלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלטיטול אבקתי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Mctowaיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26457מס '  תעודה : 

145מס '  יבואן : 

יום רביעי ה' ניסן תשע"התאריך עברי : 25/03/2015תאריך לועזי : 

רויאלטי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
טרופלים שוקולד"TRUFFES" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

שוקומודיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת המשולשנוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
25/02/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26467מס '  תעודה : 

172מס '  יבואן : 

יום רביעי ה' ניסן תשע"התאריך עברי : 25/03/2015תאריך לועזי : 

תומר  יבוא ושווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
זיתים שחורים טבעיים במלח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מסנווי גידהיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
25-02, 

כשר לפסח קטניות ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
25/02/15

תאריך אחרון  לשיווק 

שימורי פירותסיווג המוצר 

הערות : 

26469מס '  תעודה : 

64מס '  יבואן : 

יום רביעי ה' ניסן תשע"התאריך עברי : 25/03/2015תאריך לועזי : 

וילי פוד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
מקלוני אורז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פוג'יאן לונגאייצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KMS2,

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על האריזה מקורית

כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/12/12, 18/12/12, 24/12/13, 25/12/13, 26/12/13, 19/01/15, 20/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
03/12/15, 24/12/16, 20/01/18

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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26485מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
עדשים ירוקים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Agrcmיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26486מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן שבור ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Afgrinppsיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26487מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס ענק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Airzanיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26489מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז אדום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ctpilיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 275 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26490מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית אדומה, שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Dbrdsrיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26491מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה, שעועית צבעונית, שעועית שחורה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Dgrplgtיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניות,  דגניםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26492מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול גדול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Egdlsיצרן : 

טלפון : 

בוליביהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26493מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול חצאים, פול קטן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Ehlgnיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26494מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז מלא ארוך ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Jsmanlיצרן : 

טלפון : 

אורוגוואיארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26495מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס דביר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Mnrskיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

01/04/2015 הופקעמוד 278 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26496מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז לבן עגול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Mtmsgיצרן : 

טלפון : 

טורקיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26497מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שעועית לבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Orlbmיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26498מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז בסמטי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sunstrrיצרן : 

טלפון : 

הודוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  כלליסיווג המוצר 

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

26499מס '  תעודה : 

625מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סוגתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ירוקה, אפונה צהובה חצאים, עדשים ירוקים, עדשים שחורים מנומרים, זרעי פשתן

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Trnfdיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות,  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 
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26504מס '  תעודה : 

1718מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

ציון תורג'מן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
טונה בשמן סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קינג בלסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPES,

לסחורה המסומנת בת. ייצור 11-19.01.15

כשר לפסח קטניות,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
11/01/18

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

26505מס '  תעודה : 

105מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

מנצ'יסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חטיפי אורז בטעם צ'ילי בייטס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נאמצ'ויצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
11/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 
11/01/16

חטיפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26506מס '  תעודה : 

921מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

מגה קמעונאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שמן קנולה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Aorיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
LE5013, LE5014, LE5015, LE5026, LE5027, LF5026, 

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

שמניםסיווג המוצר 

הערות : 

26508מס '  תעודה : 

141מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

קפה סעדישם היבואן : 

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

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דוקדויצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
L020410215, 

כשר לפסח קטניות,  חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  בהשגחת משונוסח התווית : 

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

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
28/03/16

ממתקיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26511מס '  תעודה : 

1835מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

סלומון לוין ואלשטייןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בנוזל ובאבקה: BENEFIBER ,במשקלים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נסטלה נוטרישיוןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלםסיווג המוצר 

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

26513מס '  תעודה : 

827מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' ניסן תשע"התאריך עברי : 26/03/2015תאריך לועזי : 

שופרא-כולשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ממרח קארי פאנאנג, ממרח קארי צהוב, ממרח קארי ירוק, ממרח קארי מאסאמאן, ממרח

קארי אדום, צ'ילי מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

תאי אגרי פודיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות,פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
22/09/14, 23/09/14

תאריך אחרון  לשיווק 

ממרחיםסיווג המוצר 

הערות : 
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26525מס '  תעודה : 

916מס '  יבואן : 

יום ראשון ט' ניסן תשע"התאריך עברי : 29/03/2015תאריך לועזי : 

השדה מוצרים טבעייםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
נודלס אורז שחור, נודלס אורז תאילנדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

סטאר Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Dalian Hongerenיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
,14307 ,#14319

סמל הכשרות הבד"ץ חייב להופיע על כל אריזה

כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת סטאר K ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 

26527מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

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

-שם היבואן : 

מוצר / ים : 
אורז עגול לסושי- אקיטה, אורז עגול ג'אפוניקה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אן דין טכנולוגיותיצרן : 

טלפון : 

ויטנאםארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לאוכלי קטניות פרווה באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

כלליסיווג המוצר 

הערות : 
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26532מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום שני י' ניסן תשע"התאריך עברי : 30/03/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פול ירוק גדול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Peter Commoditiesיצרן : 

טלפון : 

אוסטרליהארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

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

26533מס '  תעודה : 

33מס '  יבואן : 

יום שני י' ניסן תשע"התאריך עברי : 30/03/2015תאריך לועזי : 

בני ג'ורג' שוקחהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
חומוס מקסיקאי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Granos La Macarenaיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  קטניותסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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26540מס '  תעודה : 

1576מס '  יבואן : 

יום שני י' ניסן תשע"התאריך עברי : 30/03/2015תאריך לועזי : 

ווגה ישראל א.  סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
נתחי טונה בשמן חמניות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

טון דה מסקירג'אנ אלטייצרן : 

טלפון : 

מאוריצ'יוסארץ : 

30/06/2015תוקף : 

קודי ייצור 
401354P48, 

כשרלפסח קטניות ,  פרווה,  בהשכחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
15/02/14, 16/02/14, 17/02/14

תאריך אחרון  לשיווק 

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

26550מס '  תעודה : 

1812מס '  יבואן : 

יום שלישי י"א ניסן תשע"התאריך עברי : 31/03/2015תאריך לועזי : 

מרלד חברה למסחרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טונה בשמן  סויה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קינג בלסיצרן : 

טלפון : 

תאילנדארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 
KPES,

לסחורה המסומנת ת. ייצור 11-19.01.15

כשר לפסח קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  בישול ישראל,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
11/01/18

שימורי דגיםסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 286 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15



26553מס '  תעודה : 

105מס '  יבואן : 

יום שלישי י"א ניסן תשע"התאריך עברי : 31/03/2015תאריך לועזי : 

מנצ'יסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אפונה ממולחת, פול ממולח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הונג קונגבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

טונג גרדןיצרן : 

טלפון : 

סינגפורארץ : 

31/12/2015תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח קטניות  בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח לאוכלי קטניות,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
19/01/15, 20/01/15, 21/01/15, 22/01/15

תאריך אחרון  לשיווק 

קטניותסיווג המוצר 

הערות : 

01/04/2015 הופקעמוד 287 מתוך 287 פסח קטניות עד 31.12.15


