
רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות
32554:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי11/04/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קשקבל חצי בשלה , גבינה קשקבל ספרדי בשלה

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

לקטס סן ויסנטה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
016060, 

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/10/16, 28/02/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

32609:תעודה' מס

1172:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי12/04/2016:תאריך לועזי

קסקד.אס.אמ:שם היבואן

:ים/מוצר
82.5%" קוכמייסטר"ממרח עשיר בחמאה , 72.5%" קוכמייסטר"ממרח עשיר בחמאה 

ממרח על בסיס שומן צמחי ושומן',  גר250X40ג  " ק10ג  וכן באריזה של " ק5באריזות של 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר "ג10 באריזה של 82.5%חלב 

רבנות רוסיה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קוכמסטר רוס:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

התאריך.חותמת הכשרות והולוגרם חייבים להופיע על האריזה המקורית
ר"ג10 מתייחס למוצר באריזה של 27-10-17

בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור, כשר חלבי חלב ישראל:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/02/16

תאריך אחרון  לשיווק
27/10/17

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 1עמוד 



32776:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי17/04/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")" הגבינות של נני"דר לבן במותג 'צ, "הגבינות של נני"דר כתום במותג 'צ

("הסוגריים אינו מאושר

ועד הכשרות כדתיא:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Kosher Dairy:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח  חלבי חלב ישראל בהשגחת ועד הכשרות כדתיא:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/07/16, 12/08/16, 28/10/16, 17/11/16, 24/12/16, 25/12/16, 30/12/16, 
31/12/16, 05/01/17, 06/01/17, 07/01/17, 08/01/17, 13/01/17, 19/01/17, 
04/02/17, 02/04/17, 08/04/17, 09/04/17, 16/04/17, 11/06/17, 12/06/17, 

18/06/17, 12/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

32777:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי17/04/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") שומן 27%עלמה גבינות פרוסות אדם וגאודה חצי קשה 

("מאושר

ץ מחזיקי הדת"בד/ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ מחזיקי הדת"בד/ץ  בית יוסף"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
25/02/16, 26/02/16, 28/07/16, 19/01/17, 29/07/17

תאריך אחרון  לשיווק
25/08/16, 26/08/16, 28/01/17, 29/01/17, 19/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 2עמוד 



32867:תעודה' מס

1359:יבואן' מס

ו"ג ניסן תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי01/05/2016:תאריך לועזי

מ"מחלבות גד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה משמנת מפוסטרת ללא תוספת מלח 

אנגליה-בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hyproca Dairy:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עKLBDסמל 

כשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת בית דין לונדון:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

32969:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' ראשון ל יום:תאריך עברי08/05/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 30%גבינה גודה חצי קשה 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הנרי ויליח' קאסמייקריג:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/12/16

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 3עמוד 



32970:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' ראשון ל יום:תאריך עברי08/05/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 24%גבינה קשה מסוג אדם 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יז'וואר צ-אי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/03/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

32971:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"ניסן תשע' ראשון ל יום:תאריך עברי08/05/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת גאודה אדם , שומן30%גבינה גודה חצי קשה 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רובין:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/10/16, 16/12/16, 18/04/17, 19/04/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 4עמוד 



33218:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ב אייר תשע"שני כ יום:תאריך עברי30/05/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
עגבניות, מאסדם, כמהין ופטריות יער, פסטו ירוק, פסטו אדום, מאסדם עיזים: גבינת לנדנה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וזיתים 

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

וונדרסטרר:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
47839, GL36945-GL38885, GL40441-GL40956, GL40957-GL41472, 

GL45300-GL45558, GL45576-GL45816, GL45852-GL46100, GL46101-
GL46338, GL46339-GL46620, GL46621-GL46908, GL46909-GL47181, 

GL47182-GL47270, GL47271-GL47357, GL47358-GL47447, 

Kכשר חלבי חלב ישראל משעת חליבה בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

33254:תעודה' מס

117:יבואן' מס

:תאריך עברי30/05/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") PRIMULA VERDEפיקנטה גבינה גורגונזולה , NOVARESEגבינה גורגונזולה 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אמברוזי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
056B, 189A, 224B, L056A, L105B, L140A, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/06/16, 02/08/16, 23/08/16, 25/10/16, 13/12/16

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 5עמוד 



33306:תעודה' מס

1791:יבואן' מס

ו"ה אייר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי02/06/2016:תאריך לועזי

יז יבוא ושווק'יורוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גאודה פסטו ירוק , גאודה בקר, גבינת גאודה עיזים

ב"ארה-Kמשולש:בהשגחה

3:מספר מוצרים

וואנדסטיר:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

חתימת ידנית של המשגית על כל קרטון

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/05/17, 24/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

33387:תעודה' מס

1559:יבואן' מס

ו"סיון תשע' שלישי א יום:תאריך עברי07/06/2016:תאריך לועזי

מ"הגבינות של דניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פרמרי פרקיו, קרפיציו תבלינים, קרפיציו, לה ארמיטה, גבינת ברה מונטסינוס, גו'גבינות מנצ

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

Central Quesera Montesinos:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
C518105 KHR, C518106 KHR, C518904, D1456, D1475, L518703, 

L615802, L615811, L616006 KHR, L616007, 

 ובאישורKבהשגחת משולש , חלבי חלב ישראל, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/07/16, 06/08/16, 20/10/16, 08/06/17, 15/06/17, 06/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 6עמוד 



33442:תעודה' מס

1791:יבואן' מס

ו"סיון תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי08/06/2016:תאריך לועזי

יז יבוא ושווק'יורוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ינו רגיאנו 'פרמג, 28.4%גבינה קשה 

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אגריקולה ברטינלד:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
, שעות  בין חלב לבשר6יש להמתין 

DOOLOO1/441/434/420/423/426/428/431/437/439/44
0/441/472/474/478/480/482/486/487/494/496/498  D

OOL500/504/506/508/510-519/521/524/526/528/510-51
9/521/524/.526/528.530-536/541/543/544/551/557/564/

567/571/572/574/575/577-580/585

 ובאישור הרבנותOKחלבי חלב ישראל בהשגחת , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

33444:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי30/03/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארלה פודס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
15481, 15511, 16071, 16101, 16111, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/02/17, 02/02/17, 12/04/17, 13/04/17, 10/05/17, 11/05/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 7עמוד 



33715:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"א סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי27/06/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") PRIMULA VERDEפיקנטה גבינה גורגונזולה , NOVARESEגבינה גורגונזולה 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Angelo Baruffakdi:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 על גבי כל גבינה85 עד44ממוספר ממספר 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

33726:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ו"א סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי27/06/2016:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 26%, 4%, 2%אבקת חלב 

פולין, רבנות ורשא:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mlekovita:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/08/16, 15/01/17, 15/02/17, 31/03/17, 15/11/17, 15/02/18, 10/04/18, 

30/09/18, 30/01/19

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 8עמוד 



33829:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ו"ט סיון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/07/2016:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")חלב מרוכז ממותק לינה , חלב כחוש מרוכז וממותק בתוספת שומן צמחי

("הסוגריים אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אמפולס פייאנה'מריז:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
04029910, 19019099, 2LT 18-01 PEB L133 110, 2LT 18-01 PEB L133.10,

2LT 18-01 PEB L245 101, 47702029042274, 4770209043431,
יל כלקרטון ובלוק חייב להופיע סמל הכשרות וחתימת המשגיח

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/11/15, 02/03/16, 03/03/16, 28/06/16, 29/06/16, 22/02/17, 23/02/17, 

24/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
20/10/17, 03/03/18, 29/06/18, 22/02/19, 23/02/19, 24/02/19

מוצרי חלב, חלב מרוכז, כלליסיווג המוצר

:הערות

34124:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"ד תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/07/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

וי.אמלטי בי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
161334, 161342, 50425043, 6440, 

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש ,כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/04/17, 26/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 9עמוד 



34126:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ה"א טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי12/01/2015:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RASTAגבינה חצי קשה 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

מוראטביי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

34128:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"ד תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/07/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
ג קוביות במי" ק3, ג קוביות בשמן חמניות עם תבלינים" ק2, ג" ק2/ג" ק8: גבינת בולגריה

400,  גרם קוביות במי מלח200, קוביות עם תבלינים-  גרם בצלוחית שמן חמניות325,  מלח
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרם קוביות במי מלח 

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

קוליוס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
6817759, 6817860, K-4011, K-4661, K892, 

Kבהשגחת משולש , לאוכלי אבקת חלב נוכרי, חלבי, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/12/16, 25/05/17, 27/05/17, 23/11/17, 27/11/17, 01/05/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 10עמוד 



34129:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"ד תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/07/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארלה פודס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
1646386, 1646394, BL16063086, BL16063087, BL16063088, BL16063089, 

BL16063090, BL16063091, BL16063092, BL16063093, BL16063094, 
BL16064086, BL16064087, BL16064088, BL16064089, BL16064090, 
BL16064091, BL16064092, BL16113, BL16114, BL16363, BL16364, 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/05/17, 11/05/17, 02/06/17, 03/06/17, 16/06/17, 17/06/17, 06/10/17, 

07/10/17, 07/12/17, 08/12/17, 16/02/18, 17/02/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 11עמוד 



34131:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"ד תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/07/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

צ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

בי וילקיסקיו.איי:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
155PMASD1010, 15MASD1009, 15MASD1010, 15PZMOZ1027, 

15PZMOZ1028, 15PZMOZ1104, 15SGDT1039, 15SGDT1040, 
15SGDT1041, 15SGDT1042, 15SOGT1076/7 BY881, 15SPGDT1057, 

15SPGT1027/8, 15SPGT1076/7 BY881, 16MASD1004, 16PZMAR0517, 
16PZMOZ0830, 16SGARR0823-4, 16SGDT1029-32, 16SGDT1037-8, 

16SPGT1062/65/68/72, 16SPGT1133/36/46-17, 16SPMASD1010, 
16SPZMOZ0926-28, PZMOZ022615QBY881, 

ץ בית יוסף ובאישור"בהשגחת בד, חלב ישראל, חלבי, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/07/15, 11/08/15, 09/10/15, 11/11/15, 16/12/15, 20/01/16, 11/02/16, 
16/03/16, 20/04/16, 11/05/16, 16/06/16, 20/06/16, 20/07/16, 11/08/16, 

16/09/16, 20/10/16, 26/12/16, 17/05/17, 24/08/17, 28/09/17, 07/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

34185:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי25/07/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") PRIMULA VERDEפיקנטה גבינה גורגונזולה , NOVARESEגבינה גורגונזולה 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Angelo Baruffakdi:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
L105A, L140B, L224A, L308A, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/09/16, 17/01/17, 09/04/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 12עמוד 



34268:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ה תמוז תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/07/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

ב"ארהKהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נורדקס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
A628301, L344702, L526201, L526202, L526203, L526301, L526302, 

L526303, L526304, L526305, L526306, L526307, LA630301, LA639202, 
LA639302, 

 באישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

34669:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"ו אב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי30/08/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת שמנת עם, גבינת שמנת בטעם טבעי, DANISH BLUE CHEESEגבינה דנהבלו 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תבלינים ועשבי תיבול 

ב"ארה -Kהמשולש:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ארלה:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
16181, 16191, 16307, H016483001, H016483002, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/07/17, 27/09/17, 28/09/17, 27/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 13עמוד 



34844:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"אלול תשע' שלישי י יום:תאריך עברי13/09/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

אנגליה, בית דין מנשסתר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי.סולארק אס:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין מנשסתר, חלבי לאוכלי חמאת  נוכרי, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

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

34857:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ו"אלול תשע' שלישי י יום:תאריך עברי13/09/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agral:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר לפסח חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 14עמוד 



34892:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ו אלול תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי18/09/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,גבינת קשקבל ספרדית, גבינת איברקו, גו אמיתית'גבינת מנצ,  חלב עיזים100%-גבינה קברה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת עזים בשלה , גבינת טריה רכה

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

לקטס סן ויסנטה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/04/17, 19/05/17, 14/06/17, 02/07/17, 03/07/17, 09/08/17, 08/10/17, 

02/11/17, 03/11/17, 08/11/17, 05/12/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

34917:תעודה' מס

1791:יבואן' מס

ו"ז אלול תשע"שני ט יום:תאריך עברי19/09/2016:תאריך לועזי

יז יבוא ושווק'יורוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")ג " ק16קומבי וויט , ג"  ק4רכיבי חלב ושומן צמחי קומבי וויט 

("אינו מאושר

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רי'מאמן מיג:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
250401161884 ,25040216184,

על כל קרטון חותמת ידנית של המשגיח

ת ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
23/06/17

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOVDארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 15עמוד 



35051:תעודה' מס

1359:יבואן' מס

ו"ה אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי28/09/2016:תאריך לועזי

מ"מחלבות גד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת גרנה פדנו קשה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מחלבת סוציאלה מנטובה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
20301015,

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
17/08/16

תאריך אחרון  לשיווק
17/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35158:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ג תשרי תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי25/10/2016:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mammen:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
16243002, 16244004, 24030416184, 33020516184, 33020616184, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 16עמוד 



35226:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ט תשרי תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/10/2016:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25, ג" ק10חמאה באריזה של 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mlekovita:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

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

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/02/18

מוצרי חלב, חמאה, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

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

35235:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ט תשרי תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/10/2016:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ג , ק25 בשקים של 2%MILK POWDERאבקת חלב 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mlekovita:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/04/18

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 17עמוד 



35325:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"חשון תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי08/11/2016:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו"),  ג" ק1 שומן 27%גאודה חצי קשה פרוס "עלמה"גבינה

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
28/07/16, 29/07/16, 24/11/16

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/17, 29/01/17, 24/05/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35416:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ג חשון תשע"שני י יום:תאריך עברי14/11/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25קרטון / גרם250חמאה ללא תוספת מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

deutsche  Markenbutter/י'מולקרי אמרלנד אי ג:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
IBZ11676, IBZ18676, IBZ2665776, L1/2/3 848, L-1/2/3-758, L-1/2/3-772,

NK140977, SK-01/02/03, SK-04/05/06, SK09-SK10,
ץ בית יוסף ייצור מיוחד חלב ישראל"לאריזות הנושאות את חותם בד .

ץ בית יוסף ובאישור"חלבי חלב ישראל בהשגחת בד, כשר:נוסח התווית
.ר לישראל"הרה

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/09/17, 22/09/17, 23/09/17, 29/09/17, 16/11/17, 14/12/17, 02/06/18, 

03/06/18, 22/09/18, 23/09/18, 16/11/18, 17/11/18, 18/11/18

מוצרי חלב, חמאה, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 18עמוד 



35422:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ז"ד חשון תשע"שלישי י יום:תאריך עברי15/11/2016:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חלב מאודה , 8%חלב מרוכז וממותק 

OV:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Marijampoles Pieno:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
108, 209, 

 ובאישורOVם בהשגחת "כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב עכו:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/09/16, 28/09/16

תאריך אחרון  לשיווק
27/03/18, 28/03/18

מוצרי חלב, חלב מרוכז, כלליסיווג המוצר

:הערות

35436:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי17/11/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") מרסי שף 84%חמאה מרודדת אקסטרא דריי 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Eurial:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKכשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאהסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 19עמוד 



35437:תעודה' מס

2117:יבואן' מס

ז"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי17/11/2016:תאריך לועזי

מ"פסטה לויסטה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גלגלי גראנה פדנו גלגלים שלמים 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לאטריה אגריקולה סאן פייטרו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

84331BC עד83996  BC  AL70669 עד AL70350 42055CB 41732עד CB CB
BP77275 עד BP76976

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח חלבי בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

35443:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ט חשון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/11/2016:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד/ ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרויות חייבים להופיע ע

ץ"בד/ץ בית יוסף "כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
מחזיקי הדת ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
21/09/16

תאריך אחרון  לשיווק
21/09/17

מוצרי חלב, חמאהסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 20עמוד 



35494:תעודה' מס

1416:יבואן' מס

ז"א חשון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי22/11/2016:תאריך לועזי

תנובה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") YOLO GANACHEמעדן חלב עם שוקולד מריר מעולה 

("מאושר

שומרי הדת אנטוורפן:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Eurodesserts:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת שומרי הדת:נוסח התווית
אנטוורפן ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/01/17, 02/02/17, 07/02/17, 16/02/17, 23/02/17, 02/03/17, 07/03/17, 

14/03/17, 21/03/17, 28/03/17, 04/04/17, 11/04/17

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

35495:תעודה' מס

1416:יבואן' מס

ז"א חשון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי22/11/2016:תאריך לועזי

תנובה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25חמאה בקרטון של 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארמור פרוטינוס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
L414, L415, L457,

עד TB882001 'על כל קרטון יש תווית עם סמל הכשרות וחתימה והולוגרמות ממס
TB884368

ב ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
25/09/16, 26/09/16, 27/09/16, 28/09/16, 29/09/16, 05/12/16, 06/12/16, 

07/12/16, 08/12/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאהסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 21עמוד 



35501:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ב חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי23/11/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")גבינה איברקו עיגולים , עיגולים ושמן זית, גבינה קסטלנו עיגולים

("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

El Pastor:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
025613360, 025623570, 026613370, 200613390, 200623580, 200635750, 

201613390, 201623560, 201635740, 202635730, 203635770, 

 ובאישורKכשר חלבי חלב ישראל ולפסח בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/04/16, 30/05/16, 20/04/17, 29/08/17, 17/11/17, 22/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35502:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ב חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי23/11/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

אגראל:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר לפסח חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 22עמוד 



35507:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ה"תמוז תשע' חמישי ח יום:תאריך עברי25/06/2015:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ממרח חמאה לייטר , ממרח חמאה, חמאה

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ארלה:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

EC M199 חייב להופיע על האריזה או OKDסמל 

 ובאישורOKכשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

35602:תעודה' מס

1980:יבואן' מס

ז"ז חשון תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/11/2016:תאריך לועזי

מ"רמי לוי שווק השקמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
חצי" רמי לוי"גבינה צהובה גאודה ,  שומן גבינה צהובה גאודה28%גבינה חצי קשה בבלוקים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 400. גרם200 27%קשה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
M151215B01-30, 

ץ בית יוסף"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
15/12/15, 05/02/16

תאריך אחרון  לשיווק
05/08/16, 15/09/16

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 23עמוד 



35603:תעודה' מס

1980:יבואן' מס

ז"ז חשון תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/11/2016:תאריך לועזי

מ"רמי לוי שווק השקמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")ר "ג400, ר"ג200 שומן פרוסה באריזה של 27%גבינה צהובה גאודה חצי קשה 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ז"מחזיקי הדת בעל/ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ וחןתמת מחזירי הדת חייבים להופיע ע"חותמת הבד

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/05/16, 28/07/16, 29/07/16

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/17, 29/01/17, 04/05/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35727:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"כסלו תשע' שלישי ו יום:תאריך עברי06/12/2016:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") שומן 22%גבינה חצי קשה בבלוקים -גבינת מוצרלה 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
22316 ,30316,

ועל כל קרטון הולוגרמה, ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
10/08/16, 11/08/16, 02/11/16, 03/11/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 24עמוד 



35823:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ב כסלו תשע"שני י יום:תאריך עברי12/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")פווה דיסיני , סנט פולין, גבינת קממבר, גבינת ברי, גבינת מימולט

("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Isigny Ste Mere:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
866, H66, L715, M192, M866, R-18+965 172, S300, S301,

K-26+S.2100+130 S קוד      D+095 S.2100+095. S 500+096.6+S096 36 קוד
.400 130

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/08/16, 15/12/16, 04/01/17, 05/01/17, 18/01/17, 03/02/17, 09/02/17, 
10/02/17, 14/02/17, 15/02/17, 24/02/17, 07/03/17, 08/03/17, 16/03/17, 

06/04/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35876:תעודה' מס

1416:יבואן' מס

ז"ח כסלו תשע"ראשון י יום:תאריך עברי18/12/2016:תאריך לועזי

תנובה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 82%חמאה 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sole Mizo:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
001-818, ELUL 5776, MPC-80,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

 ובאישור הרבנותOKכשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/09/16, 09/09/16, 10/09/16, 11/09/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאהסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 25עמוד 



35928:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ב כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי22/12/2016:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינה צהובה גאודה לפריסה ולגירוד,  שומן27%גבינה צהובה גאודה חצי קשה בבלוקים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),   שומן27%ג " ק3בבלוקים של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
M210616BO1-29, M220616BO1-21, M311016B03-23, M311016B27-33,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/06/16, 21/06/16, 22/06/16, 31/10/16, 03/11/16, 20/01/17, 31/07/17

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/16, 20/03/17, 21/03/17, 22/03/17, 03/05/17, 08/05/17, 20/07/17, 

31/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

35933:תעודה' מס

1175:יבואן' מס

ז"ה כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי25/12/2016:תאריך לועזי

מ"ע סחר מזון בע.נטו מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")' גר200חמאה משמנת מפוסטרת -עלמה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר חלבי  בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
10/03/16

תאריך אחרון  לשיווק
10/03/17

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 26עמוד 



35979:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ו כסלו תשע"שני כ יום:תאריך עברי26/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גבינה קשה מחלב כבשים 100%גו 'מנצ

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Coquem:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
642311, 642316, 

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/05/17, 21/09/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36017:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ז כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי27/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")מוצרלה מגורדת , מוצרלה טרייה כדור, גבינה מוצרלה טרייה גליל

("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

צוקר פרישקזה:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
1628201, 1628253, 1639714, 1639836, 1639837, 

חלב ישראל בהשגחת משולש ובאישור הרבנות,כשר חלבי :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/02/18, 18/05/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 27עמוד 



36018:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ז כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי27/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")מוצרלה כדור בודד , מוצרלה מגורדת, מוצרלה טרייה כדור, גבינה מוצרלה טרייה גליל

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

צוקר פרישקזה:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
0007, 1638803, 1702898, 1703080, 1703907, 

חלב ישראל בהשגחת,חלבי , כשר לפסח לאוכלי קטניות :נוסח התווית
משולש ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/06/17, 11/05/18, 20/07/18, 27/07/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36083:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ט כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי29/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינה כחולה רכה ברס בלו 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Savenica Ftomage &dairy&overseas:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
313, 334, 

Kחלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/01/17, 17/02/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 28עמוד 



36085:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ט כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי29/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")" הגבינות של נני"דר לבן במותג 'צ, "הגבינות של נני"דר כתום במותג 'צ

("הסוגריים אינו מאושר

ועד הכשרות כדתיא:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Kosher Dairy:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 עד05/11/17 מ23/07/17 עד 10/07/17 מ13/01/17-19/01/17   19/01/17-04/02/17 
19/11/17

כשר לפסח  חלבי חלב ישראל בהשגחת ועד הכשרות כדתיא:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/01/17, 06/01/17, 07/01/17, 08/01/17, 13/01/17, 19/01/17, 04/02/17, 
17/03/17, 02/04/17, 08/04/17, 09/04/17, 14/04/17, 16/04/17, 05/05/17, 
09/06/17, 11/06/17, 12/06/17, 18/06/17, 30/06/17, 02/07/17, 03/07/17, 
04/07/17, 05/07/17, 06/07/17, 07/07/17, 08/07/17, 09/07/17, 10/07/17, 
23/07/17, 24/07/17, 12/08/17, 27/08/17, 28/08/17, 24/09/17, 01/10/17, 
15/10/17, 22/10/17, 05/11/17, 19/11/17, 17/12/17, 25/12/17, 27/01/18, 

28/01/18, 18/08/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36103:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ז"ט כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי29/12/2016:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אבקת חלב להכנה מהירה 

ועד הכשרות פורטוגל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 29עמוד 



36131:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"טבת תשע' שני ד יום:תאריך עברי02/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן מרטין:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
150416, 150516, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/03/17, 19/06/17, 17/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36133:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"טבת תשע' שני ד יום:תאריך עברי02/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טירמיסו , לו'לימונצ, טראפלס שוקולד

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

סולו איטליה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
1634741, 1634761, 1634781, 1708661, 1708681, 1708682, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודה, אפיית ישראל, חמץ, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/12/17, 27/03/18

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 30עמוד 



36134:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"טבת תשע' שני ד יום:תאריך עברי02/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,חמאה רכה עם מלח אטלנטי, חמאה צרפתית גורמה במליחות עדינה, חמאה צרפתית גורמה

כל מוצר לאחר הסוגריים")חמאה צרפתית נורמנדי ,  שומן82%חמאה נורמנדי , חמאה רכה
("אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אלוויר צרפת:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

36215:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"טבת תשע' שני ד יום:תאריך עברי02/01/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

יז'וואר צ-אי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
0001023173, 

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/12/16

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 31עמוד 



36222:תעודה' מס

2018:יבואן' מס

ז"טבת תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי03/01/2017:תאריך לועזי

מ"שטראוס שיווק בע:שם היבואן

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

EKמרכז רבני אירופה :בהשגחה

1:מספר מוצרים

וולוס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

EKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת מרכז רבני אירופה :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/09/16

תאריך אחרון  לשיווק
19/03/17

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

36263:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"טבת תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי04/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת עיזים, מיני בושה עם שום ועשבי תיבול, בושה מרסי שף, גבינת סנט מור אמיתי

כל מוצר לאחר")פירמידה , גבינת עיזים למריחה עם שום ועשבי תיבול, למריחה פירמידה
("הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אוריאל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/03/17, 29/03/17, 16/05/17, 05/06/17, 13/06/17, 13/07/17, 01/08/17, 

02/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 32עמוד 



36373:תעודה' מס

1559:יבואן' מס

ז"א טבת תשע"שני י יום:תאריך עברי09/01/2017:תאריך לועזי

מ"הגבינות של דניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גו 'גבינות מנצ

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Central Quesera Montesinos:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

(כולל) 51619 עד 51321קודים ממספר 

 ובאישורKבהשגחת משולש , חלבי חלב ישראל, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36374:תעודה' מס

1559:יבואן' מס

ז"א טבת תשע"שני י יום:תאריך עברי09/01/2017:תאריך לועזי

מ"הגבינות של דניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,COULOMMIERS VAL DE SAONE, BRIE, MERLMONT:גבינות 

CAMEMBERT VAL DE SAON ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Sasu Paturages Comtois:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
000000BBBK, 000000BBBK1, BBBK000000, OBBBK300000, 

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש ,חלבי חלב ישראל, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
23/02/17, 15/03/17, 20/06/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 33עמוד 



36375:תעודה' מס

1559:יבואן' מס

ז"א טבת תשע"שני י יום:תאריך עברי09/01/2017:תאריך לועזי

מ"הגבינות של דניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
DELICIA DE CABRA NATURAL, DELICIA DE, גבינת ברה, גבינה לה ארמיטה

CABRA FINE HERBS, DE CAMPO ADENTRO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Montesinos Central Quesera:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
L615802, L615811, L616006 KHR, L616007, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/06/17, 15/06/17, 06/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36406:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ז"ב טבת תשע"שלישי י יום:תאריך עברי10/01/2017:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה משמנת מפוסטרת 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרמייר רוקפורט ארדנס:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/04/18, 07/05/18, 08/05/18, 14/05/18, 15/05/18, 16/05/18, 09/06/18

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 34עמוד 



36486:תעודה' מס

1416:יבואן' מס

ז"ג טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי11/01/2017:תאריך לועזי

תנובה:שם היבואן

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

הרב הוכוולד גרמניה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fuda + Serrahn Milchprodukte:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
25586, 

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאהסיווג המוצר

:הערות

36532:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ג טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי11/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 75%ממרח חמאה קלה מופחת 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

קורמן אלוויר:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kחלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 35עמוד 



36535:תעודה' מס

1557:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי12/01/2017:תאריך לועזי

מ"ויס בע'בטר צ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 8.5%חלב מרוכז בתוספת שומן צמחי , 8.5%חלב מרוכז 

("מאושר

רבנות רוסיה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Belmolproduki:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת רבנות רוסיה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

36734:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי22/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

:מספר מוצרים

Bressor Servas:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
066, 073, 080, 10, 115, 355, 

Kכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/03/17, 31/03/17, 03/04/17, 13/05/17, 26/05/17, 02/06/17, 14/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 36עמוד 



36737:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי22/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גבינה קשה מחלב כבשים 100%גו 'מנצ

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

לקטיס סאן וינסנטה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
642311, 642316, 643811, 

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/05/17, 21/09/17, 05/02/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36739:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי22/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") שומן 27%גבינה צהובה אדם חצי קשה ,  שומן27%גבינה צהובה גאודה חצי קשה 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ  בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/10/16, 28/10/16, 25/11/16

תאריך אחרון  לשיווק
27/04/17, 28/04/17, 25/05/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 37עמוד 



36740:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי22/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")גבינת גאודה ,  שומן28%גבינת גאודה מחלב עיזים חצי קשה 

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

הנרי וויליך:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKבהשגחת משולש , חלבי חלב ישראל, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/09/17, 28/10/17, 25/01/18, 05/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36743:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ד טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי22/01/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת עיזים, גבינת עיזים למריחה פרמידה, בושה מרסי שף, בושה מרסי שף עם עשבי תיבול

כל")ג " ק1' גר200גבינת סנט מור אמתית חלב עיזים , למריחה עם שום ועשבי תיבול פרמידה
("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Eurial:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/02/17, 10/05/17, 28/06/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 38עמוד 



36829:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ה טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי23/01/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mammen:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/01/18, 04/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

36840:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ו טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי24/01/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
 שומן27%גבינה מותחת , DELISER PROCESSED CHEESE שומן 30%גבינה מותחת 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GOUDA PROCESSED CHEESEמסוג גודה 

פולין-הרבנות וורשה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 39עמוד 



36841:תעודה' מס

859:יבואן' מס

ז"ו טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי24/01/2017:תאריך לועזי

ישרקו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה לא מלוחה משמנת מפוסטרת 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

פלשד אס איי אס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKכשר חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

36844:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ו טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי24/01/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GUDAגבינה גודה , GOUDAגבינה גאודה 

פולין-הרבנות וורשה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 40עמוד 



37023:תעודה' מס

121:יבואן' מס

ז"ח טבת תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי26/01/2017:תאריך לועזי

פאוזה שירותי קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")ינו פרנץ וניל 'אבקת קפוצ, אבקת שוקו, אבקת חלב בבנדה ביאנה

("אינו מאושר

איטליה-רבנות פררה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פרונטו פודס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרבנות פררה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

37385:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ז"שבט תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי02/02/2017:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

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

פולין-הרבנות וורשה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת הרבנות וורשה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 41עמוד 



37407:תעודה' מס

1791:יבואן' מס

ז"שבט תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי02/02/2017:תאריך לועזי

יז יבוא ושווק'יורוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 40%גבינה דסוגס קשה למחצה 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

זמאיטיוס פיאנאס:יצרן

:טלפון

לטביה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
162421010101 ,162421020302,

,ג האריזה המקורית ועל כל אריזה מופיע קוד"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת"חלבי חלב ישראל  בהשגחת חוג חתם סופר פ, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37536:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"א שבט תשע"שלישי י יום:תאריך עברי07/02/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,כמהין ופטריות יער, פסטו ירוק, פסטו אדום, עגבניות וזיתים, מאסדם עיזים: גבינת לנדנה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מאסדם 

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

וונדרסטרר:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר חלבי חלב ישראל משעת חליבה בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/01/18, 26/02/18, 13/03/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 42עמוד 



37647:תעודה' מס

1359:יבואן' מס

ז"ז שבט תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי12/02/2017:תאריך לועזי

מ"מחלבות גד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינה גאודה עיזים , גבינה גאודה בקר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

ראובבן:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/12/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37785:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"שבט תשע' חמישי כ יום:תאריך עברי16/02/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קשה -גבינת גאודה חצי

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

יז'וואר צ-אי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKחלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/11/17, 11/01/18, 18/01/18, 06/02/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 43עמוד 



37789:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"שבט תשע' חמישי כ יום:תאריך עברי16/02/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינה פרמזן גבינה, גבינה צהובה מגורד במשקלים שונים, גבינה צהובה קשה פרמזנו שלם

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת פרמזון מגורד ,  שומן27%קשה למחצה 

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

זנטי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
095222, K4245, K6671, K765, K-8894, K9951, LO36067, LO36068, 

LO36069, LO36070, LO36071, 

 ובאישורKחלב ישראל בהשגחת משולש , חלבי, כשר לפסח :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/09/16, 12/05/17, 15/05/17, 10/08/17, 12/11/17, 30/11/17, 10/03/18, 

28/11/18, 13/02/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37814:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ב כסלו תשע"שני י יום:תאריך עברי12/12/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת קממברט , ג" ק3, ר" ג220גבינת ברי

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Isigny Ste Mere:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/02/17, 10/02/17, 24/02/17, 07/03/17, 08/03/17, 28/03/17, 29/03/17, 
06/04/17, 27/04/17, 23/05/17, 07/06/17, 08/06/17, 22/06/17, 23/06/17, 
04/07/17, 07/07/17, 08/07/17, 19/07/17, 20/07/17, 03/08/17, 04/08/17, 

18/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 44עמוד 



37819:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ג שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי19/02/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמברוסי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
17031 ,17088,

חותמת ידנית של המשגיח עזרא

 ובאישורKכשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/06/17, 30/07/17, 26/08/17, 25/09/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37820:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ג שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי19/02/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קממברט , ג" ק3, ר"ג220גבינת ברי 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

3:מספר מוצרים

איסיני סנט מר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר חלבי חלב ישראל לפסח קטניות בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/51/90, 18/04/17, 19/04/17, 09/05/17, 10/05/17, 19/05/17, 08/06/17, 

09/06/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 45עמוד 



37839:תעודה' מס

1980:יבואן' מס

ז"ג שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי19/02/2017:תאריך לועזי

מ"רמי לוי שווק השקמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
חצי" רמי לוי"גבינה צהובה גאודה ,  שומן גבינה צהובה גאודה28%גבינה חצי קשה בבלוקים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 400. גרם200 27%קשה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
M211216B08, 

ץ בית יוסף"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
21/12/16, 18/01/17, 19/01/17, 16/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
19/07/17, 16/08/17, 21/09/17, 18/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37865:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ד שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי20/02/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25 באריזה של GOAT MILK POWDERח 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hyproca Dairy Bv:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עklbd-Dסמל ה

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 46עמוד 



37888:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ד שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי20/02/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

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

רבנות וורשה פולין:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mlekovita:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת רבנות וורשה פולין ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/03/17, 15/11/17, 15/02/18, 30/09/18, 31/01/19

מוצרי חלב, חמאה, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

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

37913:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ז"ה שבט תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי21/02/2017:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
F DVS KFP LH-17, 704956 KFP CH 3, 704694 704807: מחמצות לתעשיית הגבינה

KFP CH 19, 704958 KFP YC 2, 704881 KFP STC 7, 704659 KFP R 604, 704657
KFP R 608, 704899 KFP PS 1, 704832 KFP LA K, 697228 KFP CHEESE 01,

699643 KFP CHEESE 03, 699646 KFP CHEESE 04, 703376 KFP CHEESE 05,
706411 F-DVC KEP SC1, 706412 F-DVC KEP SC2 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

OK:בהשגחה

15:מספר מוצרים

Chr Hansen:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינות, חומר גלםסיווג המוצר

 חייבים להופיע על האריזהOKPארץ הייצור  וחותמת מיוחדת כשר לפסח , שם היצרן:הערות
.המקורית

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 47עמוד 



37933:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ו שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי22/02/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת גאודה גבינה חצי קשה בבלוקים, שומן22%גבינה מוצרלה חצי קשה בבלוקים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שומן 27%

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
M191216B01-33, M201216B09-34, M211216B24-28, 

ץ בית יוסף"כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/09/16, 20/09/16, 21/09/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

37979:תעודה' מס

1334:יבואן' מס

ז"שבט תשע' ראשון ל יום:תאריך עברי26/02/2017:תאריך לועזי

כפיר:שם היבואן

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

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dairygold:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
1044071G, 1044073G,

,חייבת להופיע על כל אריזה מקורית PASOVER KLBD D חותמת

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
06/03/16, 07/03/16, 08/03/16, 09/03/16, 10/03/16, 11/03/16, 12/03/16, 

13/03/16, 14/03/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 48עמוד 



38105:תעודה' מס

1867:יבואן' מס

ז"אדר תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי28/02/2017:תאריך לועזי

מ"יוסי גלילי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 2%אבקת חלב שמנה 

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Vreugdenhil B.v:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

38109:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"אדר תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי28/02/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת אודם בסגנון מוצרלה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי ביי וילקיסקאיי:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
16SGARR1207, 16SPGDT1051-52, 16SPGT1206-7, 16SPGT1209-10, 

16SPZMOZ120, 16SPZMOZ1213, 

ץ"כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/12/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 49עמוד 



38110:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"אדר תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי28/02/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אמנטל , גבינת חוויה בטעם אודם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איי ביי וילקיסקאיי:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
16MASD1005, 16SPMASD1018, 17SPGT1006-8, 

ץ"כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38182:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"אדר תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי01/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
ג" ק8צהובה בסגנון גאודה לפריסה ולגירוד בבלוקים ,  שומן27%צהובה בסגנון גאודה פרוסה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 27%ג " ק3, 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ בית"כשר לפסח קטניות חלבי חלב ישראל  בהשגחת בד:נוסח התווית
יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
18/12/16, 19/12/16, 20/12/16, 21/12/16, 18/01/17, 20/01/17

תאריך אחרון  לשיווק
20/07/17, 20/09/17, 21/09/17, 18/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 50עמוד 



38185:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"אדר תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי01/03/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טורקיש /סאלאטוס, גבינת קממברט, גבינת ברי

פולין-הרבנות וורשה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/16, 31/03/17, 30/05/17, 30/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38201:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"אדר תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי02/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
35716, 

ץ בית יוסף"חלבי חלב ישראל בהשגחת בד, לפסח, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
22/12/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 51עמוד 



38205:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"אדר תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי02/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
רכיבי חלב ושומן צמחי,  קילו16קומבי וייט ,  קילו4 (קומבי וייט)רכיבי חלב ושומן צמחי 

100 במשקל 50+ רכיבי חלב ושומן צמחי בסגנון דנאבלו ,  קילו3 במשקל 50+ בסגנון דנאבלו 
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") קילו 3 במשקל 60+ גבינה בשלה עם עובש כחול דנאבלו , גרם

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Mammen:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
08020517184, 08020617184, 17010201, 17012002, 17013004, 

כשר לפסח חלבי חלב ישראל משעת חליבה  בהשגחת משולש:נוסח התווית
Kובאישור הרבנות הראשית לישראל 

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/02/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38207:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"אדר תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי02/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו"),   גרם400 שומן 27%גאודה חצי קשה "עלמה"גבינה

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/01/17, 16/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
19/07/17, 16/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 52עמוד 



38230:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ז"אדר תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי05/03/2017:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

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

ועד הכשרות פורטוגל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

38239:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"אדר תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי05/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת עיזים למריחה עם שום ועשבי תיבול פרמידה,  גרם140גבינת עיזים למריחה פרמידה 

גבינת סנט מור,  גרם125בושה מרסי שף עם עשבי תיבול ,  גרם125בושה מרסי שף ,  גרם140
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אמיתית 

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

אוריאל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/04/17, 20/04/17, 04/05/17, 25/05/17, 08/06/17, 03/07/17, 24/07/17, 

14/08/17, 23/08/17, 28/08/17, 06/09/17, 03/10/17, 04/10/17, 11/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 53עמוד 



38242:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"אדר תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי05/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fredi Beer:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
411, 61, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/10/17, 29/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38244:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"אדר תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי05/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") LA CREMERIE COMBI SETגבינה מלוחה בסגנון פטה 

("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

נורדקס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
705203, 705204, 705301, 705302, 717105, 717106, 717301, 717302, 717401, 

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/01/18, 23/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 54עמוד 



38426:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי14/03/2017:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") WHEY POWDER, MILK POWDER, UNSALTED BUTTERח 

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Fromageries Bel:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, כללי, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUDארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

38439:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי14/03/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RASTAגבינה חצי קשה 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

מוראטביי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
23/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 55עמוד 



38444:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי14/03/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה , ממרח חמאה" : לורפק"

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ארלה פודס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

לבנטל. הרב י/ צרפתי.ו בפיקוח הרב א"ייצור מיוחד כשר לפסח תשע

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת:נוסח התווית
OKובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/09/17, 21/09/17, 04/10/17, 05/10/17, 11/10/17, 12/10/17, 20/12/17

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

38454:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי14/03/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 45%גבינת צהובה גאודה 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

מולקרי אמרלנד:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/08/17, 08/09/17, 11/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 56עמוד 



38455:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי14/03/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
,גבינת חצי קשה מעורבת מחלב כבשים, CASTELLANOגבינה חצי קשה מחלב כבשים 

גבינת, DELICIAS DE CABRAגבינה חצי קשה מחלב עיזים , IBERICOעיזים וכבשים 
כל מוצר לאחר הסוגריים") CREAM CHEESE NATURAL 24.5%שמנת בטעם טבעי

("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

אל פאסטור:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
L328635750, 

 ובאישורKחלב ישראל בהשגחת משולש , חלבי, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/01/18, 12/02/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38528:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ז אדר תשע"רביעי י יום:תאריך עברי15/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
M170117B01-27,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
17/01/17

תאריך אחרון  לשיווק
17/10/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 57עמוד 



38649:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ב אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי20/03/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
ממרח  חמאה, ממרח חמאה לייט ללא מלח, ממרח חמאה ללא מלח, ממרח חמאה" : לורפק"

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לייט עם מלח 

OK:בהשגחה

4:מספר מוצרים

ארלה פודס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
KP3091, KP3092, KP3591, KP4091, KP4092, KP4159, KP4591,

לבנטל. הרב י/ צרפתי. ז בפיקוח הרב א"ייצור מיוחד כשר לפסח תשע

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי חמאת נוכרי בהשגחת:נוסח התווית
OKובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/09/17, 21/09/17, 04/10/17, 05/10/17, 11/10/17, 12/10/17, 20/12/17

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

38686:תעודה' מס

1791:יבואן' מס

ז"ב אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי20/03/2017:תאריך לועזי

יז יבוא ושווק'יורוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
טום, קממבר ול דה סואן, ר" ג340גבינת קולומיאר , ג" ק3באריזה של 60%גבינת ברי פטרוס 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק3ברי , ול דה סאון

צרפת-בית דין ליאון:בהשגחה

5:מספר מוצרים

סאסו:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשחת הרבנות ליאון ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
01/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
04/05/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 58עמוד 



38695:תעודה' מס

2168:יבואן' מס

ז"ג אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי21/03/2017:תאריך לועזי

מ"מרב מזון כל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 27%גבינת חצי קשה פרוסה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/01/17

תאריך אחרון  לשיווק
20/07/17

מוצרי חלב, דברי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38801:תעודה' מס

541:יבואן' מס

ז"ה אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי23/03/2017:תאריך לועזי

מ"גלידות קולורדו בע:שם היבואן

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

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alpavit:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
,04-23.12.16לתאריכי ייצור מ , 0712126

.ץ"על כל שק תווית חותמת הבד

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור
/12/17

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 59עמוד 



38807:תעודה' מס

121:יבואן' מס

ז"ה אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי23/03/2017:תאריך לועזי

פאוזה שירותי קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")ינו פרנץ וניל 'אבקת קפוצ, אבקת שוקו, אבקת חלב בבנדה ביאנה

("אינו מאושר

איטליה-רבנות פררה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פרונטו פודס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרבנות פררה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

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

38826:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ה אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי23/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 27%חצי קשה " עלמה"גבינת גאודה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף"לפסח בהשגחת בד,חלב ישראל, חלבי, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/01/17

תאריך אחרון  לשיווק
19/07/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 60עמוד 



38834:תעודה' מס

106:יבואן' מס

ז"ה אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי23/03/2017:תאריך לועזי

מ"מרום משה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") חמאה גהי מזוקקת וטהורה לבישול ולטיגון GHEE(סמנה)גהי

("אינו מאושר

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ktc:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

ם בהשגחת בית דין לונדון"כשר חלבי לאוכלי חמאת עכו:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

38841:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי26/03/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 27%גבינת גאודה חצי קשה בבלוקים  

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
M1912161B01-33, M201216B09-34, M211216B24-28, 

ץ בית יוסף"לפסח בהשגחת בד,חלב ישראל, חלבי, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
18/12/16, 19/12/16, 20/12/16, 21/12/16

תאריך אחרון  לשיווק
19/09/17, 20/09/17, 21/09/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 61עמוד 



38843:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי26/03/2017:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GRADE A NONFAT DRY MIKKאבקת חלב 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Maryland&virginia Milk:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

.  חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUDארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

38871:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי26/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "ק1ר ו" ג250חמאה  צרפתית אמיתי באריזות של 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בריאוסה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר חלבי לאוכלי חמאה נוכרי בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 62עמוד 



38874:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי26/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") שומן 27%עלמה גבינות פרוסות אדם וגאודה חצי קשה 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלקפול:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ץ  בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
16/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
16/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

38877:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי26/03/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Papouis Dairies:יצרן

:טלפון

קפריסין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKכשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/09/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 63עמוד 



38948:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ניסן תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי29/03/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

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

אנגליה, בית דין צדק לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טון אוף מונוגן:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור

.  חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-D-סמל

בהשגחת בית דין לונדון, חלבי לאוכלי חמאת נוכרי, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/10/15

תאריך אחרון  לשיווק
26/10/17

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

38987:תעודה' מס

640:יבואן' מס

ז"ניסן תשע' חמישי ג יום:תאריך עברי30/03/2017:תאריך לועזי

ן.א.ד.פ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה מלוחה , חמאה

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

Societe Beurriere:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי חמאת נוכרי

Kבהשגחת משולש . חלבי לאוכלי חמאת נוכרי, כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 64עמוד 



39077:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ג חשון תשע"שני י יום:תאריך עברי14/11/2016:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25קרטון / גרם250חמאה ללא תוספת מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

deutsche  Markenbutter/י'מולקרי אמרלנד אי ג:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור
540, 541, 554, 555, 568, 569, 583, IBZ1277, IBZ181277, IBZ21277,
IBZ271177, SK13, SK14, SK-15, SK-17, SK-18, SK-21, SK22-23,

YC121177, YC121277, YC13177, YC251277, YC40277,
ץ בית יוסף ייצור מיוחד חלב ישראל"לאריזות הנושאות את חותם בד .

ץ בית יוסף"חלבי חלב ישראל בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
.ר לישראל"ובאישור הרה

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/03/17, 10/02/18, 23/02/18, 24/02/18, 10/03/18, 24/03/18, 16/03/19, 

17/03/19, 24/03/19, 09/04/19, 28/04/19, 30/04/19

מוצרי חלב, חמאה, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

39105:תעודה' מס

1172:יבואן' מס

ז"ניסן תשע' שלישי ח יום:תאריך עברי04/04/2017:תאריך לועזי

קסקד.אס.אמ:שם היבואן

:ים/מוצר
82.5%" קוכמייסטר"ממרח עשיר בחמאה , 72.5%" קוכמייסטר"ממרח עשיר בחמאה 

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")'  גר250X40ג  " ק10ג  וכן באריזה של " ק5באריזות של 
("מאושר

רבנות רוסיה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קוכמסטר רוס:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

.חותמת הכשרות והולוגרם חייבים להופיע על האריזה המקורית

בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור, כשר חלבי חלב ישראל:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/02/16, 15/09/16, 23/11/16

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 65עמוד 



39154:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ג ניסן תשע"ראשון י יום:תאריך עברי09/04/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינה מוצרלה, MIX PIZZA ITALIANOגבינה מגורדת לפידה , גבינה עדן  צהובה
MOZARELA , גבינה מאסדםMASDAM , גבינה גאודהGOUDA ,גבינה, גבינת אמנטל

גבינה צהובה לבנה, גבינת צהובה טורקית, דר'גבינת צ, אן'גבינת פרמז, GUDAצהובה גודה 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מוצרלה 

פולין-רבנות וורשה:בהשגחה

11:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/06/15, 30/09/15, 31/12/15, 30/03/16, 30/04/16, 31/12/16, 28/02/17, 

30/04/17, 30/05/17, 30/09/17, 30/11/17, 31/12/17, 30/03/18, 10/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39155:תעודה' מס

702:יבואן' מס

ז"ג ניסן תשע"ראשון י יום:תאריך עברי09/04/2017:תאריך לועזי

מוצרי תמיר יבוא ושיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טורקיש /סאלאטוס, גבינת קממברט, גבינת ברי

פולין-הרבנות וורשה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מלקוויטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרבנות וורשה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/16, 31/03/17, 30/05/17, 30/11/17, 30/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 66עמוד 



39189:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ג ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי19/04/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ברי לה רוסטיק 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בונגריין.  אר. אפ. סי:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

  ובאישורKחלב ישראל בהשגחת המשולש,כשר חלבי:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/06/17, 19/06/17, 31/07/17, 18/08/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39234:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ז ניסן תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי23/04/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") PRIMULA VERDEפיקנטה גבינה גורגונזולה , NOVARESEגבינה גורגונזולה 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Angelo Baruffakdi:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
A024, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/06/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 67עמוד 



39258:תעודה' מס

2186:יבואן' מס

ז"ט ניסן תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי25/04/2017:תאריך לועזי

מ"פורמולה אי אל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")בסיס לקפיר , בסיס ליוגורט עם פרוביוטיקה, בסיס ליוגורט

("מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ליאו סאן אינק:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית, חייב להופיע עOUDסמל ה

 ובאישורOUכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת ה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

39282:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ז"אייר תשע' שני ה יום:תאריך עברי01/05/2017:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת פסטו אדום, 32%גבינה פסטו  ירוק הולנדית גבינה חצי קשה עם בזיליקום ושום 

פרוסות גבינה חצי,  שומן32%הולנדית פרוסות גבינה חצי קשה עם עגבניות שום ואורגנו 
פרוסות,  שומן מחלב עיזים30.6%פרוסות גבינה חצי קשה ,  שומן מסוג גאודה30.4%קשה 

פרוסות גבינה חצי קשה עם עגבניות שום,  עם עגבניות וזיתים שחורים30.4%גבינה חצי קשה 
כל") שומן עם עגבניות וזיתים שחורים 30.4%פרוסות גבינה חצי קשה ,  שומן32%ואורגנו 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

7:מספר מוצרים

ראובבן:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/09/17, 09/09/17, 21/09/17, 28/09/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 68עמוד 



39413:תעודה' מס

2196:יבואן' מס

ז"ג אייר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי09/05/2017:תאריך לועזי

מ"ליאם אונסט פודס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") GRANA PADANO-HARD CHEESE 28%גבינה קשה 
("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לאטריה אגריקולה סאן פייטרו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
70,

ג נאריזה"סמל הכשרות חייבת להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/08/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39449:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ו"ו אב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי30/08/2016:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") DANISH BLUE CHEESEגבינה דנהבלו 

ב"ארה -Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארלה:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
16437, 16447, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/01/18, 04/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 69עמוד 



39463:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ו אייר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי11/05/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

ב"ארהKהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נורדקס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
717105, 717106, 717301, 717302, 717401, 717402, A628301, L344702, 
L526201, L526202, L526203, L526301, L526302, L526303, L526304, 

L526305, L526306, L526307, LA630301, LA639202, LA639302, 

 באישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
23/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39465:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ו"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי25/07/2016:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PRIMULA VERDEפיקנטה גבינה גורגונזולה 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Angelo Baruffakdi:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2017:תוקף

קודי ייצור
A024, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/06/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 70עמוד 



39466:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ו אייר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי11/05/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,גבינת קשקבל ספרדית, גבינת איברקו, גו אמיתית'גבינת מנצ,  חלב עיזים100%-גבינה קברה

גבינה ספרדית במליחות מעודנת, גבינה ספרדית טריה, גבינת עזים בשלה, גבינת עיזים טריה
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

8:מספר מוצרים

לקטס סן ויסנטה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
01712, 74061, 

 ובאישור הרבנותKכשר חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/04/17, 19/05/17, 11/06/17, 14/06/17, 21/06/17, 02/07/17, 03/07/17, 
09/08/17, 02/10/17, 08/10/17, 02/11/17, 03/11/17, 08/11/17, 05/12/17, 

03/01/18, 04/01/18, 03/05/18, 04/05/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39468:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ז"ו אייר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי11/05/2017:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

מחלבות בל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
EV1151A, 

  ובאישורKכשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/11/17

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 71עמוד 



39470:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ז"ח אייר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי14/05/2017:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה מלוחה , PRESIDENT BUTTERחמאה 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סוסייטה בארייר דה איסיני:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2017:תוקף

קודי ייצור

Kכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מוצרי חלב, חמאה, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

39646:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ו אייר תשע"שני כ יום:תאריך עברי22/05/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עם שום , עם עשבי תיבול, גבינת שמנת טעם טבעי

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

ארלה פודס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/04/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 72עמוד 



39647:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ז"ו אייר תשע"שני כ יום:תאריך עברי22/05/2017:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מולקרי אמרלנד:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
170406140/01-17, 170406240/01-17, IBZ11177, 

ץ בית יוסף"בהשגחת בד, חלבי חלב ישראל, כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/01/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

39672:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ט אייר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי25/05/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  קצפת מתוקה מוכנה

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איפקו איטליה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
29AD77 L17086,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

 ובאישורOKכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/03/18

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

רשימת גבינות ומוצרי חלב לשבועות הופק7325/05/2017 מתוך 73עמוד 


