הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
מחלקת יבוא
כז' ניסן תשע"ו

בס"ד

 5במאי 6102
לכבוד
מנהלי מחלקות הכשרות
בכל אתר ואתר.
שלום וברכה,

הנדון :מכירת חמץ לשנת תשע"ו

הריני להודיעכם כי היבואנים הרשומים מטה ,מכרו את חמצם כדין וניתן לקבל מהם סחורה
יבואן אשר אינו מופיע ברשימה יש לדרוש ממנו אישור מכירת חמץ.
א .איסבקו ,אפ אי סי ,אונו גרופ  ,0אוסם השקעות בע"מ והחברות השלובות ,אוסם סחר,
אחים הירשברג שו"ת כימיקלים ,אינטרקוסמא  ,0895או סי טריידינג ,אחים כהן שווק
והפצה ,אריז ייבוא ושווק ,אליאס וקסמן ,אצלן מזור ,אותנטי ,אקרמן ,איטליה קפה י.ש,
איי.בי.בי.אל.אס ,א .גוסלר ,אומר שירה ,אחים זגה ,אגרוטבע ,אריאל אפשטיין ,איי אס קיי
אנשל שיווק ,אמבר פלייבורס ,אקו גרין-דרך ירוקה ,אורוקיה ישראל ,אימפורט פור יו,
אביב שוקולד ,אלוניאל מרלוג מקדונלדס ,אספרסו קאפ ,אול אורגני ,אושן סטאר סחר
בע"מ ,אדיר ר.י .סחר ,אוצ'ה,
ב .ב.א.ר יבוא ושווק מזון ,באייר ,בן שלוש יבוא ,ברגר קינג ,ברגר קינג ישראל (ב.ק.י
)6102
ג .גילד אינטרפרייזס בע"מ ,גול סחר ,גלובל ד.מ.ד בע"מ ,גורן י.ר .ובניו שיווק בע"מ,
גוטגולד גידעון בע"מ ,גיליס קפה ,גט גודס בע"מ ,גולד דרגון שרותי מזון וסחר בנלאומי
בע"מ ,גבריאל פיש כימיקלים ,גאמקו  ,6110גיא נועם ,ג .עופר בע"מ ,ג'לל דרבי,
ד .דגל תוספי מזון ,דיפלומט מפיצים ,דנלוג ,דנשר ,דנסל ,דנגלובאל ,ד"ר מיכאל לרר,
די.אס.פודטק ,דרים קפה הרצליה ,דרים טעמים ,דן נקסט יבוא ושווק ,דברים טובים סגל,
דדוש דניאל שווק מזון ,דורמקו ,דרך היין בע"מ,
ה .הכרם ,הכרם משקאות חריפים ,הכרם הפצה ( ,)0888החברה המאוחדת להפצה
ולמסחר ,המגש שקד בע"מ,
ח .חמה כימיקלים בע"מ ,חיים פסקוביץ בע"מ,
ט .טסה שוקולד בע"מ ,טמפו ,טעמן שווק מזון בע"מ ,טרז פזוס (דוידוף סלומון) בע"מ ,טופ
גאם תעשיות ממתקים בע"מ,
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י .יין בעיר ,י.מ .ויצמן יצחק שרותי מסחר ,יעד ממתקים ,ישראמרקט דירקט ,י.ס .אשכנזי
סוכניות ,י .פלוטקין ובנו יזמים ,ישרקו ,יורו פוד ,יוליוס ברי-זכריה מאור בע"מ ,יקבי
הר מירון בע"מ,
כ .כספיריטס ,כ .נועם,
ל .לוטוס יבוא ויצוא ,ליקורד ביו ,ל.י.ב ,לאונרדו ,ליימן שליסל,
מ .מיקי יינות ,מוצרי תמיר ,מלח הארץ ,מירו פודס אינטרנשיונל ,מחלבות גד ,מור ים
מרקטינג ,מינסטר פודאקס ,מ.ל.מ מרכז לשווק ממתקים ,משוקולדיס ,מייסטר מוצרים
איכותיים ,מצות אביב ,מרום משה ,מק טרידינג קריבושי ,מ.א .מוצרי בריאות וטבע,
מ.ד .שרותי תעופה ,מרלינה ,מייק שאמי ,מזון אורגני ,מרדכי נגר ,מוזס יזמות,
נ .נורית שמיר ,נחמיה לחוביץ ,נפטון מוצרי מזון ,נטלי השקעות ומימון,
ס .סיטרין יבוא ויצוא ,סאנרייבר ,סטארקיסט ,סאקו יבוא ויצוא ,ס .בוטובסקי ,סלנד שווק
מזון,
ע .עמיאל אפשטיין ,עתלית,
פ .פודור יבוא ושווק ,פרי הגפן חברה ליבוא יינות ,פרוטרי ,פרוזרמה ,פוד
מאסטר ניהול ומסחר בינלאומי ,פאוזה ליאונרד ינקו ,פודור יבוא ושווק (,)6115
פרפל ובנו ,פרי הגליל ,פרי טוב,
צ .צ.ק סחר ,צ'וקה,
ק .קולרדו ,קפה לנדוור ,קליית גת ,קורטובה ,קלסיק ליקר אימפורטס (ישראל) בע"מ,
ר .רונית אבנר ,רויאלטי ז'ק שווצריה הקטנה ,ר.ב.א ליבוא ושווק
מוצרי מזון ,ריגלי ,רזיט שיווק,
ש .שווצריה הקטנה ,שוורצמן דניאל ,שאבא וופל בלגי ,ש.ק .פרמה,
ש.ק .ספירט ,שותים פלוס ,שמחה זה אנחנו ,ש.ע.ל רובין החדשה
 ,6105שורשים,
ת .תאסת את מזור ,תה ויסוצקי,

בברכת קיץ בריא
הרב יצחק כהן ארזי
מנהל מחלקת יבוא
הרבנות הראשית לישראל
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