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רשימת היבואנים שהגישו למחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל
אישור מכירת חמץ –עדכון מתאריך כ"ח ניסן תשע"ז ()2.70.71.
יבואן אשר אינו מופיע ברשימה יש לדרוש ממנו שיציג אישור מכירה

אישור מכירת חמץ –אינו מהווה תעודת כשרות*
_____________________________________________________________

א 7איסבקו ,אפ אי סי ,אוסם תעשיות בע"מ והחברות השלובות ,אוסם סחר ,אוסם ,אחים הירשברג שו"ת
כימיקלים ,אינטרקוסמא  ,5891אחים כהן שווק והפצה ,אריז ייבוא ושווק ,אליאס וקסמן ,אקרמן ,איטליה
קפה י.ש ,איי.בי.בי.אל.אס ,א .גוסלר ,אומר שירה ,אחים זגה ,איי אס קיי אנשל שיווק ,אמבר פלייבורס,
אורוקיה ישראל ,אימפורט פור יו ,אול אורגני ,אושן סטאר סחר בע"מ ,אדיר ר.י .סחר ,אוצ'ה ,אייל אייכלר,
אייל אוחנה ,אוריה -יבוא תחליפי גבינות ,אס בי אס ,אורן צילינסקי ,אלביס ,אלה אנד אמה אימפורטס
בע"מ ,אלטמן ,אלטרנטיבה ,אלוניאל מרלוג מקדונלדס ,אפרים רותשטיין (המרכז לבירה ביתית) ,ארוטדו
בע"מ ,אספרסו קאפ ,אברמנטו חיים ,א.ב .בודק תעשיות ,אביה שווק ,ארומתי ,א .מרידל שווק והספקה
 ,1155אהרונוב סחר מזון ,אינטריוד גג ,.אביב שוקולד ,אפ אם אנד די בע"מ ,אייזנברג שווק מזון בע"מ ,א.
ויזגן משקאות מין הטבע.
ב 7ב.א.ר יבוא ושווק מזון ,בי טבע ,בוטובסקי שרון ,באייר ,ברגר קינג ,ברט בע"מ ,בר לכל ,בדור כימיקלים
בע"מ ,בר-אל אלון בע"מ ,ברייט אפ ,ביכורי שדה דרום בע"מ.
ג 7גילד אינטרפרייזס בע"מ ,גול סחר ,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  ,1115ג .עופר בע"מ ,ג'לל
דרבי ,גידולי השלום בע"מ ,ג'וניור סוויטס ,ג'וס פלאס בע"מ ,גיא נועם ,גולד פרוסט ,ג .נופר סוכנויות מזון,
גילקו פארם ,גיל גבע.
ד 7דיפלומט מפיצים ,דנשר ,דנסל ,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 ,דין שווק בע"מ ,דור
פרויקטים שווק והפצה ,דיפריס ושות' בע"מ ,דורות מוצרי שום ותיבול ,דולינה גרופ ,ד"ר סמואלוב ,דודו
הדיל בע"מ ,דנשר ,דלידג בע"מ ,ד.ס.פ ,דליפרוסט בע"מ ,דילר בי.אמ.די אינטרנשיונל בע"מ ,דילר בי.אמ.די
פורמולה בע"מ ,דן רבינוביץ ,דיינה סי בע"מ ,דורום תעשיות מזון ופסטה בע"מ ,דונה איטליה ,דגל תוספי
מזון בע"מ.
ה 7הכרם ,הכרם משקאות חריפים ,הכרם הפצה ( ,)5888החברה המאוחדת להפצה ולמסחר ,המגש שקד
בע"מ .הקולה מבגדד ,השדה מוצרים אורגניים ,החברה האמריקאית ליצור גלידות ,העידן האורגני ,הטבע,
הלפגוט ייצור ושווק בע"מ.
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ו 7ו.מ .בכר בע"מ ,וגה מוצרים טבעוניים ,ויליפוד אינטרנשיונל ,ויליגר תעשיות בע"מ ,וגה ישראל א .סחר
בע"מ.
ז 7זר הייטק  ,זוגלובק ,זוגלובק קיבוץ ברור חיל ,זוגלובק לנקניק ומוצר ,זוגלובק טבע ,זוגלובק שלומי .1111
ח 7חמה כימיקלים בע"מ ,חיים פסקוביץ בע"מ ,חוש הטעם ,ח.כהן שווק למהדרין.
ט 7טסה שוקולד בע"מ ,טמפו ,טעמן שווק מזון בע"מ ,טרז פזוס (דוידוף סלומון) בע"מ ,טופ גאם תעשיות
ממתקים בע"מ ,טבע ים שווק בע"מ ,טבע ויטמן ,טופ פוד תוספי מזון ,טעמים פלוס ,טעמי אסיה ,טיבון-
ויל בע"מ ,טופ קיטשאן א.פ .בע"מ ,טרייד פור מור.
י 7י.מ .ויצמן יצחק שרותי מסחר ,יעד ממתקים ,י.ס .אשכנזי סוכניות ,י .פלוטקין ובנו יזמים ,יורו פוד,
יוליוס ברי-זכריה מאור בע"מ ,יקבי הר מירון בע"מ ,יורופוד שווק  ,1115יעד ממתקים ,יופי ערוצי סחר,
י .מרבה ישראל ,יבוא ושווק רוסמן ,יוניברסל נטוורק בע"מ ,ישרקו ,יורו ליין-יצור  ,1152יורו סטנדרט,
יורו צ'יזס יבוא ושווק ,ישראמרקט ,יין בקליק ,יפתח ,יקב ירושלים.
כ 7כ .נועם ,כמיכלור ()1111
ל 7ליקורד ביו ,ל.י.ב לחיות יותר בטבע ,לאונרדו ,ליימן שליסל ,לבינזון ,לייפסטילס בע"מ.
מ .מיקי יינות ,מוצרי תמיר ,מירו פודס אינטרנשיונל ,מור ים מרקטינג ,מינסטר פודאקס ,מ.ל.מ מרכז
לשווק ממתקים ,משוקולדיס ,מצות אביב ,מרום משה ,מ.א .מוצרי בריאות וטבע ,מוצרי איכות
אמריקאיים ,מ.ד .שרותי תעופה ,מחלבות שטראוס בע"מ ,מייק שאמי ,מזון אורגני ,מחלבת יד מרדכי ,מעיין
נציגויות ושווק ממתקים בע"מ ,מרס מולטיסיילס ,מרלו"ג דנלוג ,מירו טרייד ,מעבדות שרון ,מ.ד.ק .אור-
מאיר גולן ,מזרח ומערב יבוא ושווק ,משה סידס ובנו בע"מ ,מעדני הטלה ,מעדני הדג ,מדיטרנד בע"מ,
מחלבות גד ,מר קייק ,מייסטר מוצרים איכותיים בע"מ ,מיאל אימפקס ,מאסטר דיל ,מוגה אינטרנשיונל
בע"מ.
נ .נספרסו ,נחמיה לחוביץ ,ניסים מוצפי ,נתיב אשכול -קמח הארץ ,נגום ,נוטרזן בע"מ ,נספרסו ישראל ,נאנו
פוד בע"מ ,נעם גיא ייבוא ושווק בע"מ ,נטו מלינדה בע"מ ,נקניק נהריה כשר זוגלובק ,ניצת הדובדבן בע"מ,
ניקוי הגליל  85בע"מ.
ס .סאנריידר ,ס .בוטובסקי ,סלנד שווק מזון ,סנפיר ים ,ספיריטיס סחר בע"מ ,סיימן סחר בע"מ ,סופר
ויגן ,סלטי אחלה-שטראוס ,סופר אינפיניטי סחר בע"מ ,סורפול ,סיטונאות ח .כהן.
ע 7עמית יבוא ושווק בע"מ ,עלי בודק בע"מ.
פ 7פודור יבוא ושווק ,פרי הגפן חברה ליבוא יינות ,פרוטרי ,פרוזרמה ,פרי טוב שווק מזון ,פרמיום פודס,
פינאטס ישראלי ,פוד לידר בע"מ ,פלחפוח בע"מ ,פוד אנד סטאף ,פרו-מן-יו בע"מ ,פורווינד בע"מ ,פוליבה,
פלא שף ,פ.ר .בכרך בע"מ ,פאנקו גרופ ,פארמשלום ,פרלמנט צויס אינטרנשיונל ,פרפל ובנו ,פוד סטוק בע"מ,
פרלמנט צ'ויזס ,פרצל ישראל ,פרו מניו ,פריגל מחסני מזון.
צ .צ'וקה.
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ק .קפה לנדוור ,קורטובה ,ק.א שוקולד בע"מ ,קרייזי בלון ,קריספדיס למהדרין בע"מ ,קקאו טבעי ,קנדי
פלוס ,קליית קפה עתירית ,קופי ונצר ,קולרדו ,קולומבוס יבוא ושווק ,קלאסיק ליקר אימפורטס ישראל.
ר .רויאלטי ז'ק שווצריה הקטנה ,רדקס יבוא ושווק בע"מ ,רותם מיטרו יבוא וסחר בע"מ ,רותדנש בע"מ,
רפי שי בונבון הצפון ,רסטרטו יבוא ושווק ,ר.ב .מוצרי דגנים בע"מ ,ר.ס .פרמיום פודס בע"מ.
ש .שווצריה הקטנה ,שמחה זה אנחנו ,ש.ע.ל רובין החדשה  ,1151שורשים מן הטבע ,שקדיה ,ששון הקולה,
שטרן אימפקס ,שוקוטרייד בע"מ ,שרון פורטוס-שותפות מוגבלת ,ש .שסטוביץ ,ש.א .שער העולם ,שלושת
האופים בע"מ ,שטראוס גרופ ,שופרסל ,שפע הצלחה ולוגיסטיקה בע"מ ,שותים פלוס בע"מ ,שם טוב מזון
בע"מ ,שלי בר בע"מ ,שופרא כל ש .בע"מ ,שמן השף בע"מ-סיטונאות השף ,שטראוס עלית -שדרות,
שטראוס-יוניליוור עכו.
ת 7תה ויסוצקי ,תומר יבוא ושווק מוצרי מזון.

* הערה :אין באישור מכירת החמץ בכדי לאשר את כלל תוצרת היבואן ככשרה באישורינו ע"כ יש להקפיד ולוודא כי לכל מוצר

המתקבל בבית העסק יש אישור כשרות בתוקף ממח' היבוא.

