
רשימת מוצרים פסח קטניות
38602:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ז"ח אדר תשע"חמישי י יום:תאריך עברי16/03/2017:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shangdong Sinoglory Health:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

41934:תעודה' מס

12:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי25/10/2018:תאריך לועזי

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RESPONE 4410, ALPHA DSאבקת סויה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Solae:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ץ וכיתוב כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע על האריזה"סמל הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונה, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 1עמוד 



42900:תעודה' מס

564:יבואן' מס

ח"ד טבת תשע"שני י יום:תאריך עברי01/01/2018:תאריך לועזי

ויצמן יצחק:שם היבואן

:ים/מוצר
סרדינים בשמן, דג מקרל, לימון, שמן זית, סרדינים בשמן צמחי חריף, סרדינים בשמן צמחי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בשמן סויה ולימון , בשמן סויה, סויה ופלפל

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

סאפי U.p.a:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KYDO IH, KYDP.14, KYDP.H7, KYDP.I H6, KYDP.I.H, KYDP-AI-10, 

KYDPIA, KYDPIH, KYDPJA/4, KYDPUH, 

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

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

תאריך ייצור
10/06/13, 24/03/15, 16/11/15, 30/11/15, 08/02/16, 23/05/16, 24/05/16, 

04/05/17, 05/05/17, 07/08/17, 07/03/18, 17/05/18, 17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
10/06/17, 24/03/19, 15/11/19, 29/11/19, 07/02/20, 23/03/20, 03/05/21, 

04/05/21, 06/08/21, 06/03/22, 16/05/22, 16/01/23

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

08/04/2019:עדכון. ת

44675:תעודה' מס

2211:יבואן' מס

ח"ח אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי05/03/2018:תאריך לועזי

בר יבוא וסוכניות-שלי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 10,  ליטר5,  ליטר3,  ליטר1שמן קנולה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Zrtבונגה :יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ץ בית יוסף"אריזות סגורות נושאת חותם בד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

01/09/17, 09/11/17, 24/01/18, 25/01/18, 26/01/18, 07/02/18, 12/02/18, 
11/03/18, 03/07/18, 05/07/18, 06/07/18, 26/09/18, 28/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/08/18, 04/03/19, 06/05/19, 12/05/19, 27/07/19, 28/07/19, 29/07/19, 

10/08/19, 15/08/19, 03/01/20, 05/01/20, 06/01/20, 28/03/20, 30/03/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 2עמוד 



44776:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ח"א אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי08/03/2018:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפל שיפקונית במי מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יניגון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

11/12/17, 04/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/12/19, 04/09/20

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

44863:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ח"ד אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי11/03/2018:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GUAR GUM POWDERגואר גם 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dabur India:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 3עמוד 



44952:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ח"ו אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי13/03/2018:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dacsa Maiceras Espanoias:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

לבדוק לפני חג הפסח

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה:הערות

:עדכון. ת

45064:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ח"ח אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי15/03/2018:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") J-LEKרוטב טריאקי , לי חריף'רוטב צ, לי מתוק'רוטב צ
("מאושר

KF:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קי אר אס:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/01/17, 07/01/17, 08/01/17, 09/01/17, 04/02/18, 05/02/18, 07/11/18, 

25/12/19, 26/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 4עמוד 



45139:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי22/03/2018:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פנה מאורז , נודלס ספרילי: בצבע לבן בהיר בלבד

צ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פריזידנט:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

לפסח קטניות בהשגחת בית יוסף ובאישור.כשר פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

01/12/16, 02/12/16, 03/12/16, 04/12/16, 05/12/16, 06/12/16, 07/12/16, 
08/12/16, 09/12/16, 10/12/16, 11/12/16, 12/12/16, 13/12/16, 14/12/16, 
15/12/16, 16/12/16, 17/12/16, 18/12/16, 19/12/16, 20/12/16, 13/12/17, 
14/12/17, 15/12/17, 16/12/17, 17/12/17, 18/12/17, 04/01/18, 10/01/18, 
16/01/18, 25/01/18, 01/02/18, 03/02/18, 04/02/18, 05/02/18, 06/02/18, 
07/02/18, 02/07/18, 10/10/18, 18/10/18, 25/10/18, 29/10/18, 06/11/18, 

13/11/18, 27/11/18

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

18/03/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 5עמוד 



45251:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי22/03/2018:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מריר עם אגוזי לוז וקוביות קליפת תפוז, נדויה חלב עם אגוזי לוז ופולי קפה'שוקולד ג
נוגט שקדים, שוקולד מריר עם אגוזי לוז שלמים, קרוקנטי אגוזי לוז בשוקולד מריר, מסוכרים

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")קליפות תפוז מצופות שוקולד מריר , מצופה שוקולד מריר
("מאושר

איטליה-הרבנות פררה:בהשגחה

6:מספר מוצרים

 דולצאריה3גי.די:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
18031, 18032, 18037, 18038, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/19, 30/06/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45306:תעודה' מס

88:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי26/03/2018:תאריך לועזי

יעד ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 60%שוקולד מריר 

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לודוויג  גרמניה:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L180220, 

כשר פרווה לפסח קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/07/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 6עמוד 



45307:תעודה' מס

88:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי26/03/2018:תאריך לועזי

יעד ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תפוז לימון , דובדבן, אוכמניות, לי  בטעמים פטל'סוכריות ג

("מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קוליאן:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

Kנ לפסח קטניות בהשגחת המשולש.ח.כשר חלבי לאוכלי א:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/11/18, 23/11/18, 26/11/18, 27/11/18, 11/12/18, 12/12/18, 13/12/18

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45312:תעודה' מס

88:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי26/03/2018:תאריך לועזי

יעד ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
מבחר, מריר, יוגורט תות, חלב אגוזים, לבן, חלב ילדים, ר שוגטן חלב"ג100טבלאות שוקולד 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר "ג400, ר"ג200פרלינים 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

לוודוויג:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת, כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/09/18, 26/10/18, 31/10/18, 16/11/18, 17/11/18, 30/11/18, 31/12/18, 

08/01/19, 31/01/19, 31/05/19, 30/06/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 7עמוד 



45493:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' ראשון ל יום:תאריך עברי15/04/2018:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lhian Thai Rice Ver:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/11/18, 19/11/19, 17/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45568:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ח"אייר תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי22/04/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") BROWN RICE FLOUR DRY MILLINGקמל אורז מלא 

("אינו מאושר

תאילנד-הרב קנטור:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pornkamon Rice Flour Mills:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"חותמת הכשרות לפסח חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/03/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 8עמוד 



45672:תעודה' מס

1380:יבואן' מס

ח"ד אייר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי29/04/2018:תאריך לועזי

רמי לויאני עסקי מזון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Aatish Industries:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45692:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

ח"ז אייר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי01/05/2018:תאריך לועזי

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק12.5צימוקים עם שמן צמחי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 9עמוד 



45758:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ח"ב אייר תשע"שני כ יום:תאריך עברי07/05/2018:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים שחורים יבשים במלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.אי.אורסימר אס:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות של פסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"וכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

30/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/09/19

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45825:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ה אייר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי10/05/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Simpson Seeds:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 10עמוד 



45931:תעודה' מס

1848:יבואן' מס

:תאריך עברי17/05/2018:תאריך לועזי

מ"א יבוא ויצוא בע.ע.ב.ר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")זיתים ירוקים ללא גלעין , זיתים ירוקים, זיתים מבוקעים ירוקים עם לימון

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

יומיפוד:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/02/18, 21/02/18

תאריך אחרון  לשיווק
20/02/21, 21/02/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45936:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
TUNA"שימורי טונה במי מלח במותג , "TUNA BELLA"שימורי טונה בשמן צמחי במותג 

BELLA "("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן פאט פודס:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
BYP270279,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
01/01/18, 02/01/18, 03/01/18, 04/01/18, 05/01/18, 06/01/18, 07/01/18, 
08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/01/18, 12/01/18, 13/01/18, 14/01/18, 
15/01/18, 16/01/18, 17/01/18, 18/01/18, 19/01/18, 20/01/18, 21/01/18, 

22/01/18, 23/01/18, 24/01/18, 25/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
/01/22, 29/10/22

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 11עמוד 



46015:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"סיון תשע' רביעי ט יום:תאריך עברי23/05/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פול קפוא , במיה קפואה, תחתיות ארטישוק קפואות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

יפשישין פור פודסטרף'נייל אג:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

27/02/18, 02/07/18, 03/07/18, 04/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/07/19, 27/02/20, 02/07/20, 03/07/20, 04/07/20

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

17/03/2019:עדכון. ת

46049:תעודה' מס

1515:יבואן' מס

ח"ג סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי27/05/2018:תאריך לועזי

מ"פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "ק300/ ג" ק1דבש טבעי מפרחי בר 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ram Commerce:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"ץ חייב להופיע ע"סמל הבד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

25/04/17

תאריך אחרון  לשיווק
25/04/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 12עמוד 



46103:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ח"א סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/06/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")גרעיני תירס מתוק , תירס צעיר חתוך, תירס צעיר שלם

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

סטיק פוד'מג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
ADAR 77, MBCC20316, 

 ובאישורKכשר פרווה לפסח קטניות בהשגחת המשולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/03/20, 11/02/21

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46117:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"א סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ון 'חרדל דיז, ון עם גרגרים'חרדל דיז

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

קובינר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/05/19

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 13עמוד 



46140:תעודה' מס

919:יבואן' מס

ח"ג סיון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/06/2018:תאריך לועזי

חממה חקלאות:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1תירס מתובל במלח פלמנקו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Damel:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
11L178, 368I12, 368I13,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

23/04/18, 24/04/18, 25/04/18

תאריך אחרון  לשיווק
/04/19, /09/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46145:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ח"ד סיון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי07/06/2018:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
שמן חמניות עם, שמן חמניות ולימון, שמן זית, רוטב עגבניות, מי מלח, סרדינים בשמן חמניות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מקרלים , פלפל חריף

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

יוניון דה פחריס אפריקן:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
180477CCP, 220677MP-KOC, MOSHE KIS, UA218, UA219,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

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

תאריך ייצור
23/11/15, 15/01/17, 16/01/17, 17/01/17, 18/01/17, 14/03/17, 15/03/17, 

08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/01/18, 06/08/18, 07/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
22/11/19, 15/01/21, 16/01/21, 14/03/21, /01/22, 05/08/22, 06/08/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 14עמוד 



46175:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביצי דג שיבוט 

דנמרק, רבנות קופנהגן:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמנדה:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
8053-8059, 

כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות קופנהגן:נוסח התווית
דנמרק ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/06/17

תאריך אחרון  לשיווק
12/06/20

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46176:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חצילים , עלי גפן במי מלח, עלי גפן ממולא

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטון מופיעה חותמת המשגיח

פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת חוג חתם סופר, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל ובאישור הרבנות הראשית/ת "פ

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/08/19, 25/08/19, 28/08/19, 29/08/19, 01/09/19, 04/09/19, 05/09/19, 

08/01/21, 09/01/21, 10/01/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 15עמוד 



46177:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.על כל קרטון חותמת המשגיח. סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

הרבנות/ת"כשר פרווה בהשגחת בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/08/20, 15/08/20, 16/08/20, 17/08/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46178:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חצילים , עלי גפן במי מלח, עלי גפן ממולא

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטון מופיעה חותמת המשגיח

הרבנות הראשית/ת "בהשגחת חוג חתם סופר פ, פרווה, כשר:נוסח התווית
לישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/08/19, 25/08/19, 28/08/19, 29/08/19, 01/09/19, 04/09/19, 05/09/19, 

11/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 16עמוד 



46181:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
סרדין בשמן סויה, סרדין בשמן סויה, ילי'פילה מקרל בשמן סויה וצ, פילה מקרל בשמן סויה

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")סרדין בשמן סויה ולימון , סרדין ברוטב עגבניות, ילי'וצ
("מאושר

ר לישראל"הרה/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

6:מספר מוצרים

יוניון דה פחריס אפריקן:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CC221077, CCSP0575,

ייצור מיוחד וחותמת המשגיח על כל קרטון

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/01/20, 18/01/20, 17/07/21, 18/07/21, 19/07/21

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46187:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")עלי גפן במי מלח , עלי גפן ממולא באורז, מחית חצילים

("מאושר

הרבנות הראשית לישראל/ת"חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג כל קרטון חותמת המשגיח"ע. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/20, 02/11/20, 03/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 17עמוד 



46188:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/06/2018:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,תפוז, מנגו, קיווי, אננס, ע"תפו, שזיף, משמש, דובדבן, אפרסק, תות שדה, אגס:  מעדנים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוכמניות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

12:מספר מוצרים

לינוי סיטי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BYY,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

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

תאריך אחרון  לשיווק
17/12/20, 18/12/20, 19/12/20, 20/12/20, 21/12/20

כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46221:תעודה' מס

534:יבואן' מס

ח"ח סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי11/06/2018:תאריך לועזי

ר יבוא ושווק מזון.א.ב:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")בשמן חמניות עם פלפל , שימורי סרדינים בשמן חמניות

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מאנר טון:יצרן

:טלפון

טוניסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
178/17 ,179/17 ,180/17 ,181/17,
ץ בית יוסף חייב להופיע על האריזה"סמל בד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
06/02/17, 07/02/17, 08/02/17, 09/02/17, 10/07/17, 11/07/17, 12/07/17, 

13/07/17

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 18עמוד 



46222:תעודה' מס

534:יבואן' מס

ח"ח סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי11/06/2018:תאריך לועזי

ר יבוא ושווק מזון.א.ב:שם היבואן

:ים/מוצר
מיקס זיתים ירוקים מבוקעים, זיתים ירוקים מבוקעים בעשבי טיבול עם שום בסיגנון פאסי

זיתים ירוקים, זיתים ירוקים במוקעים עם אריסה פיקנטית בסיגנון קזבלנקה, בסגנון מראקש
כל מוצר לאחר")זיתים ירוקים מבוקעים עם לימון , מבוקעים בעשבי טיבול בסגנון פרובנס

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

ל.ר.קפראל ס:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CH128, 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/05/17, 09/05/17

תאריך אחרון  לשיווק
00/05/19

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46223:תעודה' מס

534:יבואן' מס

ח"ח סיון תשע"שני כ יום:תאריך עברי11/06/2018:תאריך לועזי

ר יבוא ושווק מזון.א.ב:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מונה פוד:יצרן

:טלפון

טוניסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
170706181K, 170706191K, 71219193,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/07/17, 19/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
05/07/20, 19/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 19עמוד 



46230:תעודה' מס

2211:יבואן' מס

ח"ט סיון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/06/2018:תאריך לועזי

בר יבוא וסוכניות-שלי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 3,  ליטר5,  ליטר0.9: שמן חמניות לוקס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

"דונמסלופרודורט"סי .אס.גי.סי:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח: והכיתוב. ג האריזה"ץ כשר לפסח קטניות חייב להופיע ע"סמל הבד
.לאוכלי קטניות בלבד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווה, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור
17/05/17, 18/05/17, 13/06/17, 14/06/17, 15/06/17, 15/07/17, 16/07/17, 
17/07/17, 21/08/17, 28/08/17, 29/08/17, 30/08/17, 13/11/17, 11/12/17, 
12/12/17, 13/12/17, 30/01/18, 31/01/18, 19/02/18, 20/02/18, 21/02/18, 
22/02/18, 23/02/18, 24/02/18, 25/02/18, 26/02/18, 04/04/18, 06/04/18, 

07/04/18, 09/04/18, 13/04/18, 16/04/18, 17/04/18, 18/04/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/04/19, 17/08/18, 18/08/18, 13/09/18, 14/09/18, 15/09/18, 15/10/18, 
16/10/18, 17/10/18, 21/11/18, 28/11/18, 29/11/18, 30/11/18, 19/02/19, 
11/03/19, 12/03/19, 13/03/19, 30/04/19, 19/05/19, 20/05/19, 21/05/19, 
22/05/19, 23/05/19, 24/05/19, 25/05/19, 26/05/19, 04/07/19, 06/07/19, 

07/07/19, 09/07/19, 13/07/19, 16/07/19, 17/07/19, 18/07/19

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 20עמוד 



46296:תעודה' מס

2302:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' שני ה יום:תאריך עברי18/06/2018:תאריך לועזי

מ"מגהול פלוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ענבים מיובשים כהים מדיום , ענבים מיובשים זהובים מדיום

("מאושר

בית דין קייפטאון:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קרפה דיאם:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46338:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' שלישי ו יום:תאריך עברי19/06/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ttca Anqiu:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"סמל הכשרות לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 21עמוד 



46350:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' רביעי ז יום:תאריך עברי20/06/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לישראל/ת "חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יואנדונג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

הרבנות הראשית/ת "בהשגחת חוג חתם סופר פ, פרווה, כשר:נוסח התווית
לישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/06/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46414:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ח"ב תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי25/06/2018:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה אנשובי אמיתי ארוך בשמן 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונסרבס סילביה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L 27-NOV-20, L 28-NOV-20, L 29-NOV-20, L04-DIC-19, L12-DIC-19, 

L13-DIC-19, L27-NOV-19, 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

27/11/17, 04/12/17, 12/12/17, 27/11/18, 28/11/18, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/11/19, 00/12/19, 28/01/19, 27/01/20, 29/01/20

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

05/03/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 22עמוד 



46430:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ח"ב תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי25/06/2018:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") SPIT-UP RELIEFסימילאק , סימילאק נאושור, סימילאק קומפורט

("הסוגריים אינו מאושר

ספרד, רבנות מדריד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת, לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,כשר:נוסח התווית
רבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46444:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ח"ד תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי27/06/2018:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")חומוס יבש , אפונה יבשה, עדשים אדומים יבשים, עדשים ירוקים יבשים, פול יבש

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

קנדה-CRCה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Agt:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

CORאוCOR04240אוCOR 48058אוCOR402300אוCOR47746לקוד כשרות 
COR 03927או01110

 ובאישורCRCכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 23עמוד 



46474:תעודה' מס

1023:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי28/06/2018:תאריך לועזי

מ"שמן תעשיות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פתיתי טונה במי מלח, פתיתי טונה בשמן קנולה, פתיתי טונה בשמן זית, נתחי טונה בשמן זית

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Unicord Public:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/03/18, 12/03/18, 13/03/18, 14/03/18, 15/03/18, 16/03/18, 18/03/18, 
19/03/18, 20/03/18, 21/03/18, 22/03/18, 23/03/18, 24/03/18, 26/03/18, 

27/03/18, 28/03/18, 09/04/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/03/21, 15/03/21, 16/03/21, 20/03/21, 21/03/21, 22/03/21, 12/03/22, 

13/03/22, 14/03/22

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46482:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי28/06/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פולי סויה בתרמילים , פולי סויה קלופים קפואים

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

זנגזו פומי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ובאישור"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראלבית יוסף

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/04/17, 04/04/17, 05/04/17, 25/06/18, 26/06/18, 27/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/04/19, 00/06/21

קטניות, ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 24עמוד 



46504:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prime Seeds:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46505:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Delote:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 25עמוד 



46507:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agronegocios:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46508:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Foodway:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 26עמוד 



46509:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ilta Grain:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46511:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Herba:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק אורז, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 27עמוד 



46514:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Perreda Agro:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46523:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביצי דג שיבוט 

רבנות דנמרק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ה סי פודס'אמנצ:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
511-516, 6370-6375, 7421-7426, 

כשר פרווה  לפסח קטניות בהשגחת רבנות דנמרק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

30/05/16, 20/12/16, 19/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/05/21, 19/11/21, 20/12/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 28עמוד 



46524:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי01/07/2018:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חציל קלוי , עלי גפן ממולאים

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הזה אמבה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"וסמל הכשרות חייב להופיע ע, חותמת המשגיח על כל קרטון

ת"לפסח לאוכלי קיטניות השגחת חתם סופר פ, פרווה,כשר :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/10/18, 01/09/19, 11/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46532:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי02/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agro Industries:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קיטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 29עמוד 



46533:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי02/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Srss Agro Private:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46534:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי02/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Agricom:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא פרווה לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 30עמוד 



46535:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ט תמוז תשע"שני י יום:תאריך עברי02/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Digrava:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46555:תעודה' מס

1022:יבואן' מס

ח"ה תמוז תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי08/07/2018:תאריך לועזי

מייק שאמי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק12.5צימוקים זהובים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע! יש לבדוק לפני השימוש

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 31עמוד 



46606:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/07/2018:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים שחורים יבשים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אונטד גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
03/07/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46607:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ח תמוז תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/07/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים שחורים יבשים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אונטד גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
03/07/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 32עמוד 



46632:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"אב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי15/07/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrencrops Peru:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46634:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"אב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי15/07/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jalaram Agriexports:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 33עמוד 



46637:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ח"אב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי15/07/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ילי 'עם צ, במי מלח, נתחי טונה בהירה בשמן צמחי

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

גולדן פרייז:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
ADAR77, BMELKP, BMSLKYP, BYBEREL, BYBMELP, BYBMKP,

BYSLKP, CHESHVAN78, ELU177, ESIZKP, ISELKP, ISZIESP,
MBELKP, MEISLKP, NISAN77, SHEVAT78, SHIMONP, SHKPEL,

SLYKMKP, SYEKPR, TAMUS77, TEVET78,
צ על כל קרטון"סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה והולגרמות זיהוי של הבד .

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

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

תאריך ייצור
16/11/14, 17/11/14, 18/11/14, 19/11/14, 20/11/14, 21/11/14

תאריך אחרון  לשיווק
17/11/18, 18/11/18, 19/11/18, 16/01/21, 27/01/21, 27/03/21, 28/03/21, 
29/03/21, 30/03/21, 26/06/21, 28/06/21, 28/08/21, 30/08/21, 31/08/21, 
29/09/21, 16/11/21, 20/11/21, 22/11/21, 15/01/22, 16/01/22, 17/01/22, 

18/01/22

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46650:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ח"אב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי15/07/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ו רויפנג'זאנגז:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
21/06/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 34עמוד 



46745:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"א אב תשע"שני י יום:תאריך עברי23/07/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jalaram Agriexports:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46773:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ג אב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי25/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kessler:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 35עמוד 



46791:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"ד אב תשע"חמישי י יום:תאריך עברי26/07/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Terra Llc:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46796:תעודה' מס

539:יבואן' מס

ח"ד אב תשע"חמישי י יום:תאריך עברי26/07/2018:תאריך לועזי

גילד אנטרפרייזס:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")עדשים ירוקות מבושלות , חומוס מבושל, שעועית אדומה מבושלת

("אינו מאושר

צ בית יוסף"בד/KIRץ איגוד רבנים "בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הורקסה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
81583, 90489, 90495, 90576, 90577, 90578, 90579, 90583, 90584, 90585, 

90587, 

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

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

תאריך ייצור
15/08/18, 07/11/18, 08/11/18, 18/11/18, 18/12/18, 24/01/19, 30/01/19, 
11/02/19, 12/02/19, 13/02/19, 14/02/19, 15/02/19, 16/02/19, 17/02/19, 

18/02/19, 19/02/19, 20/02/19, 21/02/19, 22/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/19, 24/07/19, 30/07/19, 11/08/19, 12/08/19, 13/08/19, 14/08/19, 
15/08/19, 16/08/19, 17/08/19, 18/08/19, 19/08/19, 20/08/19, 21/08/19, 

22/08/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת
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46819:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי01/08/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grainex International:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46825:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי01/08/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Plugrain:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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46899:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"ח אב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי09/08/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")פולי סויה קלופים קפואים , אדממה-פולי סויה בתרמילים קפואים

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

זנגזו רופינג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה יצור מיוחד כשר לפסח קטניות"ץ בית יוסף חייבת להופיע ע"חותמת בד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
21/03/17, 22/03/17, 23/03/17

תאריך אחרון  לשיווק
00/03/19

קטניות, ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46908:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"אלול תשע' ראשון א יום:תאריך עברי12/08/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" SUPERCOFIX" פירות בסירופ קל במותג4קוקטייל 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יאנגסו פודס'ג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

תאריך ייצור
07/10/16

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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46924:תעודה' מס

2350:יבואן' מס

ח"אלול תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי14/08/2018:תאריך לועזי

מ"פילפל פיתוח תעשיות מזון בע:שם היבואן

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

COR:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agt Foods:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46933:תעודה' מס

1743:יבואן' מס

ח"אלול תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי15/08/2018:תאריך לועזי

מ"נוטרה זן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")גרגרי חומוס אורגני , שעועית בורלוטי אורגני, שעועית לבנה אורגנית: מותג נוטרה זן

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פגר די גררדו פרראיולי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
B9LAS15S00000, B9LBS15S00000, B9LCS15S00000, B9LES15S00000,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
21/12/17, 22/12/17

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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46934:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ח"אלול תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי15/08/2018:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סלט אבוקדו מוקפא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אבו קינג:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/02/18, 10/02/18, 11/02/18, 12/02/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/02/20, 10/02/20, 11/02/20, 12/02/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46960:תעודה' מס

164:יבואן' מס

ח"א אלול תשע"רביעי י יום:תאריך עברי22/08/2018:תאריך לועזי

שינטרקו:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Srss Agro Private:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונימצא כשר פרווה לפסח קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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46969:תעודה' מס

810:יבואן' מס

ח"א אלול תשע"רביעי י יום:תאריך עברי22/08/2018:תאריך לועזי

בני חנא שומשום:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olega:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46971:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"א אלול תשע"רביעי י יום:תאריך עברי22/08/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rama Industries:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47028:תעודה' מס

2064:יבואן' מס

ח"ח אלול תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/08/2018:תאריך לועזי

מ"בסט קוואליטי ציפס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") אריזות בקרטון 5 או 4, ג" ק2.5יפס קפוא באריזות של 'צ

("מאושר

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מקיין פודס אירופה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/20, 29/02/20, 31/03/20, /08/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47037:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"ב אלול תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/09/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מקס פירות יער, ג" ק5תות שדה באריזה של , ג" ק5קונפיטורה בטעם תפוז באריזה של 

,קונפיטורת תות שדה, קונפיטורת שזיף": שופרסל"קונפיטורות במותג , ג" ק5באריזה של 
ריבת, ריבת תות שדה, קונפיטורת משמש, קונפיטורת דובדבן, קונפיטורת אוכמניות

SUPER"קונפיטורות במותג , ריבת שזיפים, ריבת דובדבנים, ריבת משמש, אוכמניות
COFIX :"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")קונפיטורת תות שדה , קונפיטורת משמש

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

15:מספר מוצרים

99סימה :יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY1441, L1180129, L160224, L160225, L160228, L160229, L160301,

L160302, L180129, L180130,
הוראת מעבר

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

24/02/16, 25/02/16, 28/02/16, 29/02/16, 01/03/16, 02/03/16, 29/01/18, 
30/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
24/02/19, 25/02/19, 28/02/19, 01/03/19, 02/03/19, 29/01/21, 29/02/19

כלליסיווג המוצר

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע:הערות

:עדכון. ת
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47070:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"ד אלול תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי04/09/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חתיכות אננס בסירופ קל במותג דיפ שיווק 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מורנינג דיו פודס:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
EB9K78, 

צ בית יוסף ובאישור"כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

10/06/18, 11/06/18, 12/06/18, 13/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/06/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47082:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"ו אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי06/09/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Meihualangfang:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע"סמל הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 43עמוד 



47083:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"ו אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי06/09/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PROSANTEפתיתי סויה , PROLIAקמח סויה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Cargill U.s.a:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע"סמל הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47112:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"תשרי תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי16/09/2018:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
")פלפל ירוק חריף במי מלח , פלפלים צהובים קלויים בחומץ, פלפלים אדומים קלויים בחומץ

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מהי גידא טוריזם טקסטיל סאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBYKP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/07/18, 27/07/18, 15/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/10/20

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47179:תעודה' מס

893:יבואן' מס

ט"חשון תשע' שני ו יום:תאריך עברי15/10/2018:תאריך לועזי

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חומצה מאלית מצופה , חומצת לימון מצופה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Norevo Gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר"ריקן חותם הבד' על כל גBK774292 - BK774231סידורי ' הולגרמות במס
.לפסח קטניות 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

16/07/18, 17/07/18, 18/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/07/20

שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47184:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"חשון תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי16/10/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אדוול:יצרן

:טלפון

אורוגוואי:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 45עמוד 



47185:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"חשון תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי16/10/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

M.r. Agro:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבליניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47236:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי25/10/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

  Cargill:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"סמל הכשרות לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47237:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי25/10/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אריטריטול , דקסטרוז, מלטודקסטרין: חומר גלם 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Zhuceng Dongxiao/shandong:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"סמל הכשרות לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47238:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי25/10/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Deosen Biochemical:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"ץ בית יוסף כשר לפסח לאוכלי קטניות חייה להופיע ע"סמל הכשרות בד
המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47240:תעודה' מס

54:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי25/10/2018:תאריך לועזי

דנשר:שם היבואן

:ים/מוצר
פרכיות תירס, פריכיות תירס עם שומשום, פריכיות תירס עם סויה זרעי פשתן, פריכיות תירס

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עם דגנים מלאים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

מ"ריאל פודס בע:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1292,

.ץ בית יוסף על האריזה המקורית"חותם בד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, אפיית ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/10/18, 01/11/18, 01/12/18, 01/01/19, 01/02/19, 01/03/19, 01/04/19, 
01/05/19, 01/06/19, 01/07/19, 01/08/19, 01/09/19, 01/10/19, 01/11/19, 

01/12/19, 01/01/20, 01/02/20, 01/03/20, 01/04/20, 01/05/20

דגניםסיווג המוצר

:הערות

05/03/2019:עדכון. ת

47278:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"חשון תשע' שני כ יום:תאריך עברי29/10/2018:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47291:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ב חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי31/10/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן נטורל:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47293:תעודה' מס

2145:יבואן' מס

ט"ב חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי31/10/2018:תאריך לועזי

נועם.כ:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מהי גידא טוריזם טקסטיל סאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBYKP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

15/10/18, 16/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
05/10/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47299:תעודה' מס

1581:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי01/11/2018:תאריך לועזי

מקו'ג:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ג ילונג"נאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
8133502/01019,

ג כל"סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית וכן חותמת המשגיח ע
.קרטון

ת כשר לפסח לאוכלי"כשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47301:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי01/11/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי טונה בהירה בשמן סויה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א אינטרנשיונל פוד גרופ.פ.ס:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
SKCMODEDEENCH, TKSMNSNE177,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

27/08/18, 28/08/18, 29/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/08/23

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 50עמוד 



47302:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי01/11/2018:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חצילים קלויים על האש 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאי גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBYKP,

על כל אריזה חייב להופיע חותמת הכשרות לפסח

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

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

תאריך ייצור

15/10/18, 16/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/10/21

ירקות כבושים, שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47306:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי01/11/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")שפקונית במי מלח , פלפל קלוי בחומץ, חצילים קלויים על האש

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
,BBY.BYחצילים בלבד בקוד ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
08/10/18, 09/10/18, 10/10/18, 11/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/10/21, 09/10/21, 10/10/21, 11/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 51עמוד 



47308:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי01/11/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ג ילונג"נאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
8133502/01019,

ג כל"סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית וכן חותמת המשגיח ע
.קרטון

ת כשר לפסח לאוכלי"כשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47329:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ו חשון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי04/11/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,עמילן אורז פריגלטינייזר, עמילן אורז גלוטינוס, עמילן אורז, קמח אורז גלוטינוס, קמח אורז

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קמח אורז פריגלטינייזר 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Bankok Starch Undustrial:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

13/03/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 52עמוד 



47330:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ו חשון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי04/11/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

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

ועד הכשרות תאילנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thai Flour Industry:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
528227 ,528340 ,529003,

סמל הכשרות כשר לפסח תאי כשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/08/18, 06/12/18, 03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
14/08/20, 05/12/20, 02/01/21

חומר גלםסיווג המוצר

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

13/03/2019:עדכון. ת

47338:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ז חשון תשע"שני כ יום:תאריך עברי05/11/2018:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

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

תאריך ייצור

08/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/10/21

;סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 53עמוד 



47374:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"חשון תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי08/11/2018:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 5, ליטר3, ליטר1שמן חמניות מזוכך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אדבג:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/12/17, 15/01/18, 16/01/18

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47386:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' שני ד יום:תאריך עברי12/11/2018:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
POTASSIUM LACTATE78%, POTASSIUM LACTATE, POTASSIUMח 

ACETATE BLEND, SODIUM LACTATE60% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Henan Jindan:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 54עמוד 



47412:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי15/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Asian Food Industry:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתSHבמותג , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

47413:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי15/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Agrofin:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 55עמוד 



47418:תעודה' מס

90:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' ראשון י יום:תאריך עברי18/11/2018:תאריך לועזי

ליקורד ביו:שם היבואן

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

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ingredion Germany Gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקורית אוKLBD-P KITNIYOTסמל הכשרות 
.Hג המוצר הינה "האות השלישית המצוינת בקוד ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47434:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ג כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי21/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrro Fergi:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
יש לבדוק לפני השימוש. לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 56עמוד 



47443:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"חמישי י יום:תאריך עברי22/11/2018:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gushen:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי קטניות וחותמת-פ"באריזות סגורות בלבד הנושאות את הכיתוב כשל
,הכשרות

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47448:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"חמישי י יום:תאריך עברי22/11/2018:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אייבי וילקסקיו:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18SPGT11-75/77/78,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/10/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47463:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ז כסלו תשע"ראשון י יום:תאריך עברי25/11/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ר לישראל"הרה/ ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הזה אמבה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

וחותמת המשגיח על כל. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
.קרטון

לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת חוג חתם סופר, פרווה, כשר:נוסח התווית
ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"פ

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/11/19, 04/11/19, 09/11/19, 11/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47465:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ז כסלו תשע"ראשון י יום:תאריך עברי25/11/2018:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לישראל/ת "חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג כל קרטון"סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית וחותמת ע

ת"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/01/21, 11/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47541:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"א כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי29/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agricom:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47542:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"א כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי29/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

COR:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agt Foods:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותCORכשר לפסח קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47578:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ה כסלו תשע"שני כ יום:תאריך עברי03/12/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
N-CREAMER 2230, NOVATION 2300, ULTRA TEX 2131, N-CREAMERח 

2111 ,NOVATION 2700, CAPSUL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Ingredion:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

וסמל הכשרות חייב להופיע" H"האצווה האות השלישית תיהיה ' במס

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47584:תעודה' מס

12:יבואן' מס

ט"ה כסלו תשע"שני כ יום:תאריך עברי03/12/2018:תאריך לועזי

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RESPONE 4410, ALPHA DSאבקת סויה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Solae:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ץ וכיתוב כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע על האריזה"סמל הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונה, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47588:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"ו כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי04/12/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Juxian:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47598:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז כסלו תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי05/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קונפיטורת, קונפיטורת אוכמניות, קונפיטורת שזיפים" :שופרסל"קונפיטורות וריבות במותג 

ריבת, ריבת אוכמניות, ריבת דובדבנים, קונפיטורת משמש, קונפיטורת תות שדה, דובדבנים
,מעדן משמש, מעדן פירות אדומים, מעדן דובדבן חמוץ, ריבת שזיפים, ריבת תות שדה, משמש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מעדן תות שדה , מעדן אוכמניות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

15:מספר מוצרים

99סימה :יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
1180129, BBY1441, BBY14441, L181203/4/5/6, L190128/129/130,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית וכן חתימה ידנית על כל קרטון

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/01/18, 30/01/18, 03/12/18, 04/12/18, 05/12/18, 06/12/18, 28/1/19, 29/1/19, 
30/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
29/01/21, 06/12/21, 28/1/22, 29/1/22, 30/01/22

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

03/04/2019:עדכון. ת
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47627:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ח כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי06/12/2018:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Toumi Inter Trade:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 פעמים לפני השימוש כפי המנהג3יש לברור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47651:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי11/12/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") STAR FOODל במותג " מ250/ ל" מ750סירופ רימונים 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אומארט:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
037, M08045/46, M08069/037,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/11/17, 12/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/11/21

סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47654:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי11/12/2018:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חתיכות אננס בסירופ קל , פרוסות אננס בסירופ קל

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ואס אורינטאל:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
HBE1765DBE,

סמל הכשרות כשר לפסח קטניות  חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/10/18, 30/10/18, 31/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47655:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי11/12/2018:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,שפקונית במי מלח, פרוסות חלפניו במי מלח, פלפל קלוי בחומץ, חצילים קלויים על האש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עגבניות מיובשות בשמן חמניות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY.YH,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/10/18, 09/10/18, 10/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/10/21, 09/10/21, 10/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47678:תעודה' מס

1636:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סטאר קיסט פודור בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טונה בהירה ' פאוצ, נתחי טונה בהירה בשמן סויה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

טונה ויטנאם:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
21647SSA,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

בהשגחת, בישול ישראל, פרווה,כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בד

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

תאריך ייצור
13/06/17, 24/01/18, 25/01/18, 26/01/18, 27/01/18, 28/01/18, 29/01/18, 
30/01/18, 31/01/18, 01/02/18, 02/02/18, 03/02/18, 04/02/18, 05/02/18, 
06/02/18, 07/02/18, 08/02/18, 11/03/18, 12/03/18, 13/03/18, 14/03/18, 
15/03/18, 16/03/18, 17/03/18, 18/03/18, 19/03/18, 20/03/18, 21/03/18, 
22/03/18, 23/03/18, 24/03/18, 25/03/18, 26/03/18, 27/03/18, 28/03/18, 
29/03/18, 09/04/18, 10/04/18, 11/04/18, 12/04/18, 13/04/18, 15/04/18, 
16/04/18, 08/05/18, 09/05/18, 10/05/18, 11/05/18, 12/05/18, 13/05/18, 

14/05/18, 15/05/18, 16/05/18, 17/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
13/06/20, 24/01/21, 25/01/21, 26/01/21, 27/01/21, 28/01/21, 29/01/21, 
30/01/21, 31/01/21, 01/02/21, 02/02/21, 03/02/21, 04/02/21, 05/02/21, 
06/02/21, 07/02/21, 08/02/21, 11/03/21, 12/03/21, 13/03/21, 14/03/21, 
15/03/21, 16/03/21, 17/03/21, 18/03/21, 19/03/21, 20/03/21, 21/03/21, 
22/03/21, 23/03/21, 24/03/21, 25/03/21, 26/03/21, 27/03/21, 28/03/21, 
29/03/21, 09/04/21, 10/04/21, 11/04/21, 12/04/21, 13/04/21, 15/04/21, 
16/04/21, 08/05/21, 09/05/21, 10/05/21, 11/05/21, 12/05/21, 13/05/21, 

14/05/21, 15/05/21, 16/05/21, 17/05/21

סיווג המוצר

,C1622001-C1716000, B1148001-B1154801, C0941715-C0952105' הולוגרמות מס:הערות
C0952309-C0964720, C1676001-C1694638, C0928151-C0931386,
D291377-D0295016, B1156001-B1158001, C0903292-C0926072,

B1087301-B1112676, B1148001-B1154801, C0980750-C0984000

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 64עמוד 



47684:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

יורטדאס:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות יבשים, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47690:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Raj Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 65עמוד 



47692:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אינטרלום:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47693:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mir Agro:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 66עמוד 



47695:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alternatif:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47696:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פרוקאין:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 67עמוד 



47698:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bonoil Seeds:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47701:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אנג'הילוננג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 68עמוד 



47702:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן יואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47703:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מרויקס איטנשנל:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 69עמוד 



47704:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי12/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mahi Enterpise:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבליניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47714:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

.Stallion Ent:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 70עמוד 



47716:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Jova:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47720:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") STAR FOOD: קוקטייל פירות בסירופ קל במותג, אננס שימורים

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ואס אורינטאל:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
IHN6651BA, IHN6651BH,
ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/11/17, 14/11/17, 27/11/17, 28/11/17

תאריך אחרון  לשיווק
13/11/20, 27/11/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 71עמוד 



47723:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") STAR FOODבמותג '  גר600במיה במי מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אונטד גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
M16011/115,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

27/07/17

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47724:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
SUPERB SOY FIBER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Archer Daniels:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/00/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 72עמוד 



47736:תעודה' מס

1597:יבואן' מס

ט"טבת תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי13/12/2018:תאריך לועזי

מ"ש בע"קבוצת רותדנ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אפרסק , פירות יער, רגיל:שיכר תפוחים מוגז בטעם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

לטביה Jsc:יצרן

:טלפון

לטביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1L87423, 1L87424, 1L87427,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/05/20

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47737:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"טבת תשע' ראשון ח יום:תאריך עברי16/12/2018:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") HLSOLATE FLOUR, NON GMO SOYBEANS: חלבון סויה

("הסוגריים אינו מאושר

ב" ארהKועד הכשרות חי :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Harvest Lnnoovations:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
HI041718,

חייב להופיע על גבי האריזה K סמל הכשרות חי

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47738:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"טבת תשע' ראשון ח יום:תאריך עברי16/12/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Yantai Shunagta Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

צ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47741:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"טבת תשע' ראשון ח יום:תאריך עברי16/12/2018:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פילה אנשובי בשמן צמחי בקופסאות זכוכית ושימורי פח 

("מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פצקה אזורו קפלו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

  ובאישור הרבנות הראשיתKכשר פרווה בהשגחת המשולש:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/07/19, 19/07/19, 20/07/19, 21/07/19, 24/07/19, 27/07/19, 28/07/19, 

31/07/19, 01/08/19, 02/08/19, 03/08/19, 04/08/19

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47746:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"טבת תשע' ראשון ח יום:תאריך עברי16/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Whitefields Overseas:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47751:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Toumi Inter Trade:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית יש לברור לפני השימוש

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 75עמוד 



47767:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Shine Nuts:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47775:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

brolem:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 76עמוד 



47776:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sunopta:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47777:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrofin:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 77עמוד 



47778:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cotagro:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47779:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Foodway:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47780:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Star Valley:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47781:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrolupin:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 79עמוד 



47782:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרעיני דלעת בלי קליפה , גרעיני דלעת בקליפה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Qingdao Dongdi:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47783:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Birlik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 80עמוד 



47788:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ט יום:תאריך עברי17/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Belle Pulses:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47796:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ilta Grain:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות  באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 81עמוד 



47798:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hakan:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי  קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47799:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Desdelsur:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 82עמוד 



47802:תעודה' מס

1587:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

קיבוץ גלגל:שם היבואן

:ים/מוצר
,צימוק טומפסון, צימוק סולטנה, צימוק בהיר זהוב, צימוק פלאם, צימוק כהה קורנטסס

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוק סונדרין 

בית דין קיפטאון:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Carpe Diem Raisins:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בית דין קיפטאון:נוסח התווית
.ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47803:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Graceland:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kבהשגחת משולש , כשר לפסח לאוכלי קטניות  פרווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 83עמוד 



47806:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Graceland:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותOUכשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47809:תעודה' מס

54:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

דנשר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ירקות , גזר, טבעי: חטיף אורז אפוי לתינוקות בטעם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

וואנט וואנט:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
19 KISLEV 5778, 28 KISLEV 5779,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, אפיית ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/01/19, 07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/01/20

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 84עמוד 



47815:תעודה' מס

1092:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שלישי י יום:תאריך עברי18/12/2018:תאריך לועזי

מ"שקדיה גבע בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25אורז לבן באריזות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טפ פאניץ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש' יש לברור ג.    ץ יורה דעה חייב להופיע על השק"סמל בד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47874:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  דוחן פנסילריה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Goodwill:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 85עמוד 



47883:תעודה' מס

971:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

מ"מרבה ישראל בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
סלים דליס מהדורה מיוחדת חטיף מצופה, סלים דליס חטיף ללא גלוטן עם שוקולד חלב

סלים דליס קידס חטיף מצופה, סלים דליס קידס חטיף מצופה שוקולד חלב, שוקולד מריר
סלים דליס מהדורה, סלים דליס חטיף מצופה שוקולד מריר בנגיעות תפוז, שוקולד לבן

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מיוחדת חטיף דגנים מצופה שוקולד חלב 

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

6:מספר מוצרים

ורי'ביסנצ:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קיטניות ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/11/17, 23/11/17, 13/07/18, 14/07/18, 17/07/18, 18/07/18, 29/07/18, 
30/07/18, 09/09/18, 10/09/18, 11/09/18, 12/09/18, 17/09/18, 18/09/18, 
19/09/18, 21/09/18, 22/09/18, 23/09/18, 19/10/18, 20/10/18, 21/10/18, 
20/11/18, 01/12/18, 22/12/18, 23/12/18, 24/12/18, 06/01/19, 07/01/19, 
08/01/19, 10/01/19, 11/01/19, 12/01/19, 20/01/19, 02/02/19, 03/02/19, 
04/02/19, 14/02/19, 15/02/19, 28/02/19, 07/03/19, 08/03/19, 09/03/19, 
24/03/19, 25/03/19, 27/03/19, 20/06/19, 28/06/19, 16/08/19, 17/08/19, 
18/08/19, 02/09/19, 03/09/19, 04/09/19, 05/09/19, 26/09/19, 29/09/19, 

29/02/19

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 86עמוד 



47884:תעודה' מס

1159:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

מ"פורווינד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סלים"פרכיות תירס בטעם עגבניות ועשבי טיבול , "סלים דליס"פריכיות תירס בטעם טבעי 

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" סלים דליס"פרכיות תירס בטעם זיתים ועירית , "דליס
("מאושר

ב"ארה-Kהמשלש:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Bisentury:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/03/19

חטיפים, דברי מאפהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47895:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פולי סויה קלופים קפואים , אדממה-פולי סויה מוקפאים

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

שנדונג גונגפה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
02/08/17, 03/08/17, 04/08/17

תאריך אחרון  לשיווק
00/08/19

קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 87עמוד 



47897:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר "ג400עלי גפן ממולאים באורז במשקל 

הרבנות הראשית לישראל/ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אסמא:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
YFKCH 19.3.77,

על כל אריזה צריך חותמת.על כל קרטון חייב להיות הולוגרמות של הכשרות
ץ"הבד .

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת חתם סופר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

19/12/16

תאריך אחרון  לשיווק
19/12/19

שימוריםסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

47899:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
ב קמח עדשים"פתיתים אורגניים ע, ב קמח עדשים אדומות ללא גלוטן"אטריות אורגניות ע
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ירוקות ללא גלוטן 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מולינו אנדריאני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
23/01/17, 24/01/17, 18/12/17, 19/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
/01/19, /12/19

ללא גלוטן, דגניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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47901:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")אטריות אורגניות אדממה , אטריות אורגניות משעועית שחורה

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מולינג קאיפי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47902:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לקט ירקות מוקפאים מעורבים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונחלדוס דה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור

15/02/17

תאריך אחרון  לשיווק
15/02/19

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 89עמוד 



47904:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר " ג320גריני תירס מתוק באריזה של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טי.אף.ארבולג קונסרב קי:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות לפסח חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/03/16

תאריך אחרון  לשיווק
17/03/19

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47909:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  2.5/ג" ק10גרעיני תירס קפואים באריזה של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מספרוטס ציביציה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/08/20

שימורים, ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47925:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שלישי י יום:תאריך עברי25/12/2018:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

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

אנגליה, ץ לונדון"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמאן לאל סאטיה'צ:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-p kitniyotסמל 

יבהשגחת בית דין, כשר לפסח פרווה לאוכלי אורז בפסח:נוסח התווית
פעמים' ש לברור ג. לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47938:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Globenatural:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47939:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kalp Impex:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47944:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hemsi:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47947:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dalian Tianjin:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47948:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amar Sing:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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47952:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jova:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47961:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Logistica Y Agroexportaction:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 94עמוד 



47962:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Surfood S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47963:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fram Trade International:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 95עמוד 



47966:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grainex International:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47968:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Food Company:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 96עמוד 



47973:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nordic Caraway:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47974:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Orchid Exim:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 97עמוד 



47978:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agronik:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47988:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alemar:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 98עמוד 



48006:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Orient Resources Company:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע. יש לבדוק לפני השימוש

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48035:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Guofeng Trading:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 99עמוד 



48041:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חילבה , כוסברה, קצח, שומר, כמון שלם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Kv Agro:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48049:תעודה' מס

808:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

מ"דשנים וחומרים כימיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
TAROMA PIKANT SMOKY, TAROMA CHICKEN, TARI: חומר גלם

COMPLET P 500, TAROMA CHICKEN SR, TAROMA BEEF ("כל מוצר לאחר
("הסוגריים אינו מאושר

אנגליה ,KF:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Icl (bk Guilini):יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
46539456, 46539556, 46539656, 46539756, 46539856, 46548356, 46562856, 
56085156, 56086556, 56086656, 56088556, 64373656, 64373756, 64373856, 
64373956, 64374056, 64380356, 64382256, 64384156, 74036456, 74040256, 
74040356, 74040456, 75136756, 75136956, 75138256, 75138356, 75140256, 
842866 56, 842867 56, 842887 56, 842902 56, 851035 56, 851096 56, 851098 

56, 851171 56, 

 ובאישור הרבנותKFבהשגחת , פרווה, כשר לפסח קטניות :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/01/17, 16/11/17, 22/03/18, 11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48074:תעודה' מס

2309:יבואן' מס

ט"ג טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/12/2018:תאריך לועזי

מ"רזפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פתית קרקר פריך מתירס בצבע כתום 

כיה'רבנות פארג צ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקסטרודו:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות פראג, פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות :נוסח התווית
כיה ובאישור הרבנות הראשית לישראל'צ

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

28/10/18, 29/10/18, 30/10/18, 31/10/18, 01/11/18, 07/01/19, 08/01/19, 
09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק דגניםסיווג המוצר

:הערות

11/03/2019:עדכון. ת

48084:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
,פרטיב, LPנפרו , HPנפרו , גלוצרנה פלוס, אנשור קומפקט, אנשור פלוס אדוונס, ויטל

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פולומוקאר 

OU:בהשגחה

8:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח לאוכלי קטניות.  חייב להופיע על האריזה המקוריתOUDסמל 

 ובאישורOUבהשגחת , חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

11/04/2019:עדכון. ת
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48086:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
אוסמולייט, ביטי פלוס'ג, ביטי'ג, אנשור פלוס וניל, אנשור פלוס קפה, אנשור פלוס שוקולד

HN ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOU- Dסמל 

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
OUובאישור הרבנות הראשית לישראל 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48088:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותOUפרווה  בהשגחת , לפסח קטניות, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונה, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48104:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מריאני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48107:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מורילס:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48117:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ח"ו טבת תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי02/01/2018:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
ARCON SM, ARCON SJ, ARCON SQ, ARCON S, PROFAM 974, ARCON Fח 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Adm:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48118:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Adm Archer:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
170306024, 180809068, 181030218, 181121137, 181121141, 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/00/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48119:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") SOY LECITHIN- לציטין

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Adm:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח לאוכלי"הכשרות לאריזות סגורות בלבד הנושאות את חותם הבד
.קטניות

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48144:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סימילאק איזומיל טף , סימילאק איזומיל

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנותOUבהשגחת , כשר לפסח קטניות  פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48145:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alisur Sac:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48148:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pereda:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 106עמוד 



48151:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")סימילאק ספיישל קאר , PM 60/40סימילאק , (HMF)סימילאק מעשיר חלב אם 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOU-Dסמל 

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
OUובאישור הרבנות הראשית לישראל 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48152:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")פדיאשור קומפליט שוקולד , פדיאשור קומפליט וניל, פדיאשור שוקולד, פדיאשור וניל

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

4:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOUDסמל 

,חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות :נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48153:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lion Raisins:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48165:תעודה' מס

641:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי03/01/2019:תאריך לועזי

מ"פודסטוק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סרדינים, בשמן צמחי עם פלפל חריף- סרדינים מרוקאים, בשמן צמחי- סרדינים מרוקאים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ברוטב עגבניות - מרוקאים

מאור הכשרות:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אוקימיק לעיון:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
03/12/18, 04/12/18, 05/12/18

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48183:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 2סימילאק למהדרין שלבים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

OUחלבי חלב ישראל  לפסח קטניות בהשגחת , כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, חלב ישראל משעת חליבה, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

07/04/2019:עדכון. ת

48186:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
סימילאק, 1סימילאק אדבנס פלוס , 3סימליאק גולד , 2סימילאק גולד , 1סימילאק גולד 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 3סימילאק אדבנס פלוס , 2אדבנס פלוס 

OU:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOU-Dסמל 

חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
OUובאישור הרבנות הראשית לישראל 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48200:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Caldak:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48210:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prairie:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48211:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Schmid / Melody:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48212:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alazan:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48215:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמוציות חצויות מיובשות ומסוכרות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מריאני פקינג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48221:תעודה' מס

2383:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

מ"משק ויילר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ceresco:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48245:תעודה' מס

619:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

ניצת הדובדבן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thompson:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

קטניות ובאישור הרבנות הראשית, נבדק ונמצא כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48258:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Omeroglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48259:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Talakshi Lalji:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48264:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן שומשום לא מזוכך : במותג טעמי אסיה

רבנות סינגפור:בהשגחה

1:מספר מוצרים

או איק גואן פוד אינדסטריאל:יצרן

:טלפון

סינגפור:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
2018-0715-JKTEPL, SKTGPL, 

לפסח קטניות בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור הרבנות,כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/12/17, 12/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/06/19, 11/04/20

שמנים, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48265:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amar Singh:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

פעמים על' כשר לפסח פרווה לאוכלי אורז בפסח יש לברור ג:נוסח התווית
צ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פי המנהג

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48272:תעודה' מס

992:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

'נחמיה לחוביץ:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קיי פרוטס.או:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/05/20

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 115עמוד 



48274:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פול ירוק קפוא , תחתיות ארטישוק קפוא, במיה קפואה

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קיי פרוטס.או:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
15/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/05/20

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48276:תעודה' מס

2385:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

אוקיי גרופ:שם היבואן

:ים/מוצר
שעועית ירוקה, שעועית ירוקה חתוכה, פול ירוק קפוא, תחתיות ארטישוק קפוא, במיה קפואה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדינה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

קיי פרוטס.או:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
07/05/17

תאריך אחרון  לשיווק
06/05/19

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48304:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
כמון, דוחן שלם, .כוסברה , חרדל שלם, שומר שלם, סלרי שלם, קצח שלם, חילבה שלמה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שלם 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Nhc Food:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"לבדוק לפני השימוש וסמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48344:תעודה' מס

1:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

הכרם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ניה ללא גלוטן 'וודקה סטוליצ

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לטבייאס בלזם.אס.איי:יצרן

:טלפון

לטביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
180260101, L180250101, L183180101, L183180102,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישורOUכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

25/01/17, 26/01/17, 18/03/18, 19/03/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48358:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Duc Minh Foods Tupp:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48379:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת, מוצרלה כדור בודד, מוצרלה מגורדת, מוצרלה טרייה כדור, גבינה מוצרלה טרייה גליל

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר300מוצרלה 

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

צוקר פרישקזה:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1806386, 1807734, 1831149, 1832535, 1832716, 1832717, 1851224, 1851233, 
1851235, 1905378, 1905379, 1905382, 1905383, 1907847, 1908076, 1909396, 

1909398, 1909400, 
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
17/05/19, 30/08/19, 17/01/20, 24/01/20, 05/06/20, 31/07/20, 06/08/20, 

07/08/20, 13/08/20, 14/08/20, 28/08/20, 04/09/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

04/04/2019:עדכון. ת
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48382:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זרעי שומר , כוסברה, כמון

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Nathubhai Cooverji & Sons:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/11/17, 09/07/18, 10/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/07/20, 10/07/20

תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

.שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

48395:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hensall District:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48396:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hensall District:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48397:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Argencrops:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48398:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dalian Domore:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48400:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bbirlik Baharart:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48401:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Terra Llc:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48404:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נדל חצוי 'חומוס טצ

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Peter Cmmodities:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48405:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Jalaram Agriexports:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48406:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mada Beans:יצרן

:טלפון

מדגאסקר:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48408:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tee Lee:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48409:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Export Packers:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48411:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדשים שחורים , פול מיצרי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nsc:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48412:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")קינואה שחורה , קינואה אדומה, קינואה לבנה-: ג"חו

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Agrencrops:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 125עמוד 



48416:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וס 'נאצ- חטיף על בסיס קמח תירס

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל סבור:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0312182, 

Kבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/08/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48418:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Goodwill:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 126עמוד 



48421:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זית שחור טבעי מיובש במלח בחביות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tripsas S.a:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
3511821 ,3521821 ,3531821 ,3551821,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/12/18, 18/12/18, 19/12/18, 20/12/18, 21/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
24/06/20, 25/06/20, 26/06/20, 28/06/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 127עמוד 



48451:תעודה' מס

916:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

השדה מוצרים טבעיים:שם היבואן

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

ארנטינה, אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nutrin:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
209461 ,209462 ,209463 ,209464 ,209465 ,209466 ,209468 ,209469 ,209501,
209502 ,209503 ,209504 ,209505 ,209506 ,209507 ,209508 ,209509 ,209510,
209515 ,209516 ,209517 ,209518 ,209519 ,209521 ,209522 ,209523 ,209524,
209525 ,209526 ,209527 ,209528 ,209529 ,209530 ,209535 ,209536 ,209545,
209546 ,209669 ,209709 ,209710 ,209715 ,209716 ,209717 ,209718 ,209719,
209720 ,209739 ,209740 ,6837 ,6838 ,6839 ,6840 ,6841 ,6842 ,6843 ,6844,

6845 ,6846 ,6847 ,6848 ,6849 ,6850 ,6851 ,6852 ,6853 ,6854 ,6855 ,6856 ,6857,
AK 8269למדבקה 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/08/18

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 128עמוד 



48453:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מרגרינה ללא תוספת מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מרסה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BRL51,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18, 27/11/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/11/19

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48469:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

J.p Khamkar&associates:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 129עמוד 



48480:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ר " ג4.200 או 2.700פלפל אדום קלוי על האש במי מלח באריזות של 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקרניז יאם נידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
TPKP0905181-01,

סמל הכשרות כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/09/18, 04/09/18, 05/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/21

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48488:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפל ירוק במי מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאי גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBYKP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/10/20

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 130עמוד 



48491:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוביות, פלחי קוקוס מסוכרים, קוביות מלון מסוכרות, נתחי תפוח עץ מסוכרים עם קינמון

קוביות, פלחי קיווי מסוכרים, קוביות זנגוויל מסוכרים, יפס קלוי'קוקוס צ, קוקוס מסוכרים
נתחי פפאיה, פרוסות מנגו מסוכרות עם מיץ מנגו, קוביות מנגו מסוכרות, קיווי מסוכרות

רצועות, קוביות אננס מסוכרות, קוביות פפאיה מסוכרות, מקלות פפאיה מסוכרים, מסוכרים
,פרוסות מנגו טבעי מיובש, נתחי אבטיח מסוכר, נתחי פסיפלורה מסוכרים, פומלו מסוכרות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טבעות אננס מסוכר , פרוסות מנגו מסוכר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

20:מספר מוצרים

צינונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/12/17, /12/18, 28/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19, /12/20

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48492:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ovoschi Frukta Mira:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ג"חו, קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 131עמוד 



48496:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ח"א אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי26/02/2018:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") גרם 510'  חמאת בוטנים קראנצ,  גרם510חמאת בוטנים במשקל 

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

יונטד פודס:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
LMTL 05/2317,

ץ כשר לפסח  קטניות ייצור מיוחד"על על אריזה חותמת בד .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/12/17, 06/12/17, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
05/12/19, 06/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48497:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוקוס, פרוסות קוקוס מסוכר, רצועות מלון מסוכרות, נתחי תפוח עץ מסוכרים עם קינמון

,טבעות אננס מסוכרות, פלחי פפאיה טבעי מיובשות, קוביות זנגוויל מסוכרות, יפס קלוי'צ
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רצועות פומלו מסוכרות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

צינונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
/12/17, /12/18

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19, /12/20

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 132עמוד 



48498:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

ינטאי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18277, 

פרווה ובאישור הרבנות הראשית, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

19/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
19/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48526:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/01/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Qinhuangdao Lihua Starch Co:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח  לאוכלי קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 133עמוד 



48528:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ilta Grain:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48537:תעודה' מס

105:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

יס'מנצ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ב קמח אורז בטעם פפריקה "חטיף ע- פפריקה טוויסט

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

י'תאי ניצ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
FC1143, YK761,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

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

תאריך ייצור
10/10/18, 13/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
10/10/19, 13/12/19

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

25/03/2019:עדכון. ת
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48538:תעודה' מס

105:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

יס'מנצ:שם היבואן

:ים/מוצר
,ב פול עם קליפה עם מלח"חטיף ע, ב פול עם מלח"חטיף ע, ב אפונה ירוקה עם מלח"חטיף ע
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פבה - ב פול עם מלח "חטיף ע

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

טונג גרדן:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/03/18, 05/03/18, 08/10/18, 17/12/18, 14/01/19, 28/01/19, 25/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/03/19, 08/10/19, 17/12/19, 14/01/20, 28/01/20, 25/02/20

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

48541:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mctowa:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ בית יוסף כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע"סמל בד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48542:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")פולידקסטרטז , FOS, אריתריתול, מלטודקסטרין, גלוקוזה יבשה, דקסטרוזה

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Baolingbao Biology:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ כשר לפסח קטניות חייבת להופיע ע"חותמת הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48543:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Luzhou Bio Chem:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"ץ בית יוסף כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע"סמל הכשרות בד
המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48560:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")שבבי אורז בצבע לבן בלבד , אטריות אורז בצבע לבן בלבד

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

ניינטי ניין נודל:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKלאוכלי אורז בפסח בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/10/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48562:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז טמאקי גולד , אורז עגול מינורי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

טמאקי רייס קורפוריישן:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48568:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

לינדט:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L1558, 

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48571:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 90%אקסלנס ,  בטעם מעודן70%אקסלנס 

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

לינדט:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L1548, L1578, L2578, L5588, 

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/20, 28/02/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48574:תעודה' מס

1515:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

מ"פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25חומוס במשקל 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agroinvest:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48580:תעודה' מס

1126:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

שטראוס קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 100328-79310/12dep lec 5%אבקת קקאו

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48610:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")מלטיטול , סורביטול אבקה, סורביטול נוזלי, דקסטרוזה

("מאושר

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

  Cargill:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
03389546, 03402209, 03410042, 03410624, 03412673, 03412674, 03420988, 

03425807, 03426605, 03428366, 03429807, 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48622:תעודה' מס

54:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

דנשר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פופקורן להכנה במיקרוגל בטעם טבעי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רן פוד אנד סנאקס'סאות:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/12/18, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18, 13/12/18, 14/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/03/20, 12/03/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48623:תעודה' מס

54:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

דנשר:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

לוזיקי פרליני:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
5011, 5031, 5041, 5131, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/02/19, 20/06/19, 11/12/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48629:תעודה' מס

1787:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"טופ פוד תוספי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") SORBITOLסורביטול , MALTITOLמלטיטול 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Hylen:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48632:תעודה' מס

2315:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"נובולוג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") טבליות למציצה 100מגנזיום דואספורל ,  גרנולה למשקה300מגנזיום דואספורל 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

2:מספר מוצרים

מ"פרוטינה בע:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב טוביה הוד הוכוולד ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48636:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Golden Grain:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני  חג הפסח' יש לברור ג

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48638:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrencrops Peru:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48639:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Premier:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48640:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Baoqing Crown Star:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48641:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Arjazon Seed Trading Ltd:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48642:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
אורי)שעועית מש שחור שבור , (מונג דל)שעועית מש שבור , (טורי דל)שעועית אזוקי שבורה 

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר )"(דל

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Jalaram Agriexports:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48654:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קי אר אס:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
25/12/19, 26/12/19, 11/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48660:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Cecillio:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48668:תעודה' מס

1770:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

מ"שוואלם שיש ייבוא בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ופה 'קמח צ

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

J.b. Natural Foods:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48681:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רגינה:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
302/18K,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
29/10/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48694:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") POTASSIUM SORBATE POWDER, SORBIC ACIDח 

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lianyungang Mupro:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48700:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jalaram Agriexports:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

ג האריזה המקורית"ארץ הייצור חייב להופיע ע:הערות

:עדכון. ת

48704:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליאנג טונג רייס פלאור:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 148עמוד 



48705:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לי 'מקלוני אורז בצורת וורמיצ

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לי'ליאנג טונג רייס וורמצ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 149עמוד 



48712:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
c*texעמילן מעובד , c*tex 06203עמילן מעובד , c*tex 06201עמילן מעובד , 03710עמילן תירס 

כל מוצר לאחר") 12616עמילן מעובד , 12605עמילן מעובד , 06748עמילן מעובד , 06205
("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

7:מספר מוצרים

 Cargil:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
01372883, 01399775, 01405016, 01405021, 01430250, 01430863, 01433203, 
01439196, 01441604, 01443834, 01445037, 01446032, 01449515, 01451256, 
01452001, 01453440, 01455543, 01456722, 01459195, 01461095, 01461732, 
01463066, 01463480, 01466945, 01467168, 01467267, 01467573, 01469912, 
01476126, 01480609, 01483709, 01485980, 01492081, 01492131, 01492962, 
01493908, 01495135, 01496163, 01498216, 01498994, 01499072, 01499121, 
01503677, 01505301, 01512769, 01515294, 01517344, 01517371, 01518155, 

01521639, 01522920, 01524521, 01525217, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 150עמוד 



48736:תעודה' מס

582:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

יוניסרביס:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

או או או פמילי סטוקס:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48737:תעודה' מס

582:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

יוניסרביס:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מלנציני קומפלקס רוסו:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 151עמוד 



48738:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Baolingbao:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48763:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

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

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bredabest:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 152עמוד 



48770:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סמן:יצרן

:טלפון

אורוגוואי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48772:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סן יואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 153עמוד 



48774:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קיגדאין טונגסן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48776:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קינגדאו טונגסן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני פסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 154עמוד 



48782:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פ.ל.הילטון טרייד  ל:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48785:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאב אגרו:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.פעמים ללשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

04/04/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 155עמוד 



48786:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרימורה:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48787:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrosnab:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 156עמוד 



48788:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קוטגרו קואופרטיב:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48789:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאיינט אינטרנשיונל:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללו, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48790:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דיגרווה:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48791:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")קוכניות אורז , מקלוני אורז בצורות ספירלות, מקלוני אורז בצורת פנה, דפי אורז

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

KF:בהשגחה

4:מספר מוצרים

סאפוקו:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/05/19, 13/06/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48792:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יורו קונסלט:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48795:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hemsi Tarim Urunleri Tuc:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48803:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bora Agro Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48804:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

R/mr Agro:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברו ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בפסח ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48805:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Raj Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות בפסח ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48806:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ויטרה:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48807:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אלימנטוס:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48813:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mundi Rice:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48814:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Riseria Giuseppino:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 פעמים לפני השימוש3יש לברור 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכל אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48815:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chaman Lal Setia:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור שלוש פעמים לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח  באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48818:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25אורז לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יוניגרין:יצרן

:טלפון

אורוגוואי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור  לפני השימוש

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48819:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרגר אס אי:יצרן

:טלפון

פאראגוואי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48820:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Asia Golden:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48821:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25אורז ארוך גלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gelncore:יצרן

:טלפון

אורוגוואי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48823:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
,ל" מ700/  ליטר5ילי מתוק 'רוטב צ,  גרם400ממרח קארי ירוק ,  גרם400ממרח קארי אדום 

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") גרם 400ממרח קארי צהוב , ל" מ700ילי חריף 'רוטב צ
("מאושר

KF:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Krs  spicy:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/11/17, 14/11/17, 15/11/17, 25/12/17, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
13/11/19, 14/11/19, 15/11/19, 25/11/19, 10/12/20, 11/12/20

רטבים, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48832:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק10רצועות בצל מטוגנות קפואות , ג" ק10קוביות בצל מטוגנות קפואות 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קונגסה קונגלדוס אספניולס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור
20/08/18

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48838:תעודה' מס

12:יבואן' מס

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

אחים זגה:שם היבואן

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

בלגיה, מעין חי בריסל:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Solae Belgium:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48842:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ברוקלמן:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח קטניות פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48844:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Unjha:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48845:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nik Sot Group:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48849:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

K.m Ganatra:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48851:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") גרם 380סגנון ישן - ון גרגירים'חרדל דיז,  גרם380ון מקורי 'חרדל דיז

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

יונילבר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7290008462204, 7290008462259, 

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/01/20, 04/01/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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48861:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שאנדונג  גואנגאהו אגריקולטורל:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48862:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קינכדאו דונגתאי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48865:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שאנדונג  גואנגאהו אגריקולטורל:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48867:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקספורטסטאו:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

04/04/2019:עדכון. ת
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48876:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
SALAMI BASIC UNIT KOSHER 60, ITALIEN SALAMI TOP KFP, MEATח 

FILM R4N ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Meat Cracks:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/10/17, 05/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/10/18, 05/11/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48886:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מולגטה מקונן ביננזו:יצרן

:טלפון

אתיופיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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48890:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קהרמן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לשימוש לפסח' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48891:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק50טף שלם בשק 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

B.m Commercial:יצרן

:טלפון

אתיופיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש קודם. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
.הפסח

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 173עמוד 



48901:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") PEA PROTEIN ISOLATEחלבון אפונה , PEA DIETARY FIBERסיבי אפונה 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Shandong Jianyuan Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48902:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") THERMTEXעמילן תירס מעובד , THERMFLOעמילן תירס מעובד 

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ingredion:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KG4565, KG4570, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 174עמוד 



48903:תעודה' מס

1186:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

מ"אסמים חבילות שי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,שוקולד חלב עם פצפוצים' קראנץ, שוקולד לבן עם פצפוצים' קראנץ, י מריר'שוקולד באצ

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")י חלב 'שוקולד באצ, שוקולד מריר עם פצפוצים' קראנץ
("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/09/19, 31/10/19, 30/11/19, 31/12/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48906:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,דובדבן חמוץ, ארבע פירות, אוכמניות, בטעם משמש: SAN MORENOמעדן פרי במותג 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שזיף , תפוז, תות שדה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

99סימה :יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

MMK/MPKקוד יצור 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/01/20, 10/01/20, 11/01/20

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 175עמוד 



48909:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
 ביצי שוקולד חלב3ביצה עם הפתעה , ביצת שוקולד חלב עם צעצוע הפתעה": וקטה'צ"מותג 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עם צעצוע 

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

וולקור:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KK, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
  ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/09/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48910:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

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

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

הרבנות הראשית/חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אושן ספריי:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ת  ובאישור הרבנות הראשית"ס פ"כשר פרווה  בהשגחת חת:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 176עמוד 



48916:תעודה' מס

1204:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

אביק שווק מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
נוטרילון, 2נוטרילון שלב , 1נוטרילון שלב , פגים, ללא לקטוז, נוטרילון קומפורט, ARנוטרילון 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 3שלב 

Kמשולש :בהשגחה

7:מספר מוצרים

נוטרישיה קאלק:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48924:תעודה' מס

1204:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

אביק שווק מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
נוטרילון, 2נוטרילון שלב , 1נוטרילון שלב , פגים, ללא לקטוז, נוטרילון קומפורט, ARנוטרילון 

כל מוצר לאחר") 2נוטרילון פפטי שלב , 1נוטרילון פפטי שלב , וניור'נוטרילון פפטי ג, 3שלב 
("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

10:מספר מוצרים

נוטרישיה פר הפס:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 177עמוד 



48929:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מולגטה מקונן ביננזו:יצרן

:טלפון

אתיופיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48940:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בלה פולסס:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 178עמוד 



48944:תעודה' מס

1252:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Karan:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48947:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fabelas Grain:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 179עמוד 



48949:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים"), ,  עדשים ירוקים גדולים, עדשים ירוקים קטנים, עדשים חומים

("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Hensall District:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48950:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Goodwill:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 180עמוד 



48960:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Goodwill:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48962:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")אוזון לימון , , , , , , , , , , , ג" ק25גריסי תירס בשקים של , ג" ק25קמח תירס בשקים של 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות פאדווה איטליה:בהשגחה

13:מספר מוצרים

פ.ד.נ:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, משקאות חריפים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 181עמוד 



48966:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לבנה /שחורה/קינואה אדומה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Aplex Tradins:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48967:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"ה שבט תשע"שבת כ:תאריך עברי10/02/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  קינואה אורגנית

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Aplex Tradins:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 182עמוד 



48968:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Desdelsur:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48969:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Desdelsur S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 183עמוד 



48970:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")שעועית ברבוניה , שעועית שחורה, שעועית אדומה קטנה, שעועית אדומה

("הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

-Hensall Co:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48972:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Trimax:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 184עמוד 



48973:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זרעי חמניות רוסי קטן וגדול 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Brevis Ltd:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48974:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Brevis Ltd:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 185עמוד 



48979:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") PREGEFLO CHעמילן מעובד , CLEARAM CHעמילן מעובד 

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Roquette:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

"S"אצווה מתחילה באות ' מס

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48993:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25אורז ארוך לבן סנדרה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gelncore:יצרן

:טלפון

אורוגוואי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 186עמוד 



48995:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Duc Minh Foods Tupp:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49004:תעודה' מס

13:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"אחים חמוי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מיקס שעועית צהובה, קישוא בצל גזר גזע של סלרי חומוס ודלעת:מיקס ירקות , חומוס, תירס

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שעועית לבנה , שעועית קצוצה אפונה תירס וגזר

רבנות מדריד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Ultracongelados Virto:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 187עמוד 



49012:תעודה' מס

641:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"פודסטוק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סלט, פילה דג סלמון בשמן צמחי, פילה דג סלמון במיץ טבעי, פילה דג סלמון ברוטב עגבניות

,סלט עם סלמון אטלנטי וירקות בסגנון מקסיקני, עם סלמון אטלנטי וירקות בסגנון אסייתי
שימורי פילה סלמון, שימורי פילה סלמון על האש, סלט עם סלמון אטלנטי וירקות איטלקי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שפרוטים מעושנים בשמן לפתית , מעושן

מאור הכשרות:בהשגחה

9:מספר מוצרים

סיא זיווני:יצרן

:טלפון

לטביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

16/12/18, 17/12/18, 18/12/18, 19/12/18, 20/12/18

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49054:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי13/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
NASTAR-סיבים, SWELITE, EXAFINE 250 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Cosucra Group:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

 חייבים להופיע על האריזהOK KITNIYOTארץ הייצור וסמל ה , שם היצרן:הערות
.המקורית

:עדכון. ת
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49077:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
,SOPRO PTB, TRADKON T MINCED, SOYA BEAN LECITHIN: ח

TRADKON SPC-TEX, TRADKON SPC HC-200, TRADKON T FLAKES,
TRADKON F 200, SOPROTEX N MINCED ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

("מאושר

KF:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Soja Protein:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 189עמוד 



49095:תעודה' מס

808:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

מ"דשנים וחומרים כימיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
TAROMA PIKANT SMOKY, TAROMA CHICKEN, TARI: חומר גלם

COMPLET P 500, TAROMA CHICKEN SR, TAROMA BEEF ("כל מוצר לאחר
("הסוגריים אינו מאושר

אנגליה ,KF:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Icl (bk Guilini):יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
46539456, 46539556, 46539656, 46539756, 46539856, 46548356, 46562856, 
56085156, 56086556, 56086656, 56088556, 64373656, 64373756, 64373856, 
64373956, 64374056, 64380356, 64382256, 64384156, 74036456, 74040256, 
74040356, 74040456, 75136756, 75136956, 75138256, 75138356, 75140256, 
842866 56, 842867 56, 842887 56, 842902 56, 851035 56, 851096 56, 851098 

56, 851171 56, 93425856, 93427756, 

 ובאישור הרבנותKFבהשגחת , פרווה, כשר לפסח קטניות :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/01/17, 16/11/17, 22/03/18, 11/12/18, 12/02/19

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49120:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 3שלב, 2שלב, 1תרכובת מזון לתינוקות על בסיס חלב שלב 

("מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פריגו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
S22DTBV, S23DTAV, S23DTJV, S24DTJV, S26DTBV, S27DTBV,

S27DTJV, S27DTKV, S28DTDV, T15DTJV, T16DTJV,
.חייב להופיע על האריזה המקורית OUD סמל

,כשר לפסח קטניות,חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUDבהשגחת 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49126:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

3:מספר מוצרים

דלה פרוטה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/11/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49153:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

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

בית דין קייפטאון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

The Raisin Company:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בית דין קפטאון:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49166:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1/5/25: אורז יסמין

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טאומי  אינטרטרייד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור את האורז לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
.פעמים' הפסח ג

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49167:תעודה' מס

3:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

מ"ד בע.ת.ג.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וודקה חורטיצה גרין ליין 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

חורטיצה:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

E54686931 עד E54656872וכן הקודים ממספר 

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווה, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49183:תעודה' מס

54:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

דנשר:שם היבואן

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

ספרד-רבנות מדריד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קארו אימפורט:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
8900119, 8910119, 8920119, 8930119, 8940119, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות וחלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

21/01/19, 22/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
21/01/20, 22/01/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49184:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sorab Enterprice:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49187:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Demar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49191:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tee Lee:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49195:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bashan Tarimsal:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49196:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Peter Cmmodities:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללו, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49207:תעודה' מס

786:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

ה אמנות התה'אוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פרי טרופי , תה פירות יער אורגני

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פלוראפארם:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרב הוכוולד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/05/19, 22/05/20, 04/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49217:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

H.bheda:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 196עמוד 



49222:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agrozafra:יצרן

:טלפון

פאראגוואי:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 פעמים לפני השימוש כפי המנהג3יש לברור 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49225:תעודה' מס

751:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"אברמנטו חיים בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

המסי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/10/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/10/20, 28/11/20

שימורי ירקות, ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49233:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
") LINDOR STRAWBERRY AND CREAM CORNET 200 Gשוקולד לינדור תות 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

לינדט:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L154800, L760800, 

נ ובאישור.ח.כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי א:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/19, 11/11/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49244:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ganatra:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49246:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גי או סי פוד פרוססינג:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
SBC451, SBC770,

ץ בית יוסף כשר לפסח על האריזה המקורית"סמל בד .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/12/20, 19/12/20, 20/12/20, 13/11/21, 14/11/21, 15/11/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49247:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Junan Yonghe:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49252:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שישי י יום:תאריך עברי22/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שעועית מאש , פול ירוק גדול, תורמוס מתוק

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Peter Commodities:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49261:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Advanced Sunflower:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49265:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Granos La Macarena:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49272:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדשים ירוקים קטנים , עדשים ירוקים גדולים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Agt Foods:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 201עמוד 



49275:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

הרבנות הראשית לרוסיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sodrugestvo:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
2923200000, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

18/03/2019:עדכון. ת

49285:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Nanjin:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49289:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מ " מ8חומוס אקסטרא , שעועית לבנה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Primore Srl:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שעועית, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49290:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")אורז בסמטי גולד , אורז בסמטי, אורז בסמטי חום, אורז ריהן

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Chaman Lal Setla:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49291:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rice Growers:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49297:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")לפתני פירות לסוגיהם חצאי אגסים , קוקטייל פירות בסירופ, אגסים בסירופ

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

לינוי סיטי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BY12035777, 

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49302:תעודה' מס

2145:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

נועם.כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" STAR FOOD"ילי מותג 'רוטב צ

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ"הלתי פודס פרודוק בע:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
B79PYE,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

24/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
24/01/21

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49315:תעודה' מס

1202:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"סנלנד שווק מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק12.5אוכמניות מיובשות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49316:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק2.5קוקטייל פירות בסירופ קל , ג" ק2.5חצאי אגסים בסירופ קל 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

דנגשן זנוואנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
3400/01038 ,3400-01038,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/09/17, 05/09/17, 04/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
04/09/20, 03/12/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49324:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")קוקטייל פירות בסירופ קל , חתוך במי מלח/ תירס צעיר שלם, חתיכות אננס בסירופ קל

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ואס אורינטאל:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
HBE1766DBE, IHN6651BA, IHN6652BA, IHN6653BA,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
14/11/17, 27/11/17, 28/11/17, 29/10/18, 30/10/18, 31/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/11/20, 27/11/20, 30/10/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49330:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דנז דניז:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/09/17

תאריך אחרון  לשיווק
13/09/20

ירקות כבושיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49333:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עלי גפן ממולא באורז , מחית חצילים

הרבנות הראשית לישראל/ ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטון חותמת המשגיח. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת חוג חתם סופר, כשר:נוסח התווית
ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"פ

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/11/20, 03/11/20

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת
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49347:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ח"ח כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי06/12/2017:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חצילים קלויים על האש 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY1441,

על כל אריזה חייב להופיע חותמת הכשרות לפסח

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/09/19

ירקות כבושים, שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49354:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חציל קלוי , עלי גפן ממולאים

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הזה אמבה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"וסמל הכשרות חייב להופיע ע, חותמת המשגיח על כל קרטון

ת"לפסח לאוכלי קיטניות השגחת חתם סופר פ, פרווה,כשר :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/09/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49362:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק11.34חמוציות מסוכרות בתכולה , ג" ק11.34חמוציות מיובשות בתכולה 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

באדגיר סטייט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49364:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
עם מנגו ושמנת, שוקולד לינט כדורי שוקולד לבן שוויצרי עם שבבי קקאו במילוי קרם רך

לינט, שוקולד מריר שוויצרי עם חתיכות תפוז ושקדים-לינט אקסלנט תפוז, במילוי קרם רך
שוקןלד-לינט לה גרנד, ילי'שוקולד מריר שוויצרי בתוספת תמצית פלפל צ-ילי'אקסלנס צ

שוקולד לבן- לינט לה גנד, אגוזים שלמים ושבבי אגוז מקרומלים34%מריר שוויצרי עם 
שוקולד לבן- לינדט לינדור ,  שקדים שלמים ושבבי שקדים מקרומלים32%שוויצרי עם

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שוויצרי במילוי קרם רך 

Kמשולש :בהשגחה

7:מספר מוצרים

לינט שוויץ:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L1538, L1558, L1578, L2538, L4548, L4568, L4588, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קיטניות בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKהמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/09/19, 30/10/19, 31/10/19, 04/11/19, 19/11/19, 30/11/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49366:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"ז אייר תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי21/05/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק2.5חצאי אגסים בסירופ קל 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דנגשן זנוואנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
3400-01038,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/09/17, 05/09/17

תאריך אחרון  לשיווק
04/09/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49372:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Digrava:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49390:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פריכוני אורז מלא עם דבש 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סנו ריס:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L186200,

 עד16/12/18: לתאריכי ייצור. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע
29/01/19.

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/20

דגניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49399:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/02/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Yishui Dadi Corn Deveoping Co.ldt:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ץ יורה דעה חייבים להופיע על האריזה המקורית"ארץ הייצור וסמל בד, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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49400:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/02/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") CITRIC ACID, SODIUM CITRATEחומר גלם 

("מאושר

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Weifang Ensign:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

ג האריזה המקורית"ץ חייבים להופיע ע"שם היצרן וארץ היצור וחותמת הבד:הערות

:עדכון. ת

49403:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/02/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
לינדט אקסלנס שוקולד מריר עם,  מוצקי קקאו78%לינדט אקסלנס שוקולד מריר מעולה 

לינדט אקסלנס, לינדט אקסלנס שוקולד מריר מעולה בטעם מנטה, קרמל ונגיעות מלח ים
לינדט אקסלנס שוקולד, שוקולד מריר מעולה עם אגוזי לוז שלמים קלויים ונגיעות מלח ים

לינדט אקסלנס שוקולד מריר מעולה עם אגוזי, מריר עם שבבי שקדים קלויים ונגיעות מלח ים
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")לינדט אקסלנס אלמונד , פיסטוק מקורמלים ומלוחים

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

7:מספר מוצרים

לינדט:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L2548, L2558, L3588, L4558, L5608, 

בהשגחת, קטניות, כשר לפסח חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/10/19, 31/10/19, 05/11/19, 06/11/19, 30/11/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

06/03/2019:עדכון. ת
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49414:תעודה' מס

918:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

בולוס נאיל:שם היבואן

:ים/מוצר
1פרלינים ממולאים קרם מנטה , 90%טבלאות שוקולד מריר , 70%טבלאות שוקולד מריר 

1/' גר800לי על בסיס רכיבים טבעיים מצופים שוקולד מריר 'סוכריות ג',  גר210/' גר165/ג"ק
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "ק

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

וואוואל:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L661, L871, L873, L901, L931, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי פסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKהמשולש

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49424:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mokate:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
C61121/1/2/3, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

23/10/18, 24/10/18, 25/10/18, 26/10/18

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49441:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

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

רבנות מדריד ספרד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קארו:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
8960119, 8970119, 8980119, 8990119, 9000119, 9040119, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

23/01/19, 24/01/19, 25/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
23/01/20, 24/01/20, 25/01/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49446:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solae Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUסמל הכשרות  

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49450:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cofco:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49451:תעודה' מס

2211:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

בר יבוא וסוכניות-שלי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 3,  ליטר5,  ליטר0.9: שמן חמניות לוקס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

"דונמסלופרודורט"סי .אס.גי.סי:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח: והכיתוב. ג האריזה"ץ כשר לפסח קטניות חייב להופיע ע"סמל הבד
.לאוכלי קטניות בלבד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
17/05/17, 18/05/17, 13/06/17, 14/06/17, 15/06/17, 15/07/17, 16/07/17, 
17/07/17, 21/08/17, 28/08/17, 29/08/17, 30/08/17, 13/11/17, 11/12/17, 
12/12/17, 13/12/17, 30/01/18, 31/01/18, 19/02/18, 20/02/18, 21/02/18, 
22/02/18, 23/02/18, 24/02/18, 25/02/18, 26/02/18, 04/04/18, 06/04/18, 
07/04/18, 09/04/18, 13/04/18, 16/04/18, 17/04/18, 18/04/18, 28/01/19, 

29/01/19, 30/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/04/19, 17/08/18, 18/08/18, 13/09/18, 14/09/18, 15/09/18, 15/10/18, 
16/10/18, 17/10/18, 21/11/18, 28/11/18, 29/11/18, 30/11/18, 19/02/19, 
11/03/19, 12/03/19, 13/03/19, 30/04/19, 19/05/19, 20/05/19, 21/05/19, 
22/05/19, 23/05/19, 24/05/19, 25/05/19, 26/05/19, 04/07/19, 06/07/19, 

07/07/19, 09/07/19, 13/07/19, 16/07/19, 17/07/19, 18/07/19

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49457:תעודה' מס

1515:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פיאי ויקטור אנד קיי:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

11.10.18 עד 07.09.18: מילוי. מת. ג האריזה"סמל הכשרות לפסח חייב להופיע ע
10.07.20 עד 09.03.20: פג תוקף. מת

ץ בית"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בלבדבהשגחת בד:נוסח התווית
יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

25/04/17

תאריך אחרון  לשיווק
25/10/18

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49458:תעודה' מס

1515:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ.ב.קבוצת א:יצרן

:טלפון

אסטוניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/03/18, 08/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
07/09/19, 08/09/19

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49459:תעודה' מס

1787:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"טופ פוד תוספי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פרוקטוזה , עמילן תירס, מלטודקסטרין, גלוקוזה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Tat Nisasta Qomnia:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח לאוכלי"ץ בית יוסף  "לאריזות הנושאות את  את סמל הכשרות בד
"קטניות

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49464:תעודה' מס

993:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"אלוניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FRENCH FRIES-  יפס'צ

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לאמב ווסטון:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CCBYP090478,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

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

תאריך ייצור

02/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
28/09/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 218עמוד 



49465:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ון גרגירים 'חרדל דיז, ון'חרדל דיז

לונדון KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ון'יורופן קונדימנט דה דיג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

 לונדוןKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/01/19, 21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
04/03/19, 04/06/19, 21/04/20, 21/07/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49467:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 17-18%" מאסטר שף"נוזל קוקוס 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

תאי קוקונאט פאבליק:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
B79PYE,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
19/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 219עמוד 



49473:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פוניקה לסושי 'ג-אורז עגול קמולינו 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cofco International:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49474:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ח"ג שבט תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי08/02/2018:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")רוטב טוסקנה רוטב לפסטה , רוטב ארביאטה רוטב פיקנטי לפסטה

("הסוגריים אינו מאושר

אנגליה-בית דין מנשסטר:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ברילה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
IB5117238, IB5117248, 

כשר פרווה לפסח קטניות בהשגחת בית דין מנשסטר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/11/17, 28/11/17, 19/11/18, 20/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
19/08/19, 20/08/19, 10/08/20, 11/08/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 220עמוד 



49486:תעודה' מס

810:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

בני חנא שומשום:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dacsa Maiceras:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49492:תעודה' מס

141:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

קפה סעדי:שם היבואן

:ים/מוצר
במילוי נוגט רום, במילוי נוגט, ר" ג100טבלאות שוקולד חלב במילוי נוגט ומרציפן באריזה של 

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פרלינים במילוי נוגט מרציפן , כדורי מוצרט, ושקדים

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

רייבר:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17345, 17346, 17348, 17352, 19014, 19015, 19016, 19018, 19028, 19029, 

19032, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת הרב הוכוולד באישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/34/8, 31/12/18, 31/01/20, 28/02/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 221עמוד 



49493:תעודה' מס

141:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

קפה סעדי:שם היבואן

:ים/מוצר
MILK CHOCOLATE ALMANDOS, DARK CHOCOLATE ALMANDOS,

MILK CHOCOLATE HAZELNUTS, DARK CHOCOLATE HAZELNUTS,
COCOA DUSTED ALMANDOS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

5:מספר מוצרים

ווסקה:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי אבקת חלב נכרי, חלבי, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/01/20, 20/01/20, 21/01/20, 22/01/20, 23/01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49504:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")יני 'פטוצ, לינגוויני: ירוקה/ שחורות משעועית סויה שחורה/אטריות אורגניות ירוקות

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הבאי סוסקאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1811418,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 222עמוד 



49506:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Heze Palexpo Food:יצרן

18354063118:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
26/02/22, 28/02/22, 27/04/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49507:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 60/78%במליחות עדינה , 60/78%ללא מלח : ממרח חמאה

("מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קורמן מילוקו:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי חמאת נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/19, 18/12/19, 20/12/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 223עמוד 



49512:תעודה' מס

1001:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/02/2019:תאריך לועזי

טבע ויטמן:שם היבואן

:ים/מוצר
WILCON T 201,  WILCON T 204,  WILCON T 205,  WILCON T 206,

WILCON SJ, WILTEX 101 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Qinhuangdao Goldensea:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49515:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nathubhai Cooverji & Sons:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 224עמוד 



49522:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/02/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר82חטיף מרציפן 

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

1:מספר מוצרים

שלוקווערדער:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L0009, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרב הוכוולד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

02/01/19, 03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/03/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49530:תעודה' מס

105:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

יס'מנצ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1פלמנקו - תירס מטוגן

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דמאל:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
12L049,

ג האריזה המקורי"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

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

תאריך ייצור

20/01/19, 21/01/19, 22/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/01/20

כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 225עמוד 



49535:תעודה' מס

2189:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"מיקסים מוצרי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,חטיף אורז בטעם אורגינל, ילי'חטיף אורז בטעם צ, חטיף אורז ושומשום בטעם פלפל שחור

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מקלוני אורז אפויים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

ו'נאמצ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
07/01/20

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49538:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bolivich Shoji:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 226עמוד 



49541:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

brolem:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49542:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alimentos Agricola:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 227עמוד 



49543:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agt Foods:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49550:תעודה' מס

581:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוניליוור ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קורנפלקס בצבע אדום 

רבנות פררה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מולינו ניקולי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
13860, 15760, 25200, 31080, 32340, 8400, 

כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת הרבנות פררה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/11/19, 27/11/19, 28/11/19, 29/11/19, 30/11/19, 02/12/19, 03/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 228עמוד 



49552:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מריר עם אגוזי לוז וקוביות קליפת תפוז, נדויה חלב עם אגוזי לוז ופולי קפה'שוקולד ג
שוקולד חלב במילוי קרם קקאו ואגוזים, שוקולד חלב במילוי קרם בטעם לימון, מסוכרים

שוקולד חלב במילוי קרם, שוקולד חלב במילוי קרם  בטעם עוגת סברינה, בטעם עוגת קפרזה
סטיק, שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים, שוקולד חלב במילוי קרם  חלבי, בטעם פיסטוק

כל מוצר לאחר הסוגריים")נדויה חלב עם אגוזים 'סטיק שוקולד ג, שוקולד מריר עם אגוזים
("אינו מאושר

איטליה-הרבנות פררה:בהשגחה

10:מספר מוצרים

 דולצאריה3גי.די:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
19007, 19009, 19010, L18339, L18345, L18347, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/06/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 229עמוד 



49553:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
שקדים, שיש-בשוקולד לבן וקקאו , בשוקולד לבן, בשוקולד מריר, אגוזי פקאן בשוקולד חלב

אגוזי לוז בשוקולד, לבן, אגוזי קשיו בשוקולד חלב, שיש-לבן וקקאו, לבן, מריר, בשוקולד חלב
,לבן, בוטנים בשוקולד חלב, לבן, מריר, דובדבן בשוקולד חלב, שיש-לבן וקקאו, מריר, חלב

פולי קפה בשוקולד, שוקולד חלב מצופה סוכריות צבעוניים, לבן, מריר, צימוקים בשוקולד חלב
,שומשום בשוקולד מריר, ה אננס בשוקולד חלב'דרג, לבן, מריר, חמוציות בשוקולד חלב, מריר

ר'ינג'ג, ממתק בטעם קרמל בשוקולד חלב, יפס בשוקולד חלב'בננה צ, לבן וחלב שיש, לבן
כל מוצר לאחר")ה שוקולד חלב וקרם אגוזי לוז בציפוי סוכר צבעוני 'דרג, בשוקולד מריר

("הסוגריים אינו מאושר

איטליה-הרבנות פררה:בהשגחה

34:מספר מוצרים

איטליאנה קונפטי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17334, 17335, 17336, 17338, 17339, 17340, 17341, 17346, 17348, 17350, 
17352, 17353, 17354, 18251, 18311, 18317, 18320, 18327, 18330, 18332, 
18337, 18338, 18340, 18344, 18345, 18346, 18347, 18348, 18351, 18353, 
19017, 19022, 19024, 19025, 19026, 19028, 19029, 19030, 19031, 19032, 

19033, 
כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית

הרבנות פררה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/05/19, 01/06/19, 02/06/19, 04/06/19, 05/06/19, 06/06/19, 07/06/19, 
11/06/19, 12/06/19, 14/06/19, 15/06/19, 16/06/19, 18/06/19, 20/06/19, 
15/12/19, 07/05/20, 13/05/20, 16/05/20, 23/05/20, 26/05/20, 03/06/20, 
04/06/20, 06/06/20, 10/06/20, 11/06/20, 12/06/20, 13/06/20, 14/06/20, 
17/06/20, 17/07/20, 22/07/20, 24/07/20, 25/07/20, 29/07/20, 30/07/20, 

01/08/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 230עמוד 



49564:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,שוקולד חלב ממולא קרם אגוזי לוז, שוקולד חלב ולבן ממולא קרם אגוזים בצורות שונות

,שוקולד מריר עם קרם בטעם תפוז, שוקולד חלב ולבן עם קרם בטעם ברולה בצורות שונות
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")שוקולד חלב ממולא קרם  בטעם קפה , חלבי, קקאו, קרמל

("מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

8:מספר מוצרים

מלבון:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
L1001042301, L10173020901, L10186031701, L10221010401, L10248020701, 

L10260031801, L10263031801, L10284031401, L10286020701, 
L10297031801, L10306031701, L10307031701, L10321031801, 
L10364042301, L10373031801, L10407031601, L10408031601, כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת המשולש

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/01/20, 07/01/20, 09/01/20, 14/01/20, 16/01/20, 17/01/20, 18/01/20, 

23/01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49567:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים ירוקים שלמים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לטרוואליס אנד קו:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
170119,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/01/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 231עמוד 



49574:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")פלפל צהוב פקנטי , פלפל חריף סודני, פלפל חריף שיפקונית": מאיה"פלפלים במותג 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

גונילילר גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
20/11/20

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49575:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
זית ירוק, זית ירוק ממולא לימון, זית ירוק ממולא פלפל חריף, זית ירוק ממולא פלפל אדום

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ממולא שום 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

דורמהסוגלו גידה מולמד:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
ISR2101201,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
21/02/21

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 232עמוד 



49576:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
זית מושחר, מגולענים במי מלח, זיתים ירוקים שלמים, מגולענים, זיתים שחורים שלמים

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")זיתים שחורים שלמים קלמטה במי מלח , שלם מגולען
("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אוליוולאס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CO03.3-0490.28C18, KPBY, KW02.0015.11L,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
28/03/18, 11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
19/12/18, 18/12/19, 19/12/19, 11/12/20, 19/12/20, 28/03/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49580:תעודה' מס

2402:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

נאוברנד. ר. מ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")בצבע כתום - קורנפלקס מיני , כדורונים בטעם שוקו, בצבע כתום- קורנפלקס 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Obst:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 משולש ובאישורKקטניות בהשגחת - כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, אפיית ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
19/01/20, 20/01/20, 21/01/20, 22/01/20, 23/01/20, 26/01/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 233עמוד 



49582:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים ירוקים מגולענים במי מלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לדאס סודס אס אי:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
190170244,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
17/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49585:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פ.ל.הילטון טרייד  ל:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 234עמוד 



49598:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סיטי פוד קו למיטד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
B79PYE,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/12/19

תאריך אחרון  לשיווק
18/12/20

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49600:תעודה' מס

1580:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"ע בע.ע.גורי ע:שם היבואן

:ים/מוצר
פתיתים על בסיס קמח עדשים אדומות, בצבע ירוק- פתיתים על בסיס קמח אפונה בצורת פנה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בצבע אדום - בצורת פנה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אדריאני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/02/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 235עמוד 



49602:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
שוקולד, 53%שוקולד חלב במילוי קרם קקאו , מבחר פריליני חלב, שוקולד חלב בצורות שונות

שוקולד חלב ממולא קרם, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים, 53%ינו 'חלב ממולא קרם קפוצ
שוקולד חלב ולבן ממולא קרם אגוזים, 53%שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים , 53%טירמיסו 

שוקולד מריר, 45%שוקולד חלב ממולא קרם חלבי , 53%שוקולד חלב ממולא קרם חלבי , 53%
שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים ואגוז לוז שלם,  קקאו70%
 עם שברי קקאו43%שוקולד חלב במילוי קרם קקאו , פריליני שוקולד במבחר טעמים, 45%

,גניוטי, שוקולד חלב,מבחר שוקולדים חלב ולבן ממולאים קרם בטעם אגוזים, מסוכרים
פריליני שוקולד, שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים ואגוז שלם ושוקולד חלב ממולא קם אגוזים

,שוקולד חלב בצורות שונות, 49%מריר ממולא קרם אגוזים /שוקולד חלב, חלב במבחר טעמים
שוקולד חלב ממולא קרם, 53%קרם קקאו .שוקולד חלב במילוי, מבחר פרליני שוקולד חלב

,53%שוקולד חלב ממולא קרם טירמיסו , שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים, 53%ינו 'קפוצ
שוקולד חלב, 53%שוקולד חלב ממולא קרם חלבי , 53%שוקולד חלב ממולא קרם אגוזים 

מבחר שוקולד חלב ממולאים קרם בטעם,  קקאו70%שוקולד מריר , 45%ממולא קרם חלבי 
שוקולד חלב לבבות ושוקולד, שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים, שוקולד חלב קרמיני, ינו'קפוצ

קרם בטעם קפה ופתיתי קקו, מבח שוקולדים חלביים ממולאים קרם בטעם אגוזים, נדויה'ג
קקאו ופתיתי קקאו,מבחר שוקולדים מריר וחלב מממולאים קרמים בטעמי אגוזים, מסוכרים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שוקולד חלב בצורות שונות , קלויים ומסוכרים

איטליה-רבנות פררה:בהשגחה

34:מספר מוצרים

פלטי סוריני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L0073040, L0073041, L0073042, L0073044, L0073048, L0073053, L0073054, 
L0073062, L0073145, L1073045, L1073046, L1073047, L1073049, L1073050, 
L1073051, L1073052, L1073059, L1073060, L1073061, L1582910, L1582915, 
L1773043, L1773057, L1773130, L1782902, L1782919, L1782921, L4000000, 
L4482900, L4482901, L4482903, L4482904, L4482905, L4482906, L4482907, 
L4482908, L4482909, L4482911, L4482912, L4482913, L4482914, L4482916, 

L4482917, L4482918, L4482920, L7N061, L8N111, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/05/19, /06/19, 07/06/20, 10/06/20, 13/06/20, 15/06/20, 28/06/20, 07/07/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 236עמוד 



49612:תעודה' מס

566:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"זר הייטק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
משחת שיניים ביוריפייר, בלאנקס משחת שינים להלבנת שיניים ולחניכיים עדינות בשפופרת

ביוריפייר, בלאנקס משחת שיניים להלבנה שיניים וחניכיים עדינות, פלוס לתיקון אמייל השן
ערכת לטיפול, משחת שיניים ביוריפייר פלוס לתיקון אמייל השן לשיניים רגישות, מי פה

,בלאנקס וויט שוק משחת שיניים מלבינה, בלאנקס מי פה, שיניים רגישות ביוריפייר
בלאנקס משחת שיניים, בלאנקס משחת שינים להלבנת שיניים ולחניכיים עדינות במשאבה

בלאנקס משחה להסרת כתמים, בלאנקס משחת שינים מלבינה בשפופרת, מלבינה במשאבה
בלאנקס משחת, בלאנקס משחת להסרת כתמים מהשיניים במשאבה, מהשיניים בשפופרת

בלאנקס משחת שיניים להלבנה ולחיזוק אמייל, שיניים להלבנה ולחיזוק אמייל השן שפופרת
בלאנקס וויט שוק משחת, בלאנקס וויט שוק ערכת הלבנה עם בלאנקס לד, השן משאבה

משחת שיניים, בלאנקס וויט שוק ערכת הלבנה ללא לד, שיניים מלבינה עם בלאנקס לד
וניור משחת'ביוריפייר ג, משחת שיניים ביוריפייר פרו ווייט להלבנת שיניים, ביוריפייר טוטל
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שיניים לילדים 

Kמשולש :בהשגחה

21:מספר מוצרים

אי.פי.קוסוול אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות על האריזה

 ובאישורKבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח קטניות :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 237עמוד 



49621:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק20אורז יסמין מובחר , ג" ק1אורז קלרוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Minh Phomg Green:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 פעמים לפני השימוש כפי המנהג3יש לבדוק 

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49630:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
CREMA LA VELA/BIANCA, VARIEGATO: לבן/ קרם שוקולד כהה

NOCCIOLA, IGUAZU SUPREME ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
345323 ,354342 ,435434 ,439034,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
10/12/18, 11/12/18, 12/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
/07/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 238עמוד 



49633:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
41312COP BLANCEAשוקולד לבן , CHOCO C/LECHE MARA 41206שוקולד חלב 

MIRAVET ,44128: ציפויי שוקולדNOCIOLA VELA, 44150VELA BIANCA,
290009VARIEGATO NOCIOLA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1804649, 1903629, 1903646, 1903705, 1903706, 1905048, 1905049, 

כשר חלבי לפסח קטניות לאוכלי אבקת חלב נכרי בהשגחת:נוסח התווית
רבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
26/01/18, 20/01/19, 21/01/19, 29/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/07/19, /01/20, 18/01/20, 20/01/20, /07/20

ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 239עמוד 



49643:תעודה' מס

1285:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"רפי שי בונבון הצפון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
תערובת ממתקי, מבחר ממתקי שוקולד ממולאים פרלינה, ממתקי שוקולד טרופל ממולאים

,ה ממולאות'סוכריות דרז, ממתקי שוקולד חלב, ממתקי שוקולד, שוקולד ממולאים פרלינה
ה'סוכריות דרז, חלב,מריר,מבחר ממתקי טרופל שוקולד לבן, מבחר ממתקי שוקולד ממולאים

ממתק שוקולד חלב עם אגוזי לוז, מבחר ממתקי שוקולד חלב ומריר, ממולאים פירות ואגוזים
ממתק שוקולד חלב ממולא קרמל בצורת פטריות מצופה, (כחול)בצורת פטריות מצופה סוכר 

,(ורוד)ממתק שוקולד חלב ממולא בטעם תות שדה בצורת פטריות מצופה סוכר , ('ברונז)סוכר 
ממתק שוקולד חלב ממולא קרם אגוזי לוז בצורת, ממתק בטעם אפרסק מצופה שוקולד חלב

ממתק שוקולד חלב, מבחר פרלינים מובחרים, מבחר ממתקי שוקולד ממולאים פרלינה, ביצה
ממתק שוקולד, ממתק בטעם קרמל מצוםה שוקולד חלב, ממולא קרם אגוזי לוז בצורת ביצה

ממתק שוקולד חלב ממולא פרלינה בצורת פטריות, חלב ממולא קרם אגוזי לוז בצורת ביצה
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (לבן)מצופה סוכר 

Kמשולש :בהשגחה

21:מספר מוצרים

וקלטה וה סקרלמה סנאי'לית צ-א:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
01118, 03219, 35517, 

פסח לאוכלי קטניות,חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/06/19, 11/07/19, /08/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 240עמוד 



49645:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 250גבינת קממבר , ג" ק3, ר" ג220גבינת ברי 

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

איסיני סנט מר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
029.S, 030.6, 051.S, 052.6, 

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
24/04/19, 25/04/19, 09/05/19, 16/05/19, 17/05/19, 31/05/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49647:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.אקספורט פקרס קו:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל יש:נוסח התווית
לבדוק לפני השימוש

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 241עמוד 



49650:תעודה' מס

2403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"סחר ושיווק בע. ע.ג.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 17 /5/ 3/ 2/ 1שמן חמניות מזוכך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גראדויל רפינרי אל אל סי:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח קטניות  חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49652:תעודה' מס

2403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"סחר ושיווק בע. ע.ג.ש:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טבל'בוברויסק פלאנט אוף וג:יצרן

:טלפון

בלרוס:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 242עמוד 



49658:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
משקה סויה,  ליטר1- משקה סויה תחליף חלב ללא סוכר ומלח  : ALPROמשקאות במותג 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 1" - ביו נאטור"תחליף חלב

שומרי הדת אנטוורפן/ ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אלפרו:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

BD482909:22סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית מקוד מספר 
BD482719:35 עד BD482813:52 ומקוד BD482816:26עד 

/ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
שומרי הדת אנטוורפן ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/11/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49659:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 400תחתיות ארטישוק 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יפט ספניש'איג:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
L221 9EAB, L231 9EAB, L241 9EAB, L251 9EAB,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 25/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
21/01/22, 22/01/22, 23/01/22, 24/01/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 243עמוד 



49663:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") PICCATA: ון במותג'חרדל גרגירים דיז, PICCATA: ון במותג'חרדל דיז

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

קובינור:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/07/19, 22/07/20, 23/07/20

קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49696:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1-5-20אורז דביק 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

תאי אה פובליק קומפני:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 244עמוד 



49697:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פאטום רייס מיל גרנארי פבליק:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש כנהוג,ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49699:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

:ים/מוצר
ממרח, ממרח קארי מאסאמאן, ממרח קארי ירוק, ממרח קארי צהוב, ממרח קארי פאנאנג

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") KPEBTYL 08-05-75ילי מתוק 'צ, קארי אדום

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

תאי אגרי פוד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
EF127B8Y, EP1077K, EP7107B,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/06/17, 20/06/17, 21/06/17, 27/08/18, 28/08/18, 29/08/18, 30/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
19/06/19, 27/08/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 245עמוד 



49712:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 85%, 70%, 99%שוקולד לינדט אקסלנס 

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

לינדט:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L1528, L1548, L1598, L2538, L2558, L3588, 

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת המשולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/20, 19/02/20, 25/02/20, 29/02/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

12/03/2019:עדכון. ת

49714:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מונרך:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות יבשים, קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 246עמוד 



49721:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
choko - 46%שוקולד מוקשה בצורת עיגולים קטנים , ebano 52%שוקולד בצורת עיגולים 

chip 10 , 58%שוקולד מוקשה בצורת עיגולים- haya , 70%שוקולד מוקשה בצורת עיגולים- 
wengue ,  סוכר ממתיק -buket ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדץ בית יוסף:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KRI324, KRI423, KRI435, KRI564, KRIFDS, 

צ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
10/12/18, 11/12/18, 12/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
01/01/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49722:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")'  גר100מרציפן מצופה שוקולד מריר ',  גר50מרציפן מצופה שוקולד מריר 

("הסוגריים אינו מאושר

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

2:מספר מוצרים

שלוקווערדער:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L0030, L0345, 

כשר לפסח חלבי לאוכלי קטניות ולאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור
02/01/19, 03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/03/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 247עמוד 



49728:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מ " מ10/ מ"מ5/ מ" מ3מקלוני אורז 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליון תאי:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

מקלוני האורז חייבים להיות בצבע לבן בלבד

Kכשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/11/17, 06/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/11/19, 06/11/20

כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49735:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קיגדאין טונגסן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 248עמוד 



49748:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חרדל עם חזרת , ון עם גרגירים'חרדל דיז, ון'חרדל דיז

("מאושר

בית דין ליאון צרפת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ון'רין דה דיז:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי קטניות בהשגחת בית דין ליאון צרפת, כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/01/19, 09/01/19, 09/02/19, 12/02/19, 13/02/19, 14/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
03/01/20, 01/07/20, 02/07/20, 02/08/20, 05/08/20, 06/08/20, 07/08/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

04/04/2019:עדכון. ת

49751:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1,  גרם500אורז לבן לריזוטו מזן ארבוריו 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ריסו סקוטי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 249עמוד 



49752:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי.סי.רונדולינו אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49771:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
צנצנות, אפרסק פסיפלורה, תפוז, משמש, פירות יער:  רכיבי פרי בטעמים100%מעדני פרי 

כל") 04/10/21פירות יער , 02/10/21משמש , 01/10/21תפוז , 26/09/21תות :  גרם28קטנות 
("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

אנד גאסר'מנז:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
N1806779/3008/6782/6781/6780, N19000056/59/58/57,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/10/18, 03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
24/10/20, 02/01/21

כלליסיווג המוצר

!ל בלבד" גרם לתאריכים הנ28צנצנות קטנות :הערות

24/03/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 250עמוד 



49787:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אס. ו איי'ראג:יצרן

:טלפון

סלובקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/10/19, 18/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49790:תעודה' מס

119:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ספץ תעשיות:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סיטי פוד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
B79PYE, E57B78Y,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/01/18, 18/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/20, 18/12/20

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 251עמוד 



49791:תעודה' מס

993:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"אלוניאל בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Cargil:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
110024171,

. כשר לפסח קטניות חייבת להופיע על האריזה המקוריתOUחותמת 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
18/10/19

שמנים, כללי, דגים קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49792:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
CHOCO CHIPSשוקולד מוקשה בצורת עיגולים קטנים , שוקולד לאפיה בצורת מטבעות

,HAYA 58%שוקולד מוקשה בצורת עיגולים , EBANO 52%שוקולד בצורת עיגולים , 46%
כל מוצר לאחר") BUKETסוכר ממתיק , WENGUE 70%שוקולד מוקשה בצורת עיגולים 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BICC111, BIE1111, BXP132, KRI324, KRI423, KRI435, KRI564,

KRIFDS,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

צ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

31/01/18, 01/02/18, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/07/19, 00/08/19, /01/20

ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 252עמוד 



49794:תעודה' מס

164:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

שינטרקו:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Shakumbhri Expo:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49795:תעודה' מס

164:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

שינטרקו:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.H.l. Agro Prod:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 253עמוד 



49810:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Cargil:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49818:תעודה' מס

1525:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"מילוטל ירקות מוקפאים בע:שם היבואן

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

מעיין חי בריסל:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פספרוסט:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L19011LN10 110121, L19014LN10 140121, L19015LN10 150121,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרב מנחם חדאד:נוסח התווית
רב ראשי בריסל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 254עמוד 



49820:תעודה' מס

1656:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"סמוראי סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שבבי אורז , פתיתי אורז, (לי'ורמיצ)אטריות אורז 

KF:בהשגחה

3:מספר מוצרים

בורי'יוניון רטצ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFבהשגחת , פרווה לפסח לאוכלי קטניות, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49821:תעודה' מס

90:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ליקורד ביו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NUTRABIOL SF T 50תערובת טוקופרולים 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Btsa:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 255עמוד 



49825:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Dalian Domore:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49827:תעודה' מס

539:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

גילד אנטרפרייזס:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ברוקלמן:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

,צ בית יוסף"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

16/08/18, 06/09/18, 26/09/18

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 256עמוד 



49829:תעודה' מס

2406:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוחננוף ובניו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") ליטר 1/10שמן לטיגון עמוק ,  ליטר1/10שמן סויה ,  ליטר1/10שמן קנולה 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ברוקלמן:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בדצ בית יוסף:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
09/11/18, 21/11/18, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/05/20, 21/05/20, 29/05/20

סיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

49834:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Golden Peanuts:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 257עמוד 



49840:תעודה' מס

1079:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

פרוטרום:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") CITRIC ACID, TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATEמלח לימון 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ttca:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

49845:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גולד פינאטס:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 258עמוד 



49849:תעודה' מס

45:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

גלובל גורמה:שם היבואן

:ים/מוצר
חטיף על- יפס בטטה'טרה צ, חטיף על בסיס ירקות שורש בטעם טבעי- יפס אורגינל'טרה צ

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בסיס בטטה מתוקה 

K-כ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

היין  סלסטיאל גרופ:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
2019OCT23, 2019OCT24, 2019OCT25,

לפסח K-על כל אריזה סמל כ

 ובאישור הרבנותK-כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת כ:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

14/03/2019:עדכון. ת

49859:תעודה' מס

1079:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

פרוטרום:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jainsons:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 259עמוד 



49862:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Qingdao Tongsen Group:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49865:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Srss Agro Private:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 260עמוד 



49868:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Birlik Baharat San. Tic. Ltd.sti:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49870:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדשי פנינה שחור 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Natural Specialty Crops:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 261עמוד 



49871:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Europack:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49873:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים , אורז, סויה: משקאות צמחיים

מאור הכשרות:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אינטרנשיונל פוד:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת מאור הכשרות,כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/02/20, 07/02/20

כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 262עמוד 



49874:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Natural Specialty Crops:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49875:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Qingdao Tongsen Group:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 263עמוד 



49879:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tep Panich:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג:הערות

:עדכון. ת

49882:תעודה' מס

1152:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

ששה יהורם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז לבן , אורז יסמין הום מאלי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Tep Panich:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 264עמוד 



49884:תעודה' מס

758:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

פרו פלוס:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tep Panich:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49885:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Tep Panich:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 265עמוד 



49886:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")אורז לבן משקלים שונים , אורז יסמין משקלים שונים

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Uniled Rice:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג:הערות

:עדכון. ת

49887:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Deva Sing  Sham:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 266עמוד 



49889:תעודה' מס

1956:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"רימון אריזות ויוזמות בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Toumi International:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

פעמים לפני השימוש כפי הנהוג' יש לברור ג:הערות

:עדכון. ת

49894:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
CITRIC ACID, TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE, TRICALCIUMח 

CITRATE TETRAHYDRATE, TRIPOTASSIUM CITRATE
MONOHYDRATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

 Weifang Ensign:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חיב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49899:תעודה' מס

1787:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"טופ פוד תוספי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מונסדיום גלוטומט , דקסטורוזה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Fufing:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49908:תעודה' מס

2383:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"משק ויילר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Stonebridge:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49910:תעודה' מס

105:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

יס'מנצ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")פול מצופה בטעם שום , סויה מלוחה, אפונה בטעם ווסאבי:חטיף 

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קסימאן יאמטה פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור
06/01/19, 21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
06/01/20, 20/01/20

חטיפים, שמניםסיווג המוצר

:הערות

18/03/2019:עדכון. ת
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49911:תעודה' מס

918:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

בולוס נאיל:שם היבואן

:ים/מוצר
,CHOCOLATE MEDALLIONS- CAPPUCCINOשוקולד חלב ממולא גרגרי קפה 

,CHOCOLATE MEDALLIONS- MINTשוקולד מריר עם פרורי מנטה פריכים 
שוקולד מריר בתוספת לימון מסוכר, CHOCOLATE HEART- MILKשוקולד חלב 

CHOCOLATE THINS LEMON , שוקולד מרירCHOCOLATE TWIGS- DARK,
שוקולד חלב, CHOCOLATE TWIGS-MILK ORANGEשוקולד חלב בטעם תפוז 

שוקולד מריר בטעם קפה, MEDALLIONS- MILK HAZELNUTבתוספת שברי אגוזים 
MINI BITES- DARK COFFEE , שוקולד מריר בטעם מנטהMINI BITES- DARK

MINT , שוקולד חלבMINI BITES- MILK , שוקולד חלב עם טופי ומלח יםMINI
BITES- MILK CARAMEL SEA SALT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

11:מספר מוצרים

טריאנון:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
8340, 8341, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 

קטניות בהשגחת, כשר לפסח חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/03/20, 28/06/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49931:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
זיתים שבורים בסגנון, קוקטייל זיתים ירוקים בלימון: ג " ק2.5זייתים במותג מאיה 

כל מוצר")קוקטייל זיתים פרובנסל , קוקטייל זיתים ירוקים בשום ועשבי תיביל, פימיאנטו
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

פרובאנס אוליבס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
25/02/19

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49932:תעודה' מס

1580:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"ע בע.ע.גורי ע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") G FREE: דגני בוקר במילוי קרם בטעם שוקולד ואגוזי לוז תחת המותג 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פ.מולטיפלייקס ס:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
Y.HAZAN.BY.P19,

ץ בית יוסף כשר לפסח קטניות"לסחורה הנושאת את חותמת בד .

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
27/01/20

דגני בוקרסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49934:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
,אפ'מקסצ- ג" ק6ילי חריף 'רוטב צ, אפ'מקסצ- ג" ק6ילי מתוק 'רוטב צ:במותג מקס שאפ

רוטב, אפ'מקסצ- ל" מ700ילי חריף 'רוטב צ, ל" מ700ילי מתוק 'רוטב צ, ה'ילי סיראצ'רוטב צ
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ300 (תמרי)סויה ללא גלוטן 

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

יאן ואל  יואן:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKכשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/11/19, 06/05/20, 06/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49941:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sweet Green Fields:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49943:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") MALTITOL, SURBITOL, XYLITOL: ח

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Shandong Lujian Bio:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות כשר לפסח לאוכלי קטניות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49945:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
-סורביטול, DEXTROSE- דקסטרוזה, MALTODEXTRIN- מלטודקסטרין
SORBITOL ,אריתריטול -ERYTHRITOL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Dongxia Tecnolagy Park:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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49949:תעודה' מס

1580:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"ע בע.ע.גורי ע:שם היבואן

:ים/מוצר
אטריות, ירוקות- יני 'אטריות סויה ותרד פטוצ:  G FREE: אטריות ללא גלוטן תחת המותג

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סויה שחורות ספגטי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הבאי סוסקאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
14/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
14/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49950:תעודה' מס

1158:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

שטראוס בריאות:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NOVATION 2700ח 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ingredion:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

וסמל הכשרות חייב להופיע" H"האצווה האות השלישית תיהיה ' במס

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

 חייבים להופיע עלKLBD-P KITNIYOTארץ הייצור וסמל הכשרות , שם היצרן:הערות
.האריזה המקורית

:עדכון. ת
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49952:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")במיה קפואה , פול קפוא, תחתיות ארטישוק קפוא

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קולד אלכס:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

02/07/18, 03/07/18, 04/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
02/07/20, 03/07/20, 04/07/20

שימורי ירקות, שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49962:תעודה' מס

2130:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"רוז חקלאות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק1אורז פרסי , ג" ק1אורז יסמין " :  רמי לוי שווק השקמה"אורז מותג 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רייסלנד פודוס לימיטיד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 פעמים לפני הפסח3יש לברור . סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49963:תעודה' מס

2410:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"בוטיק המאזטים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
בזיליקום, טימין שום פלפל כוסברה ורוזמרין, שום ובזיליקום: זיתים ירוקים במגוון טיבולים

,פלפל שום אורגנו ופלפל אדום גרוס, עלי דפנה פלפל שחור פלפל אדום גרוס פפריקה ובצל
פלפל אדום גרוס אורגנו, שום לימון וכוסברה, שמיר בצל עגבניות מיובשות ונענע, רוזמרין

תערובת זית ירוק וזית, זית ירוק, פלפל אדום גרוס, פטרוזליה טימין עגבניות מיובשות ובצל
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זית שחור , שחור

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

12:מספר מוצרים

.ניקוס אס טי:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L1, L10, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

02/01/19, 03/01/19, 04/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
02/01/21, 03/01/21, 04/01/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49971:תעודה' מס

1001:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

טבע ויטמן:שם היבואן

:ים/מוצר
WILPRO G100 -חלבוני סויה:, WILPRO I 200 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Goldensea Foodstuff:יצרן

863355087515:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

צ בית יוסף קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"סמל הכשרות בד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

ארץ הייצור וסמל בית יוסף כשר לפסח קטניות חייבים להופיע על האריזה, שם היצרן:הערות
.המקורית

:עדכון. ת
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49993:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

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

 לונדוןKF- ה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fujian Longhai:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
161201, 

  לונדון ובאישורKF-פרווה בהשגחת ה,כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/12/16, 13/12/17, 20/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/12/18, 13/12/19, 20/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49994:תעודה' מס

2016:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ"פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קינדר סופרייז , נוטלה, קינדר: שוקולד

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פררו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L014MA, L015MA, L016MA, L017MA, L020MA, L021MA, L022MA, 

L023MA, L024MA, L024MAC-021, L028MA-021, L028MAC-021, 
L029MAC-022, L030MAC-021, L031MAC-021, L035MAC-021, 

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
OUובאישור הרבנות הראשית לישראל 

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

תאריך ייצור

14/01/19, 15/01/19, 16/01/19, 17/01/19, 20/01/19, 21/01/19, 22/01/19, 
23/01/19, 24/01/19, 28/01/19, 29/01/19, 30/01/19, 31/01/19, 04/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
17/11/19, 18/11/19, 19/11/19, 20/11/19, 14/01/20, 15/01/20, 16/01/20, 

17/01/20, 20/01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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49995:תעודה' מס

2016:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ"פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מעטפת שוקולד חלב עם אגוזי לוז - רושרון

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פולין-פררו:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L007MW, L008MW, L009MW, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת 

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

תאריך ייצור

01/06/19, 01/07/19, 01/08/19

תאריך אחרון  לשיווק
06/07/19, 07/07/19, 08/07/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49997:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פריכיות אורז מלא עם שכבת שוקולד חלב 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאנורייס:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L186207, L186208, L186209, 

חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,  כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/12/19, 18/12/19, 19/12/19, 21/12/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50004:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תרסיס שמן קנולה בטעם חמאה , תרסיס שמן קנולה מזוכך

("מאושר

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פוד אירוסולס ספיינ:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
S3350002190122, S33500031900126,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישורOKכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/10/17, 30/10/17, 01/11/17, 02/11/17, 03/11/17, 04/11/17, 05/11/17, 

06/11/17, 08/11/17

תאריך אחרון  לשיווק
22/01/20, 26/01/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50007:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדשים ירוקים גדולים , פול מצרי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Scoular Canada:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50008:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מש שחור שבור , מש שבור, שעועית אזוקי שבורה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

 Karan:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50009:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עדשים ירוק קטן , עדשים שחור מקושקש

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Simpson:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50010:תעודה' מס

856:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"משוקולדיס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
חטיף שוקולד לבן, חטיף שוקולד מריר ושוקולד לבן, חטיף שוקולד חלב, חטיף שוקולד לבן
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בטעם תות שדה 

רבנות הולנד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

וי. קלט קינג בי'צו:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
02119, 02219, 02419, 02819, 03019, 

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת:נוסח התווית
רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/07/20, 22/07/20, 28/07/20, 30/07/20, 22/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

50012:תעודה' מס

856:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"משוקולדיס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")עדשים שוקולד בצורת לב , ה שקדים מטאלי'סוכריות דרג

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Tortora Giovana:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
14119,

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50018:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")במים , נתחי טונה בהירים בשמן"שופרסל"מותג

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אסיאן אליאנס:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטון חייב להופיע הולגרם של בית יוסף

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

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

תאריך ייצור
22/01/17, 23/01/17, 24/01/17, 25/01/17, 26/01/17, 29/01/17, 30/01/17, 
08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/01/18, 04/06/18, 05/06/18, 06/06/18, 

07/06/18, 15/10/18, 16/10/18, 17/10/18, 18/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/01/20, 09/01/20, 10/01/20, 11/01/20, 22/01/20, 23/01/20, 24/01/20, 
25/01/20, 26/01/20, 29/01/20, 30/01/20, 04/06/20, 05/06/20, 06/06/20, 

07/06/20, 15/10/20, 16/10/20, 17/10/20, 18/10/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

50039:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מילס' קליפורניה הריטג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לבדוק ג

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50041:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליסיור:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/10/18, /11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/04/20, /05/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50043:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
ג" ק20אורז דביק , ג" ק25אורז יסמין ויטנאמי פירסט ליידי , ג" ק25אורז יסמין פירסט ליידי 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פירסט ליידי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מ"תאי הא פבליק קו בע:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לברור ג

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללוסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50044:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קמח, 4קמח תירס עבה גס , 108קמח תירס רומני , 101תירס עבה : ג" ק25קמח  בשקים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תירס דק 

רבנות אוקראינה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Landgrein Ltd:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג התוויות"תאריכי הייצור וחתימת ידו של המשגיח מודפסים ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/02/18, 20/02/18, 21/02/18, 04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

50046:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Anastaspoulos E. Antonios:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לברור ג

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50049:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Cargil:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

50050:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

El-bash:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת
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50051:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

K.m Ganatra:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שומשום, קטניותסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50054:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז יסמין 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Capital Rice:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לבדוק ג

לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות,נבדק ונמצא כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50058:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז חום עגול 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Herba:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50059:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תורמוס מר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Name Exportaciones:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50060:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז פלא 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Capital Rice:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50062:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שעועית לבנה בינונית 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Almentos:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50063:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (שעועית עין שחור)לוביה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

K.m Ganatra:יצרן

:טלפון

מדגאסקר:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50064:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אפונה צהובה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Peter Cmmodities:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח קטניות באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50065:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
CITRIC ACID, TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE, TRICALCIUMח 

CITRATE TETRAHYDRATE, TRIPOTASSIUM CITRATE
MONOHYDRATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

 Weifang Ensign:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חיב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50068:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק22.7אורז קלרוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן וואלי רייס:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לברור ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 290עמוד 



50076:תעודה' מס

916:יבואן' מס

ט"ג אדר ב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/03/2019:תאריך לועזי

השדה מוצרים טבעיים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פסטה בוטנים 

ארנטינה, אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nutrin:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
209461 ,209462 ,209463 ,209464 ,209465 ,209466 ,209468 ,209469 ,209501,
209502 ,209503 ,209504 ,209505 ,209506 ,209507 ,209508 ,209509 ,209510,
209515 ,209516 ,209517 ,209518 ,209519 ,209521 ,209522 ,209523 ,209524,
209525 ,209526 ,209527 ,209528 ,209529 ,209530 ,209535 ,209536 ,209545,
209546 ,209669 ,209709 ,209710 ,209715 ,209716 ,209717 ,209718 ,209719,
209720 ,209739 ,209740 ,6837 ,6838 ,6839 ,6840 ,6841 ,6842 ,6843 ,6844,

6845 ,6846 ,6847 ,6848 ,6849 ,6850 ,6851 ,6852 ,6853 ,6854 ,6855 ,6856 ,6857,
AK 8269למדבקה 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 291עמוד 



50084:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
ממתקי שוקולד מריר במילוי קרם, C581.CHT.08פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים 

מבחר פרליני, C581.CHT.11פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים , C4638.CHTקקאו 
פרליני שוקולד חלב במילוי קרם, C4536.CHTשוקולד חלב ושוקולד לבן במילוי קרם אגוזים 

פרליני, C576.CHT.02פרליני שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים , C581.CHT.06אגוזים 
פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם, C2121.CHT.02שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים 

פרליני שוקולד חלב, C4693פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים , C4618 CHTאגוזים 
מבחר פרליני שוקולד חלב ושוקולד חלב עם אגוזי לוז ממולאים, C4699עם מילוי קרם אגוזים 

C4694 , פרליני שוקולד חלב במילוי קרם אגוזי לוז ובמילוי קרם קקאוC3664 ,פרליני שוקולד
פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים, C2131.CHT.02חלב עם מילוי קרם אגוזים 

C581.CHT.07 , פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם אגוזיםC3788.CHT06 ,פרליני שוקולד
.C4697פרליני שוקולד חלב במילוי קרם קקאו , C4695 CHTחלב עם מילוי בטעם קוקוס 

CHT , פרליני שוקולד חלב במילוי קרם אגוזיםC4698. CHT ,ממתקי שוקולד מריר במילוי
,C3788.CHT.05פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים , C4696. CHTקרם קקאו 

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") C3788.CHT.07פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים 
("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

21:מספר מוצרים

לייקה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18T01032, 18T02033, 18T03034, 18T04035, 18T0435, 18T05036, L19S11011, 

L19S14014, L19S15015, L19S16016, L19S17017, L19S18018, L19S19019, 
L19S21021, L19S25025, L19S28028, L19T04035, L19T05036, L19T06037, 

כשר חלבי אבקת חלב נוכרי  לפסח קטניות בהשגחת משולש:נוסח התווית
Kובאישור הרבנות הראשית לישראל 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 292עמוד 



50089:תעודה' מס

2204:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"א ייבוא מוצרי מזון בע.ס:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") ליטר 17.4/  ליטר5/ ליטר3/  ליטר1/ל" מ880שמן קנולה 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ebm Grup:יצרן

:טלפון

אסטוניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף"בהשגחת בד, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50104:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
אורז, אורז מלא, אורז תאילנדי, אורז אורגני, אורז לבן, יסמין: ג " ק5, ג" ק1אורז במשקלים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פרסי 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

יוטאי פרודוס קו לטד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.פעמים לפני השימוש' יש לברור ג

ץ יורה"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח:נוסח התווית
דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 293עמוד 



50110:תעודה' מס

1597:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"ש בע"קבוצת רותדנ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")תפוחים , פירות יער, אפרסק: שיכר תפוחים מוגז רגיל ובטעמים

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

לטוויאס באלזם:יצרן

:טלפון

לטביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1L61723-KOP771, 1L61724-KOP722, 1L61725-KOP773,

1L74546-KOP11K, 1L87423-KOP15779S, 1L87424-KPO25779Z,
1L87427-KOP357796K, 1L87427-KOP35779K, 1L877424-KOP25779Z,

L187423-KOP15779S, L745081-KOP16K, L745231-KOP12K,
ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף ובאישור"כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/06/18, 29/05/19, 30/05/19, 04/06/19, 12/05/20

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

25/03/2019:עדכון. ת

50113:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מנגו, קוקוס מיובש, מלון מיובש, ר מיובש'ינג'ג, פפאיה מיובש, קיווי מיובש, אננס מיובש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בננה מיובשת , מיובש

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Chinwong Food:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/01/19, 29/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/02/21

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 294עמוד 



50121:תעודה' מס

2152:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"סימונס סוויטס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פרלינים שוקולד, פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם חלב וקרם אגוזים, פרלינים שוקולד חלב
פרלינים שוקולד חלב, פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים, חלב במילוי קרם חלב

פרלינים שוקולד, פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם חלב בטעם תות, ושוקולד אקסטרה מריר
,פרלינים שוקולד אקסטרה מריר במילוי קרם קקאו ושבבי קקאו, ינו'במילוי קרם קפוצ

תערובת פרלינים, וחתיכות בננה ומנגו, קוקוס, תערובת פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם
פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם אגוזים, ליים ואשכולית, מנדרינה,שוקולד חלב במילוי קרם

פרלינים שוקולד,  מינימום מוצקי קקאו48%פרלינים שוקולד חלב ושוקולד מריר , ואגוז שלם
פרלינים שוקולד חלב במילוי קרם חלב, במילוי קרם קפוצינו ( מינימום מוצקי קקאו30%)חלב 

פרלינים שוקולד חלב במילוי, תערובת פרלינים שוקולד חלב, ( מינימום מוצקי קקאו30%)
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ( מינימום מוצקי קקאו30%)קרם חלב 

רבנות פררה:בהשגחה

16:מספר מוצרים

סוקדו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
01032019, 04032019, 05032019, 28022019, 

כשר לפסח חלבי לאוכלי קטניות ולאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת הרבנות פררה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/07/19, 08/07/19, 10/07/19, 11/07/19, 12/07/19, 05/03/20, 28/08/20, 

01/09/20, 04/09/20, 05/09/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 295עמוד 



50123:תעודה' מס

918:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

בולוס נאיל:שם היבואן

:ים/מוצר
פרליני שוקולד, פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם בטעם לימון, שוקולד חלב בטעם פיסטוק

פרליני, שוקולד מריר, שוקולד חלב בטעם אגוזים, אנדויה'מריר ממולאים קרם בטעם ג
פרליני שוקולד חלב ממולאים קרם בטעם אגוזים, שוקולד חלב ממולאים קרם בטעם אגוזים

פרליני שוקולד, שוקולד חלב, שוקולד חלב בטעם קפה, שוקולד חלב בצורת ביצה, בצורת לב
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חלב ממולאים קרם בטעם אגוזי לוז ואגוז לוז שלם 

רבנות פררה:בהשגחה

11:מספר מוצרים

דולסיאר:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L41A12, L49B12, L51B12, L52B12, L58B12, L65B12, L66B12, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת רבנות פררה באישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/19, 09/02/21, 11/02/21, 12/02/21, 18/02/21, 25/02/21, 26/02/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50133:תעודה' מס

827:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

כול-שופרא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז יסמין 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טיאן גיאנד פוד קומפני:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח"על כל שק חייב להופיע חותמת הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

פעמים כפי' יש לברור ג. ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות
הנהוג

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 296עמוד 



50143:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו"),  חמאת בוטנים עם שברי בוטנים, חמאת בוטנים קלאסית

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Ruparel Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר לפסח לאוכלי קטניות פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
09/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50148:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז לבן , אורז יסמין

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

תאי וואה פאבליק קומפני לימיטד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש כפי המנהג' יש לבדוק ג

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50150:תעודה' מס

517:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"אימפורט פור יו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1- אורז ריזוטו ארבוריו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריסריה קומפני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית"כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח  בהשגחת בד:נוסח התווית
יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50153:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תות שדה , דובדבן, משמש, פרי100%מעדן פירות יער 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

אנד גאסר'מנז:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
N19000056/59/58/57, 

ץ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
02/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50158:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שעועית אדומה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

PachamAMA TRADE FOOD:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נמצא ונבדק כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50159:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרעיני חמניות מקולפים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Advanced Sunflower:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניותמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללו, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 299עמוד 



50160:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרעיני חמניות בקליפה , גרעיני חמניות מקולפים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nik-sot:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50162:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק12.5צימוק אוכמניה בלי גרעינים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

,ץ בית יוסף"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 300עמוד 



50172:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן חמניות מזוכך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גראדאויל ריפינריי ללס:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"בהשגחת בד, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50176:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חריף , מתוק: ילי בטעמים'רוטב צ

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

יאן ואל  יואן:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50208:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עלי גפן ממולאים , חצילים

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

הרבנות הראשית/ת"כשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
לישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/08/20, 14/08/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50210:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")עלי גפן במי מלח , עלי גפן ממולא באורז, מחית חצילים

("מאושר

הרבנות הראשית לישראל/ת"חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג כל קרטון חותמת המשגיח"ע. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/20, 02/11/20, 03/11/20

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת
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50218:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
200ממרח חמאה עלמה ללא תוספת מלח ,  גרם400/ גרם200ממרח חמאה עלמה בתוספת מלח 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 400/גרם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mlekpol:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ"כשר לפסח חלבי חלב ישראל לאוכלי קטניות  בהשגחת בד:נוסח התווית
בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, חלבי, השגחה צמודה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
29/08/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50232:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוקים זהובים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע! יש לבדוק לפני השימוש

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50233:תעודה' מס

869:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

ס קפה.ל.י.ג:שם היבואן

:ים/מוצר
עגבניות מרוסקות במיץ, עגבניות מרוסקות קיור, עגבניות שלמות מקולפות במיץ עגבניות

,יריו'צ- רסק עגבניות פסטה רוסטיקה, יריו'צ (פאסטה)רסק עגבניות , עגבניות פיניסימה
עגבניות שרי מקולפות שלמות במיץ עגבניות, רסק עגבניות מקולפות בחתיכות במיץ עגבניות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

קונסרב איטליה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50245:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
44128 NOCIOLA VELA, 44150 VELA BIANCA, 41312 COP BLANCA

MIRAVET, 41206 CHOCO/LECHE MARA, 290009 VARIEGATO NOCIOLA
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1903629, 1903646, 1903705, 1903706, 1905048-1905049, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ולאוכלי קטניות:נוסח התווית
בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/01/19, 21/01/19, 29/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/01/20, 18/01/20, 20/01/20, 01/07/20

ג"חוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50248:תעודה' מס

1024:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע. א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" SOLEC F"לציטין

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Solae:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתouארץ הייצור וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50253:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
עגבניות לחות ועשבי תיבול',  גר250/ג " ק2.5עגבניות לחות , ג" ק2.5עגבניות יבשות בוואקום 

חצאי עגבניות בשמן ועשבי',  גר370מחית עגבניות רגיל ',  גר370מחית עגבניות חריף ',  גר250
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר370תיבול 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

סנטו גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BMBYM01,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
11/02/21

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50254:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
זיתים שחורים בתוספת פלפל, ג" ק1.5, ג" ק10זיתים שחורים טבעיים יבשים במלח תכולה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חריף 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מסנווי גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0202-0902, KPK19,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

ץ בית יוסף"בהשגחת בד, לפסח לאוכלי קטניות, פרווה, כשר:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/12/17, 12/02/19, 13/02/19, 14/02/19, 15/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
12/08/20, 13/08/20, 14/08/20, 15/08/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

31/03/2019:עדכון. ת
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50262:תעודה' מס

663:יבואן' מס

ט"ו אדר ב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי02/04/2019:תאריך לועזי

קלקשוז:שם היבואן

:ים/מוצר
שוקולד, שוקולד מריר במילוי ממרח אגוזים, שוקולד חלב מעולה במילוי נוגט ונגיעות כרמל

שוקולד מריר מעולה עם במילוי נוגט עם ארומת קפה, לבן במילוי נוגט עם חתיכות אגוזים
שוקולד, ה'יאנדוג'שוקולד חלב ג, שוקולד חלב מעולה במילוי נוגט עם ארומת קפה, ואגוזים

שוקולד חלב מעולה, שוקולד מריר מעולה במילוי נוגט עם אגוז לוז שלם, מריר במילוי נוגט
דיסקית, שוקולד לבן מעולה במילוי נוגט עם אגוז לוז שלם, במילוי נוגט עם אגוז לוז שלם

דיסקית שוקולד חלב עם צימוקים אגוזים, שוקולד מריר עם צימוקים אגוזים ושקדים
נפוליטן שוקולד מריר עם, נפוליטן שוקולד לבן, שוקולד חלב מעולה במילוי נוגט, ושקדים

שוקולד חלב במילוי, שוקולד לבן במילוי נוגט, גביע שוקולד חלב עם נוגט וקרוקנט, תפוז
נפוליטן, שוקולד חלב במילוי נוגט ושוקולד מריר עם שקדים, יאמנדה עם שבבי שקדים'ג

שוקולד מריר, שוקולד חלב עם עם מחית אגוזים, נפוליטן שוקולד חלב, שוקולד מריר מעולה
54%שוקולד מריר ,  מוצקי קקאו עם אגוזי לוז30%שוקולד חלב , עם עם מחית אגוזים וקפה

 מוצקי85%שוקולד מריר ,  מוצקי קקאו70%שוקולד מריר , מוצקי קקאו עם קליפת תפוז
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קקאו 

Kמשולש :בהשגחה

27:מספר מוצרים

Confiserie Leonidas:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לפסח קטניות ולאוכלי אבקת חלב נכרי  בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/01/19, 22/02/19, 14/03/19, 25/03/19, 09/04/19, 25/04/19, 11/05/19, 
15/05/19, 16/05/19, 20/05/19, 21/05/19, 23/05/19, 24/05/19, 25/05/19, 
28/05/19, 29/05/19, 30/05/19, 31/05/19, 02/06/19, 03/06/19, 04/06/19, 
05/06/19, 06/06/19, 07/06/19, 09/06/19, 10/06/19, 13/06/19, 14/06/19, 
16/06/19, 17/06/19, 19/06/19, 20/06/19, 21/06/19, 23/06/19, 24/06/19, 
25/06/19, 01/07/19, 02/07/19, 03/07/19, 04/07/19, 07/07/19, 08/07/19, 
11/07/19, 15/07/19, 16/07/19, 19/07/19, 20/07/19, 23/07/19, 29/07/19, 
05/08/19, 10/08/19, 21/08/19, 23/08/19, 26/08/19, 27/08/19, 06/09/19, 
04/10/19, 06/10/19, 11/10/19, 13/10/19, 14/10/19, 16/10/19, 17/10/19, 
18/10/19, 19/10/19, 22/10/19, 24/10/19, 25/10/19, 26/10/19, 28/10/19, 
29/10/19, 30/10/19, 31/10/19, 04/11/19, 07/11/19, 11/11/19, 14/11/19, 
15/11/19, 16/11/19, 17/11/19, 19/11/19, 20/11/19, 21/11/19, 22/11/19, 
23/11/19, 26/11/19, 28/11/19, 24/12/19, 27/12/19, 31/12/19, 03/01/20, 
14/02/20, 18/02/20, 02/04/20, 03/04/20, 04/04/20, 08/04/20, 15/04/20, 
02/05/20, 03/05/20, 25/05/20, 11/06/20, 13/06/20, 29/07/20, 20/08/20, 

15/10/20, 26/11/20, 28/11/20, 21/02/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50266:תעודה' מס

2417:יבואן' מס

ט"ו אדר ב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי02/04/2019:תאריך לועזי

מ"גינות בע. מ.ע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק17טחינה גולמית באריזות של 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל סאלם:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

דלי/הולוגרמה על כל אריזה

ץ יורה דעה"בהשגחת בד,כשר לפסח לאוכלי קטניות , פרווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

00/02/19, 00/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
00/01/20, 00/02/20

כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50271:תעודה' מס

118:יבואן' מס

ט"ו אדר ב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי02/04/2019:תאריך לועזי

מ"סלום יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
טבלאות מרציפן וליקר קונטרו מצופות שוקולד מריר',  גר140טבלאות מצופות שוקולד מריר 

חטיף מרציפן מצופה שוקולד חלב',  גר140טבלאות מרציפן מצופות שוקולד חלב ',  גר140
חטיפי',  גר100חלות מרציפן מצופות שוקולד מריר ',  גר120ומריר בתוספת פתיתי שקדים 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר125מרציפן מצופות שוקולד מריר 

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

אירסמי אנד קארסטנז:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית
הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

02/01/19, 03/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50279:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מקלוני שעועית 

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שיטהינאן קומפני:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFבהשגחת , פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50281:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")דקסטרוזה MSG, DEXTROSEמונוסדיום גלוטומט 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Fufeng Group:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת
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50282:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")ון עם גרגירים 'חרדל דיז, דיזון צרפתי" -מאסטר שף"חרדל  מותג 
("אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאס קווינור:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKבהשגחת משולש , כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/02/18, 02/08/18, 03/08/18, 14/05/19, 15/05/19, 21/05/19, 22/05/19, 

30/07/20, 31/07/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 310עמוד 



50296:תעודה' מס

1033:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

מ"פרמיום שיווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
שוקולד חלב, zanzibar classico- אנדוייה אגוזים עם אגוזי לוז שלמים 'שוקולד חלב גי

נוגט מצופה, zanzibar extra- אנדוייה אגוזים עם אגוזי לוז שלמים מצופה בשוקולד מריר 'גי
שברי נוגט מצופים שוקולד לבן ומריר עם שברי, torroncini- שוקולד מריר עם שברי שקדים 

שוקולד חלב עם אגוזי לוז מצופה בשוקולד לבן או שוקולד, sperlari morbideli- שקדים 
נוגט בשוקולד מריר וקקאו מצופה בשוקולד מריר או שוקולד, zanzibar ricopetro- מריר 

כל") zanzibar fondente- שוקולד מריר עם אגוזי לוז שלמים , morbidelli ricopetri- לבן 
("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות פררה:בהשגחה

7:מספר מוצרים

ספרלרי ויה מילאנו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18202, L18292, L18297, L18320, L18324, L18329, L233, L244, L265, L282, 

L326, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית
הרבנות פררה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/11/19, 15/12/19, 15/01/20, 15/04/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 311עמוד 



50299:תעודה' מס

1551:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

דורו איטליאן  פרודקטס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז ויאלונה ננו , אורז קרנרולי, אורז ארבוריו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ריסיה פאסיני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית"כשר פרווה לפסח לאוכלי אורז בפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50302:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן פרפין 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גנדר:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 312עמוד 



50305:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כריות גדולות במילוי קרם נוגט 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

נייס פוד:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
90290, 90300, 90310, 90320, 90360, 90370, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/01/20, 30/01/20, 31/01/20, 01/02/20, 05/02/20, 06/02/20

דגני בוקרסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50307:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")בצבע אדום " שופרסל"דגני בוקר קורנפלקס ללא גלוטן במותג 

("אינו מאושר

רבנות דנמרק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נקסקוב מילס:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
28012019, 29012019, 

ט מכיל קטניות פרווה בהשגחת הרבנות"כשר לפסח תשע:נוסח התווית
דנמרק ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/20, 29/01/20

דגני בוקרסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 313עמוד 



50309:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן חמניות מזוכך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גרדוייל:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50310:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") green on time-  גרם 120/150יפס טורטיה תירס ללא גלוטן 'צ

("אינו מאושר

 לונדוןKFה :בהשגחה

1:מספר מוצרים

פאטה:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 לונדוןKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת ה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
28/01/19, 29/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
27/07/19, 28/07/19

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

07/04/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 314עמוד 



50319:תעודה' מס

1955:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

מ"אצלן מזור בע:שם היבואן

:ים/מוצר
תערובת, תערובת זיתים ירוקים  בסגנון מרוקאי, אנדלוס:קוקטייל זיתים ירוקים בסגנון 
תערובת זיתים שחורים, תערובת זיתים ירוקים ברוטב שום, זיתים ירוקים ברוטב פיאמנטי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עם פלפל 

OK:בהשגחה

5:מספר מוצרים

פרובנס אוליבס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
130219,
 חייב להופיע על האריזה המקוריתOK-סמל ה

 ובאישורOKכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות  בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/02/19, 14/02/19, 18/02/19

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50322:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25גרעיני דלעת 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agro Plus 2017:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 315עמוד 



50323:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמניות בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רד ריוור:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50341:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ממרח זיתים שחורים , ממרח זיתים ירוקים, ממרח עגבניות מיובשות

("הסוגריים אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אי.פי.לי פולי אס. אפ:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
IIC973/79/80, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
14/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/22

קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 316עמוד 



50348:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ילי חריף 'רוטב צ, ילי מתוק'רוטב צ

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מ"הלתי פודס פרודוק בע:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
B79PYE, E57B78Y,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הבד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

10/01/18, 23/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
09/01/20, 23/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50350:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
,מתכון חדש- סוכריות קשות בטעם לימון, מתכון חדש- מבחר סוכריות קשות בטעם פירות
כל מוצר")מתכון חדש - סוכריות קשות בטעם דובדבן חמוץ, סוכריות קשות בטעם מנטה קליר

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

4:מספר מוצרים

קוונדי והרווי:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0000203615, 0000203617, 0000203637, 0000203649, 0000203682, 

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הרב הוכוולד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/01/22

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 317עמוד 



50352:תעודה' מס

778:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

שמחה זה אנחנו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביצי שוקולד עם הפתעה 

מרכז רבני אירופה EK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לואיגי  זאיני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
139007, 139008, 139046, 139047, 139090, 

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
  ובאישור הרבנות הראשית לישראלEKבהשגחת  

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שוקולדסיווג המוצר

 כשר לפסח לאוכלי חלב נכרי חייב להופיע על כל אריזה מקוריתek passoverסמל :הערות

08/04/2019:עדכון. ת

50361:תעודה' מס

88:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

יעד ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")לימון , דובדבן, אוכמניות, תפוז:לי בציפוי שוקולד בטעמים 'ממתק ג

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

קוליאן:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי לפסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית
  ובאישור הרבנות הראשית לישראלKהמשולש

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
24/01/20, 29/01/20, 30/01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 318עמוד 



50364:תעודה' מס

971:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"מרבה ישראל בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
סלים דליס מהדורה מיוחדת חטיף מצופה, סלים דליס חטיף ללא גלוטן עם שוקולד חלב

סלים דליס קידס חטיף מצופה, סלים דליס קידס חטיף מצופה שוקולד חלב, שוקולד מריר
סלים דליס חטיף מצופה, סלים דליס חטיף מצופה שוקולד מריר בנגיעות תפוז, שוקולד לבן

כל מוצר")סלים דליס מהדורה מיוחדת חטיף מצופה שוקולד חלב , שוקולד לבן בטעם יוגורט
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

7:מספר מוצרים

ורי'ביסנצ:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח קטניות בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/11/17, 23/11/17, 13/07/18, 14/07/18, 17/07/18, 18/07/18, 29/07/18, 
30/07/18, 09/09/18, 10/09/18, 11/09/18, 12/09/18, 17/09/18, 18/09/18, 
19/09/18, 21/09/18, 22/09/18, 23/09/18, 19/10/18, 20/10/18, 21/10/18, 
20/11/18, 01/12/18, 22/12/18, 23/12/18, 24/12/18, 06/01/19, 12/12/19, 
13/12/19, 18/12/19, 19/12/19, 20/12/19, 23/12/19, 21/05/20, 29/05/20, 
17/06/20, 30/06/20, 21/07/20, 22/07/20, 26/07/20, 27/07/20, 30/07/20, 
03/08/20, 06/08/20, 09/08/20, 10/08/20, 15/08/20, 16/08/20, 17/08/20, 

18/08/20, 07/09/20, 08/09/20, 09/09/20, 10/09/20, 11/09/20

חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

08/04/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 319עמוד 



50367:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") THIN-N-THIKח 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tate & Lyle:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח קטניות רק. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
S מתחיל באות lotכשה

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50368:תעודה' מס

701:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"בלו משקאות ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משקה אנרגיה בלו דיי , משקה אנרגיה בלו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אקו ויט:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L001, L001K, L002, L002K, L003, L003K, L004, L005,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות לפסח חייב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19, 08/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
15/01/20, 16/01/20, 17/01/20, 18/01/20, 19/01/20, 04/02/21, 05/02/21, 

06/02/21, 07/02/21, 08/02/21

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 320עמוד 



50369:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
פלפלים אדומים, זיתים שחורים ממולאים גבינת שמנת, פטריות ממולאות גבינת שמנת
כל מוצר לאחר")זיתים ירוקים ממולאים גבינת שמנת , חריפים ממולאים גבינת שמנת

("הסוגריים אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

4:מספר מוצרים

איי. קנטריס אס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי חלב ישראל לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת מאור:נוסח התווית
הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/11/19, 21/01/20, 21/03/20, 21/05/20

מוצרי חלב, גבינות, שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50372:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עלי גפן במי מלח , עלי גפן ממולאים באורז

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הזה:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

.על כל קרטון חותמת המשגיח. סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

ת קטניות באישור"כשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/08/20, 15/08/20, 16/08/20, 17/08/20, 11/10/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 321עמוד 



50378:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ח"ג ניסן תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי08/04/2018:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מיונז לייט , מיונז הולנד

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

רמיה:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/07/19, 16/07/20

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50380:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
,שעועית גדולה, שעועית אדומה, עדשים ירוקות": מאסטר שף"קטניות איטלקיות במותג 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרגירי חומוס 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

איי.פי.קליספה אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
8JO22,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
22/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
22/01/22

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 322עמוד 



50381:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חתכות אננס , פרוסות אננס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אניס פארם:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

28/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
28/12/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50382:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")קוקטייל פירות בשימורים , אננס בכוסות, אפרסק בכוסות, קוקטייל פירות בכוסות

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קיקסיא דאנגג פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת הבד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
23/11/17, 24/11/17, 14/12/17, 15/12/17, 16/12/17, 14/10/18, 15/10/18, 

28/10/18, 29/10/18, 30/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/02/20, 28/10/20, 29/10/20, 30/10/20, 23/11/20, 24/11/20, 12/12/20, 

15/12/20, 14/10/21, 15/10/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת
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50386:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25, ג" ק5, ג" ק1אורז בסמטי באריזות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lt Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

'יש לברור את האורז ג. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
.פעמים לפני הפסח

ץ יורה"בהשגחת בד, כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח פרווה:נוסח התווית
דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50387:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 1שמן קנולה מזוכך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

זאקלאדי טלוסזקזובה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי  קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

05/02/18, 06/02/18, 31/01/19, 01/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/08/19, 06/08/19, 31/07/20, 01/08/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 324עמוד 



50395:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
שוקולד חלב מעולה ממולא קרם, מריר אגוז, קוקוס, מוס קקאו, פרלין, מרציפן: ריטר שוקולד
עם שקדים, עם צימוקים ואגוזי לוז, שקדים מלוחים בדבש, אגוזי לוז חתוכים, קרמל מוקצף

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עם אגוזי לוז שלמים , עם מאקדמיה, שלמים

גרמניה, רבנות ברלין:בהשגחה

12:מספר מוצרים

ריטר ספורט:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
בהשגחת רבנות ברלין ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/01/19, 10/01/19, 14/01/19, 15/01/19, 16/01/19, 17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
09/11/17, 12/11/17, 13/11/17, 04/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/10/18, 
14/10/18, 15/10/18, 11/12/18, 12/12/18, 14/12/18, 15/12/18, 10/11/19, 
14/11/19, 16/11/19, 17/11/19, 08/01/20, 10/01/20, 15/01/20, 16/01/20, 

17/01/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50396:תעודה' מס

564:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

ויצמן יצחק:שם היבואן

:ים/מוצר
, גרם50פילה אנשובי בשמן חמניות עם צלפים ,  גרם300/ ' גר50פילה אנשובי בשמן חמניות 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר").  גרם100פילה אנשובי בשמן חמניות בצנצנת 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פאטינה:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
KYDP I.A 8-9,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ יורה דעה"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
07/11/17, 08/11/17, 17/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
07/05/19, 16/06/20

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 325עמוד 



50402:תעודה' מס

663:יבואן' מס

ח"ז אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי14/03/2018:תאריך לועזי

קלקשוז:שם היבואן

:ים/מוצר
Napolitain Noir 72% New, Tablet 100g Dark 70% COH v1, Tablet 100g Dark 85%

COH v1, שוקולד: Noisette masquée milk, Bûche Pralinée White, Napolitain
Milk, Tablet Dark Orange 50g, Bar Dark chocolate Raspberry 50g, Bar Dark

chocolate Praliné Coffee 50g, Noisette masquée dark, Noisette masquée white,
Louise dark, Louise milk, Buche pralinée dark, Marron Noisettes dark,

Marron café milk, Forever praliné wrapped in red paper, Amanda - soft
Praliné Milk, Louise white, Gianduja, Giamanda, Napolitain White, Napolitain

Orange, Napolitain 72% São Tomé, Mendiants dark, Mendiants milk, Coupe
Praliné croquant, Bar milk chocolate Praliné 50g, Tablet 100g Molk Hazelnuts

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

29:מספר מוצרים

Leonidas S.a:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
011819003, 012519003, 012519014, 012919701, 013119004, 013619062, 
013819005, 013819018, 014419003, 015019007, 015219701, 015619701, 
015719006, 015719007, 015819001, 015819005, 015819006, 015819007, 
015819008, 015919101, 015919102, 021519002, 021919001, 044518022, 
045218017, 045418004, 054518701, 061618701, 062618701, 065718701, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/05/19, 20/05/19, 04/06/19, 05/06/19, 13/06/19, 19/06/19, 21/06/19, 
02/07/19, 08/07/19, 16/07/19, 05/08/19, 27/08/19, 04/10/19, 11/10/19, 
22/10/19, 24/10/19, 04/11/19, 14/11/19, 16/11/19, 27/12/19, 15/04/20, 

25/05/20, 29/07/20, 26/11/20, 21/02/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 326עמוד 



50405:תעודה' מס

1079:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

פרוטרום:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") DEXTROSEדקסטרוז , MALTODEXTRINEמאלטודקסטרין 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Zhucheng Dongxiao:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50417:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
טופו במרקם, טופו במרקם דחוס, טופו רך בסגנון יפני מסורתי, טופו במקרם משי בסגנון יפני

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קשה 

KF:בהשגחה

4:מספר מוצרים

יוניקורד פוד קומפני:יצרן

:טלפון

סינגפור:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFבהשגחת , פרווה, כשר לפסח לאוכלי קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
24/05/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 327עמוד 



50419:תעודה' מס

856:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"משוקולדיס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חטיף שוקולד מריר קפלים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וקלט קינג'צ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
02219,

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
22/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50436:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי03/01/2018:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")מופחת שומן , טבעי בתוספת מלח, :להכנה במיקרוגל בטעם" היט פופ"פופקורן 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

הרבנות הראשית לישראל/OKה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פופז:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
003 19 1940 02, 045 19  0108 01, 350 18 1009 02, 353 18 0801 02, 

כשר פרווה לפסח קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/12/20, 19/12/20, 03/02/21, 14/02/21

כללי, ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 328עמוד 



50439:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מרסי מריר , מרסי חלב, מרסי, טופיפי

גרמניה, רבנות ברלין:בהשגחה

4:מספר מוצרים

שטורק:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

,חלבי לאוכלי אבקת לחלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
בהשגחת רבנות ברלין ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/01/19, 04/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/12/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50440:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
85% 70% 60% 48%" רמי לוי "וקלטה במותג 'שוקולד מריר צ, וקטה'שוקולד מריר מעולה צ

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קקאו דה בורגון:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
04219, 04219 BK, 

ץ יורה דעה"בהשגחת בד,  פרווה, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/02/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 329עמוד 



50442:תעודה' מס

1159:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

מ"פורווינד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סלים"פרכיות תירס בטעם עגבניות ועשבי תיבול , "סלים דליס"פריכיות תירס בטעם טבעי 

פריכיות אורז עם שוקולד מריר, "סלים דליס"פרכיות תירס בטעם זיתים ועירית , "דליס
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" סלים דליס"

ב"ארה-Kהמשלש:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Bisentury:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/03/19, 08/10/19, 11/10/19, 18/10/19, 31/10/19, 01/11/19, 11/11/19, 
18/11/19, 19/11/19, 05/12/19, 06/12/19, 07/12/19, 14/03/20, 22/07/20, 

30/07/20, 01/08/20, 04/08/20

חטיפים, דברי מאפהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50444:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")וקטה 'חמאת בוטנים עם שברי בוטנים במותג צ, וקטה'חמאת בוטנים חלקה במותג צ

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות הולנד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Bredabests:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות הולנד וובאישור,כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 330עמוד 



50447:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר250איטריות מקמח אורז - פנה אורז

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וינט סטוק קומפני'גרין פוד ג:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
KFM,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות ולאוכלי אורז בפסח:נוסח התווית
ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת בד

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/07/20, 16/07/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50449:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז לבן לריזוטו מזן ארבוריו 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריסו סקוטי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני חג הפסח

נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 331עמוד 



50451:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ר " ג280שוקולד מילקה טריולדה , ר" ג250שוקולד מילקה 

("מאושר

kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

מונדלז:יצרן

:טלפון

אוסטריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות כשר לפסח חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר לפסח קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלkמשולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
26/08/19, 27/08/19, 10/09/19, 20/09/19, 24/09/19, 12/11/19

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

50453:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אורז בוטאן , אורז נשיקי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פארמרס רייס:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה  ובאישור, נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 332עמוד 



50455:תעודה' מס

79:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

88טעם :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאת בוטנים 

אחדות ישראל ארגנטינה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Niza:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18009307, L18009317, L18009354, L18009417,

348081-348160, 348001-348080,  348481-348560:ולסחורה הממוספרת  ,
348241-348320, 348161-348240

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18, 27/11/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/11/19, 27/11/19, 28/11/19

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50458:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
, שמנים2שמן צמחי מעורב ומזוכך בתוספת ויטמין אי , שמן חמניות עשיר בחומצה אולאית

") Eשמן קנולה מזוכך בתוספת ויטמין ,  שמנים4שמן צמחי מעורב ומזוכך בתוספת ויטמין די 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

KF:בהשגחה

4:מספר מוצרים

בורחס אגריקולטורל:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
183014 ,183033 ,183033-183107-183091 ,183081-183014 ,184320010,

184356007 ,184356008 ,184356009 ,193041016 ,193047016 ,193047017,
193049014 ,193057021,

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התוויתסמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
22/01/18, 23/01/18, 24/01/18, 25/01/18, 26/01/18, 27/01/18, 28/01/18, 
29/01/18, 30/01/18, 31/01/18, 07/01/19, 08/01/19, 09/01/19, 10/01/19, 

14/01/19, 16/01/19, 17/01/19, 21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
22/07/19, 23/07/19, 24/07/19, 25/07/19, 26/07/19, 27/07/19, 28/07/19, 
29/07/19, 30/07/19, 31/07/19, 07/07/20, 08/07/20, 14/07/20, 16/07/20, 

17/07/20, 21/07/20, 09/01/21, 10/01/21

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 333עמוד 



50462:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ים -חטיף אצות ים קלויות עם מלח

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ון פודס'מאן ג:יצרן

:טלפון

קוריאה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKFכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

16/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
30/01/20, 17/02/20

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

50467:תעודה' מס

1535:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

בסט מייסטר הבשר:שם היבואן

:ים/מוצר
לקט ירקות לקוסקוס, גזר גמדי, שעועית שלימה, שעועית עדינה, פול גינה, אפונה וגזר, אפונה

,חומוס, גזר פרוס כתום וצהוב, אפונה פירורית,  גרם800,  גרם600, ג" ק2.5באריזות של 
תירס, שעועית צהובה, שעועית לבנה, שלם/שעועית ירוקה חתוך, קישואים, א"קוביות תפו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תערובת ירקות , גרעינים

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

17:מספר מוצרים

הומיפרייז:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ יורה דעה"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 334עמוד 



50476:תעודה' מס

942:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

קפוא זן תעשית מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
רמי לוי חיתוך, גולדן זיגזג, גולדן חיתוך אמריקאי, קוביות: א מעובדים קפואים"תפו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רמי לוי חיתוך קלאסי , אמריקאי

קהילת מעיין חי בריסל בלגיה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

אגריסטו:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
19025 ,19026 ,19027 ,19028 ,19029,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת קהילת מעיין חי:נוסח התווית
בריסל בלגיה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50479:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מקלוני שעועית ירוקה 

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יאנטאי ינסידה לונגקאו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKFלפסח קטניות בהשגחת ,פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
07/12/19, 06/12/20, 17/12/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 335עמוד 



50480:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרעיני חמניה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

C.s 526:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50481:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרעיני חמניה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן אופטה:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 336עמוד 



50487:תעודה' מס

141:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

קפה סעדי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")שוקולד מריר אוורירי , "שופרסל" במותג 60%שוקולד מריר 

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

פריי:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
ADS7, AEM8, AIM7, BB08, FIGS8, KGS8, 

Kפרווה לאוכלי קטניות בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/02/20, 07/03/20, 17/03/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 337עמוד 



50489:תעודה' מס

141:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

קפה סעדי:שם היבואן

:ים/מוצר
פריי שוקולד מהודר מריר,  מריר85%פריי שוקולד מהודר ',  גר180פריי שוקולד מריר אגוז 

פריי שוקולד מהודר פקאן, פריי שוקולד מהודר חלב, פריי שוקולד מהודר מריר  תפוז, 78%
פריי שוקולד, פריי שוקולד מהודר עם  שברי אגוזים, פריי שוקולד מהודר עם שקדים, וקרמל

פריי צימוקים אגוזי לוז ושקדים',  גר300פריי שוקולד  אגוז חלב , פריי שוקולד  חלב, מריר
פריי נפוליטן',  גר100פריי שוקולד  חלב , שקד, צימוק, פריי שוקולד  חלב עם אגוז',  גר300
', גר180פריי תירס ',  גר200פריי חלב פיסטוק , פריי נפוליטן  מריר, פריי נפוליטן חלב, אגוז

שוקולד, שוקולד  חלב אגוז שלם בודד,  שוקולד שוברי אגוז בודד',  גר100שוקולד  חלב בודד 
, ללא סוכר72%שוקולד , שוקולד אוורירי חלב',  גר100שוקולד לבן בודד , מריר אגוז שלם בודד

פריי פרימיום, פריי פרימיום מהודר מריר תפוז, אגוז שלם ללא סוכר, שוקולד  חלב  ללא סוכר
81%פריי פרימיום מהודר מריר ',  גר100 72%פריי פרימיום מהודר מריר , מהודר חלב אגוז

שוקולד לבן  עם שבבי  קרמל בטעם, שוקולד לבן  עם שבבי קוקוס בטעם קוקוס',  גר100
פריי, שוקולד עם אגוזי פקאן במילוי נוגט קרמל ושקדים, שוקולד חלב בטעם חמוציות, קרמל

,פריי פרימיום מהודר  מריר עם אגוזים בטעם תאנים, פרימיום מהודר מריר  בטעם מנדרינה
פריי פרימיום מהודר  מריר  עם קרמל ומלח, פריי פרימיום מהודר  מריר  שקדים ואוכמניות

טבלאות שוקולד פור, טבלאות שוקולד פור מיניז  מריר, טבלאות שוקולד פור מיניז חלב, ים
שוקולד שתי שכבות חלב ומריר עם, שוקולד שתי שכבות חלב ולבן בטעם פירות, מיניז  אגוז
שוקולד טבלאות חלב ממולא קרם, שוקולד טבלאות חלב עם כפתורי שוקולד, שבבי אגוז
")שוקולד טבלאות  לבן עם שברי עוגיות , שוקולד טבלאות חלב  עם פצפוצי אורז, יוגורט תות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

49:מספר מוצרים

Frey:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
ADM9, AHS8, BBO8, BF08, BHO8, BIM9, BK08, CAM9, CK08, FIDS8, 

KAI9, KES8, KEY9, KGI9, KGS8, 

כשר לפסח חלבי לאוכלי קטניות ולאוכלי אבקת חלב נוכרי:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת משולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/02/20, 07/02/20, 15/02/20, 20/02/20, 22/02/20, 23/02/20, 24/02/20, 
26/02/20, 27/02/20, 28/02/20, 29/02/20, 03/03/20, 04/03/20, 05/03/20, 
06/03/20, 07/03/20, 10/03/20, 14/03/20, 18/03/20, 14/04/20, 15/04/20, 

16/04/20, 30/04/20, 01/05/20, 05/05/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 338עמוד 



50495:תעודה' מס

942:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

קפוא זן תעשית מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 9*9, 12*12:א מעובדים קפואים"תפו

קהילת מעיין חי בריסל בלגיה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אגריסטו:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
19059 ,19060,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

כשר לפסח פרווה לאוכלי קטניות ולאוכלי אורז בפסח:נוסח התווית
בהשגחת קהילת מעיין חי בריסל בלגיה ובאישור הרבנות

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50496:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים שחורים מיובשים במלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אורסימאר:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/05/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 339עמוד 



50503:תעודה' מס

1204:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

אביק שווק מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") RTFמזון לתינוקות נוטרילון , RTF1מזון לתינוקות נוטרילון 

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

בלדינה רו ראמי:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKמשולש 

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50508:תעודה' מס

2406:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"יוחננוף ובניו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")שמן לטיגון עמוק , שמן חמניות, שמן פולי סויה, שמן קנולה

("מאושר

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

ברוקלמן:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

גרמניה, בהשגחת הרב הוכוולד, קטניות פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 340עמוד 



50523:תעודה' מס

1860:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

אייל אייכנר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")חמאת בוטנים עם שברי בוטנים , חמאת בוטנים קלאסית": דורומי"מותג 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סופר נוטרי פודס:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
6679 CCP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/12/17, 06/12/17, 11/02/19, 12/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
02/01/20, 03/01/20, 10/02/21, 11/02/21

קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50525:תעודה' מס

915:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

נגום:שם היבואן

:ים/מוצר
,remy dr, REMYLINE XS, REMYFLO R ...T, REMY DR 08: חומר גלם

REMYFLO R..., REMYFLO S 200, REMYFLO R7 90 T CP, REMY B7,
REMYFLO R 7 150, REMY O DR6, REMYFLO R...TT, REMYFLO S 200,

REMYLINE AX DR, REMILINE AX FG P ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בלגיה, מעיין חי בריסל:בהשגחה

14:מספר מוצרים

Beneo Remy:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לאוכלי אורז בפסח. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל קהילת מעיין חי חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 341עמוד 



50535:תעודה' מס

856:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"משוקולדיס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
אגוז מלך מצופים, אגוזי קשיו מצופים בשוקולד מריר, שקדים מצופים בשוקולד מריר

בוטנים, צימוקים מצופים בשוקולד מריר, אגוז לוז מצופים בשוקולד מריר, בשוקולד מריר
פולי קפה מצופים שוקולד, בוטנים מצופים סוכר מצופים שוקולד מריר, מצופים שוקולד מריר

אגוזי פקאן מצופים שוקולד, דודבן מצופה שוקולד מריר, חמוציות מצופים שורולד מריר, מריר
קליפות הדר מצופים שוקולד, תפוח מצופה שוקולד מריר, אננס מצופה שוקולד מריר, מריר

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

14:מספר מוצרים

Choco Support:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/01/18, 09/01/18, 09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
28/09/18, 28/12/18, 15/01/19, 15/02/19, 15/07/19, 20/10/19, 11/11/19, 
12/11/19, 15/11/19, 24/11/19, 14/01/20, 15/01/20, 23/01/20, 10/02/20, 

13/02/20, 14/02/20, 15/02/20, 22/02/20, 01/03/20, 07/03/20, 09/03/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

15/04/2019:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 342עמוד 



50536:תעודה' מס

856:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"משוקולדיס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
אגוז מלך מצופים בשוקולד, אגוזי קשיו מצופים בשוקולד חלב, שקדים מצופים בשוקולד חלב

בוטנים מצופים שוקולד, צימוקים מצופים בשוקולד חלב, אגוז לוז מצופים בשוקולד חלב, חלב
חמוציות, פולי קפה מצופים שוקולד חלב, בוטנים מצופים סוכר מצופים שוקולד חלב, חלב

אננס, אגוזי פקאן מצופים שוקולד חלב, דודבן מצופה שוקולד חלב, מצופים שורולד חלב
כל מוצר")קליפות הדר מצופים שוקולד חלב , תפוח מצופה שוקולד חלב, מצופה שוקולד חלב

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

14:מספר מוצרים

Choco Support:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור"בהשגחת בד, חלבי, כשר לפסח קטניות:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/01/18, 09/01/18, 09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
28/09/18, 28/12/18, 15/01/19, 15/02/19, 15/07/19, 20/10/19, 11/11/19, 
12/11/19, 15/11/19, 24/11/19, 14/01/20, 15/01/20, 23/01/20, 10/02/20, 

13/02/20, 14/02/20, 15/02/20, 22/02/20, 01/03/20, 07/03/20, 09/03/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

15/04/2019:עדכון. ת

50540:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ילי חריף 'רוטב צ, ילי מתוק'רוטב צ

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

הלטי פודס פרודוקטס קומפני:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
34216 KISLEV 76, CHESH79, PESACH79, 

Kכשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/12/19, 19/06/20, 08/10/21, 09/10/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 343עמוד 



50546:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 3סימילאק למהדרין שלב , 1סימילאק למהדרין שלב 

("מאושר

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
96034NT, 96054NT, 96232NT, 96242NT, 96252NT, 96262NT, 96281NT,

96291NT, 96301NT,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ העדה החרדית"ט קטניות בהשגחת בד"כשר לפסח תשע:נוסח התווית
באישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, חלבי, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/12/18, 13/12/18, 14/12/18, 15/12/18, 16/12/18, 17/12/18, 18/12/18, 

19/12/18, 20/12/18

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50570:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")מחית קארי מאסאמן , מחית קארי ירוק, מחית קארי אדום

("מאושר

KF:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Kanokwan Food:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKFכשר לפסח פרווה קטניות בהשגחת :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
10/12/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 344עמוד 



50573:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ב ניסן תשע"רביעי י יום:תאריך עברי17/04/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25אורז יסמין במשקל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Wingon Intertade:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פעמים לפני השימוש' יש לבדוק ג

פרווה ובאישור, נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50575:תעודה' מס

539:יבואן' מס

ט"ב ניסן תשע"רביעי י יום:תאריך עברי17/04/2019:תאריך לועזי

גילד אנטרפרייזס:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")'  גר350קוביות בטטה קלופות מבושלות ',  גר350קוביות דלעת קלופות מבושלות 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הורקסה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
90569 ,90570 ,90571 ,90572,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף"כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/06/19, 05/06/19, 06/06/19, 07/06/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

רשימת מוצרים פסח קטניות הופק34517/04/2019 מתוך 345עמוד 


