
תשעט- רשימת מוצרים פסח
38610:תעודה' מס

85:יבואן' מס

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

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חתוך , לבבות דקל שלם

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אקואקונסרבס:יצרן

:טלפון

אקוודור:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
KOSHER FOR PASSOVER, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

19/02/16, 20/12/16, 21/12/16, 22/12/16

תאריך אחרון  לשיווק
19/02/20

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 1עמוד 



41851:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חצי יבש , GOTA DE MARAVILLAיין מבעבע לבן יבש  

("מאושר

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ס'יי בנאג'אלאבורדור ג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L4528, L4529, L4666, L4667, L4668, L4820, L4821, L4822, L5135, L5136,

ץ וכן  בול ממשלתי ממס"על כל בקבוק חותמת של בד, היין לא מבושל '
EB3962868HU עד מס' EB3969456HU, מ-EB6252833HU עד

EB6259390HU, מ-EB9180145HZ עדEB9190235HZ', מ-EB9840217HT עד
EB9846792HT

ב ובאישור הרבנות"בהשגחת חוג חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

43455:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")מכבי חמאה , SAINT PAULIN, RACLETTE":מכבי"גבינות 

("אינו מאושר

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מאיטרס לאיטרס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/02/19, 04/01/19, 05/02/19, 15/02/19, 25/03/19, 05/05/19, 09/09/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

24/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 2עמוד 



44246:תעודה' מס

893:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי15/02/2018:תאריך לועזי

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "ק2, ג"ק1, ר"ג28, ג" ק25לטין דגים באריזה 'ג

בעלזא- ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Jellice Branch:יצרן

:טלפון

טאיוואן:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
P160307A1, P160309A1, P160309B1,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/03/16, 09/03/16, 21/09/16

תאריך אחרון  לשיווק
06/03/21, 08/03/21, 20/09/21

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

44371:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ח"אדר תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי18/02/2018:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")הווארטי , טילסט, אדם, גבינת גאודה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

מולקרי אמרלנד:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
180530140/01-3, 180530140/14-18, 180602140/01-11, 180602240/01-12,

DR26085778, DR28085778,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/02/10, 15/08/18, 17/08/18, 01/09/18, 07/09/18, 18/10/18, 21/10/18, 
24/10/18, 26/10/18, 01/11/18, 04/11/18, 07/11/18, 09/11/18, 15/12/18, 

18/12/18, 26/01/19, 29/01/19, 30/05/19, 02/06/19, 05/06/19, 06/06/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 3עמוד 



44375:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

ח"אדר תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי18/02/2018:תאריך לועזי

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FRESHFIT L-K: ח

קהילת מעין חי בריסל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

F.i.t. Sprl:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
20151130 ,20161020_0012 ,20180104_0006,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 4עמוד 



44541:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ח"א אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי26/02/2018:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
יין לבן יבש מבעבע- בלו נאן, גוורצמינר ריזלניג-בלו נון, יין לבן יבש-גוורצמינר ריזלניג-בלו ווין

(כחול)בלו יין חצי יבש לבן מבעבע - בלו נאן, יין מבעבע חצי יבש בלו נאן רוזה, מהדורת הזהב
יין לבן מבעבע בלו, יין רוזה מבעבע בלו ווין,  קרט24גולד -יין לבן מבעבע בלו ווין זהב, ל" מ750
גולדן פיק,  כהל11%גולדן פיק יין לבן חצי יבש , בלו נאן פינק, בלו ווין פינק, בלו כחול-ווין 

כל מוצר לאחר") כהל 12%גולדן פיק אדום יין חצי יבש ,  כהל11%פינק יין רוזה חצי יבש 
("הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-Kמשולש:בהשגחה

13:מספר מוצרים

לנגוט טראבן:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
AMS 781009, AMS 781010, AMS 790827, AMS0512B79/A,

AMS0512B79/B, AMS0512B79/C, AMS781011, AMS781011/B,
AMS781012/B, AMS781012/C, AMS781012/D, LF210872, LF210873,

LF210874, LF512346, LF713243, LF713331, LF713507, LF713508,
LF901310, LF901311, LF901312, LF910316, LF910317, LKW30/2018,

יין לא מבושל

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

03/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 5עמוד 



45077:תעודה' מס

1888:יבואן' מס

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

מ"בע. ח.אסיה טרייד ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוקים שחורים מיובשים ללא תוספת שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Idealprolen Servis:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45096:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי18/03/2018:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")נתחי קוקוס מוקפאים , נתחי מנגו מוקפאים, פלחי בננה מוקפאים

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פו טין פודס פרוססינג אקספורט:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
16/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/01/20

פירות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 6עמוד 



45161:תעודה' מס

1714:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי19/03/2018:תאריך לועזי

מ"י מנופים בע.ש.מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פסטיס אפרון אפריטיף בטעם אניס 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סלואר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L604616, L805015, 

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45173:תעודה' מס

581:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי20/03/2018:תאריך לועזי

מ"יוניליוור ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")" KNORR"רוטב עגבניות עם עגבניות מרוסקות במילוי אספטי במותג

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונסורזיו קאסאלאסקו דל פומודורו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ כשר לפסח חייב להופיע ע"חותמת הבד

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
28/08/17, 29/08/17, 30/08/17

תאריך אחרון  לשיווק
28/08/19, 29/08/19, 30/08/19

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 7עמוד 



45178:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי20/03/2018:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אננס, בקרדי בטעם לימון

שוויץ-נבה'הרבנות ג:בהשגחה

3:מספר מוצרים

בקרדי:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L15363 ZG 200 1217 12-2016 PASSKOSH 0007, L15363ZG200 072912-

2016 PASSKOSH 50058, L16363 ZG 200 1636 12-2017 PASSKOSH 53332, 
L16364 ZG 200 1205 12-2017PASSKOSH 04225, L17363 ZG 200 0622 12-

2018 PASSKOSH 50001, L17363 ZG 200 1445 12-2018 PASSKOSH 50001, נבה ובאישור הרבנות הראשית'כשר לפסח בהשגחת הרבנות ג:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45183:תעודה' מס

52:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי20/03/2018:תאריך לועזי

דיפוכם עמגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PURAC, PURAC FCCח 

ב"ארה-OUה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Purac:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

MONTMELO BACLONA SPAINהמוצר כשר לפסח רק אם הוא מיוצר ב 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 8עמוד 



45188:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי20/03/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")עגבניות לפסטה , ובזיליקום לפסטה, רוטב עגבניות ושום לפסטה

("אינו מאושר

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Private Label Foods:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOKPסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
10/10/17, 18/10/17

תאריך אחרון  לשיווק רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45225:תעודה' מס

899:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי21/03/2018:תאריך לועזי

פרי הגפן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קאווה ריאל אימפריאל ברוט סלקסיון 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קובידס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
7296, L 8162A 01 63 0032, L 8162B 01 63 12, L 816C 01 63 0002, L 8281A

01 63 0002,
היין אינו מבושל. חייב להופיע על האריזה OKPסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

23/10/17, 11/06/18, 10/08/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

24/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 9עמוד 



45231:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ח"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי21/03/2018:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ברנדי צרפתי שארם אקס או 

צרפת-בית דין ליאון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מקו קוניאק'ג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
23916/01,

0420502 עד 0420002הולוגרם ממספר 

כשר לפסח פרווה בהשגחת בית דין ליאון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45267:תעודה' מס

2:יבואן' מס

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

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
לא)מוסקטו יין לבן מבעבע , (מבושל)קברנה סוביניון ,  (מבושל)מרלו " :  ובני'ווילה ג"יין 

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

יקב דונלי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ01/VG, L1150168, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 10עמוד 



45340:תעודה' מס

1294:יבואן' מס

ח"ב ניסן תשע"רביעי י יום:תאריך עברי28/03/2018:תאריך לועזי

ר סמואלוב יבוא ושיווק"ד:שם היבואן

:ים/מוצר
,R1, R7, R8, R9, R10, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R23, R29, R32: תוסף תזונה

R33, R38, R39, R41, R42, R51, R60, R74, R78, R81 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

רבנות ברלין:בהשגחה

24:מספר מוצרים

Dr. Reckeweg:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה לפסח בהשגחת רבנות ברלין ובאישור הרבנות, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45343:תעודה' מס

1294:יבואן' מס

ח"ב ניסן תשע"רביעי י יום:תאריך עברי28/03/2018:תאריך לועזי

ר סמואלוב יבוא ושיווק"ד:שם היבואן

:ים/מוצר
,TR-1, TR-4, TR-5, TR-6, TR-7, TR-9, TR-10, TR-14תרופות  המכילות לקטוז 

TR-16, TR-18, TR-37, TR-49 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

גרמניה, רבנות ברלין:בהשגחה

12:מספר מוצרים

Dr. Reckeweg:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

,בהשגחת רבנות ברלין , חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר:נוסח התווית
גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 11עמוד 



45358:תעודה' מס

859:יבואן' מס

ח"ג ניסן תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי08/04/2018:תאריך לועזי

ישרקו:שם היבואן

:ים/מוצר
,רוזה חצי יבש, לבן חצי יבש, אדום חצי יבש": קורונה למברוסקו ספומנטה"יינות מבעבעים  

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מוסקטו מבעבע לבן מתוק קורונה 

ץ  בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

מ"יינות גביולי בע:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
LBDZ 1/18 L8000 002, LBDZ 1/18 L8008 003, LBDZ 1/18 L8008 005,

LBDZ 1/8 L8008 006, LBDZ 10/16  L6314650, LBDZ 10/16 L6313655,
LBDZ 4/17 L7142 265/266/264/214, LBDZ1/18 L8057 084, LBDZ1/18

L8059 008,
היין מבושל

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45428:תעודה' מס

2264:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

כושר פוד גרופ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כרובית קפואה , ברוקולי קפוא

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אגרו ריהב נונפרופיט:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ על כל אריזה"הולוגרם של הבד.ג האריזה מקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע
VB246910 עד VB244501' הולוגרמות ממס

ב ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

31/10/17, 27/11/17, 28/11/17

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 12עמוד 



45434:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  BEURRE": מכבי"גבינות 

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מאיטרס לאיטרס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת,כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/18, 07/12/18, 12/12/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45435:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") MAKABI EMENTAL, MAKABI GRUYERE" : מכבי"גבינות 

("הסוגריים אינו מאושר

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רי ליס דהאור אוברניי'פרומאג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר  לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/07/18, 12/08/18, 09/09/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 13עמוד 



45436:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

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

ס בני ברק"חת:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רישמון' קומפני פרומג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
13/08/18, 30/10/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45438:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") FROMAGE DE CHEVRE, MAKABIDOUX, BEURRE MAKABIמכבי 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קאופרטיב לייטיארה דה סברה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק ובאישור"כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/04/18, 05/05/18, 12/05/18, 06/06/18, 10/06/18, 10/07/18, 11/11/18, 

12/12/18, 01/01/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 14עמוד 



45439:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

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

ס בני ברק"חת:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוסייטי לטיארס דה לאקיי:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/05/18, 08/06/18, 08/08/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45440:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
MINI BALL, MINI CREAM, MAKABI FROMAGE A" : מכבי"גבינות 

TARTINER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

רופ קאסאקספורט:יצרן

:טלפון

אוסטריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק ובאישור"כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/08/18, 12/09/18, 12/10/18, 12/01/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 15עמוד 



45441:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ח"ו ניסן תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי11/04/2018:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קרמל , פיסטוק, וניל, שוקולד: מעדנים 

ר לישראל"ס בני ברק הרה"חת:בהשגחה

4:מספר מוצרים

לאיטרי סנט פר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח  חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/18, 12/11/18

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45474:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ח"ז ניסן תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי12/04/2018:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fredi Beer:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
122, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/07/18, 15/11/18

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 16עמוד 



45484:תעודה' מס

1525:יבואן' מס

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

מ"מילוטל ירקות מוקפאים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סלרי, קישוא קפוא, שעועית ירוקה עדינה, שעועית ירוקה חתוכה, שעועית ירוקה שלמה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פטריות , קפוא

מעיין חי בריסל:בהשגחה

6:מספר מוצרים

פספרוסט:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
16053, L16054-LN09, L16061-LN12, L16062-LN12, L16071-LN12,

L16075-LN10, L16083-LN12, L16103-LN10 120418, L16111-LN12 200418,
L16112-LN09 210418, L16113-LN12 220418, L16116-LN12 250418, L18094

LN, L18096LN10, L18143LN10, L18152LN02, L18198LN10 170720,
L18204LN03 230720,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

:נוסח התווית

,כשר לפסח, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/02/18, 23/02/18, 01/03/18, 02/03/18, 11/03/18, 15/03/18, 23/03/18, 

18/01/20, 04/04/20, 06/04/20, 23/05/20, 01/06/20

ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

12/03/2019:עדכון. ת

45510:תעודה' מס

2133:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני א יום:תאריך עברי16/04/2018:תאריך לועזי

מ"ר חברה למסחר בע.נונה נ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מים מוגזים , מים מינרליים טבעיים

מילאנו- הרב בלינוב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

.איי. פי. פונטי אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב בלינוב ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
חישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 17עמוד 



45518:תעודה' מס

760:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני א יום:תאריך עברי16/04/2018:תאריך לועזי

מ"אי  בע.סי.טי.פי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ב " בטנק עם מספר סגירה המצו96%אלכוהול אתיל 

פ"דרא-בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ncp Alcohols:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
0034637, 0034638, 0034639, 0034640, 0034641, 0034642, 0034643, 0034644, 
0034645, 0034646, 0034647, 0034648, 0034649, 0034650, 0034651, 0034652, 
0034653, 0034654, 0034655, 0034656, 0034657, 0034658, 0034659, 0034660, 
0034661, 0034662, 0034663, 0034664, 0034665, 0034666, 0034667, 0034668, 
0034669, 0034670, 0034671, 0034672, 0034673, 0034674, 0034675, 0034676, 

0051077, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45525:תעודה' מס

1512:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי17/04/2018:תאריך לועזי

מ"מכוורת עמק חפר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  פולן אבקת פרחים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Changge Huairus:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 18עמוד 



45532:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי17/04/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shandong Kanbo:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

45570:תעודה' מס

123:יבואן' מס

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

פוד טים:שם היבואן

:ים/מוצר
קפה נמס תרסיס נטול, קפה נמס תרסיס, קפה נמס מגורען נטול קפאין, קפה נמס מגורען

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה אספרסו בקפסולות , קפה נמס, קופאין

רבנות מדריד ספרד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Solubles S.a:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

לפסח בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרבנות,פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 19עמוד 



45575:תעודה' מס

2321:יבואן' מס

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

מ"שמן זית סבא חביב בע:שם היבואן

:ים/מוצר
זיתים, זיתי קלמטה מגולענים במי מלח: ג" ק17ג ו" ק8סבא חביב בתכולה של : זיתים במותג

,זיתים פרוסים שחורים טבעיים, טבעות זיתים ירוקים במי מלח, ירוקים מגולענים במי מלח
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טבעות זיתים שחורים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

פיפא פור פוד אינדוסטריס:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CCBYP78,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45590:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני ח יום:תאריך עברי23/04/2018:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמברוסי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
18066, 18183, 19019, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
08/03/19, 03/07/19, 31/03/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

15/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 20עמוד 



45592:תעודה' מס

1126:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני ח יום:תאריך עברי23/04/2018:תאריך לועזי

שטראוס קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") INSTANT COFFEEקפה נמס 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ngon Coffee:יצרן

:טלפון

וייאטנאם:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45602:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני ח יום:תאריך עברי23/04/2018:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מחית, מלח כמהין, יני'מחית כמהין ופורצ, מחית כמהין, רוטב בטעם כמהין על בסיס שמן זית

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טרטופטה פרמיום , יני'פורצ

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

סנטרו טרטופי מוליס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/04/19, 31/07/19, 31/10/20, 30/11/20, 31/01/21

רטבים, כללי, שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 21עמוד 



45603:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ח"אייר תשע' שני ח יום:תאריך עברי23/04/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גולדן פרייז:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CHESHVAN78, GSCBE1 01501E BYBEREL, GSCBE1 01501E

BYBMELP, GSCBE1 34712C KISLEV77, GSCBE1 34812C AZELKP,
GSCBE1 34912C AZELKP, GSCBE1 35012C AZELKP, GSCBE1

35512B ESKLP, GSCBN2 01501E SHEVAT78, GSCOE1 01501E
BMELKP, GSCOE1 01501E SLYKMKP, GSCOE1 01601E BMELKP,

GSCOE1 01701E BMELKP, GSCOE1 1801E BMELKP, GSCOE1
34712C AZELKP, GSCOE1 35512B ESKLP, GSCOE1 35612B ESKLP,
GSCOE1 35712B ESKLP, GSCOE1 35812B ESKLP, GSCOE3 01501E
BMSLKYP, GSCOE3 34712C SLRLPK, GSCOE3 35512B BMELTP,
GSCON2 01501E SHIMONP, GSCON2 01501E TEVET78, GSCON2

34712C BYAZSLP77, GSCON2 35512B TEVETKP, GSCON2 35712B
TEVETKP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/12/19, 22/12/19, 23/12/19, 24/12/19, 12/12/20, 13/12/20, 14/12/20, 

15/12/20, 16/11/21, 15/01/22, 16/01/22, 17/01/22, 18/01/22

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 22עמוד 



45651:תעודה' מס

899:יבואן' מס

ח"א אייר תשע"חמישי י יום:תאריך עברי26/04/2018:תאריך לועזי

פרי הגפן:שם היבואן

:ים/מוצר
,למברוסקו דונאטו רוזאטו, י רוזאטו'למברוסקו די לואיג, י ביאנקו'למברוסקו די לואיג

למברוסקו דונטו, קווה די מרמו ביאנקו, י רוסו'למברוסקו די לואיג, למברוסקו דונאטו רוסו
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביאנקו 

OK:בהשגחה

7:מספר מוצרים

קאביקיולי סאן פרוספרו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
0KPT27115778, LOKPY13115775, LOKPY15115775, LOKY14115775,

OKPCH2535774, OKPCH2635774, OKPCH2735774, OKPK0965775,
OKPK1065775, OKPM22115776, OKPM23115776, OKPMM26045778,

OKPMM27045778, OKPT28115778,
חייב להופיע על האריזה המקורית OKP סמל

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
09/07/18, 10/07/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

היין מבושל:הערות

:עדכון. ת

45675:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ח"ו אייר תשע"שני ט יום:תאריך עברי30/04/2018:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך קלופים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

חנאן אלכמי פודס:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 23עמוד 



45688: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 ללא תוספת שמן 

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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45691:תעודה' מס

2331:יבואן' מס

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

מ"עולם הפרי בע. א.א.י:שם היבואן

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

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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 24עמוד 



45693:תעודה' מס

81:יבואן' מס

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

מ"ד עסקים בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יין לבן יבש - 2016אליזה פאלאס שרדוניי 

צרפת-בית דין פריז:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Clovis Lesieutre:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

!יין  מבושל- על היין חייב להופיע 

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

ג האריזה המקורית"סמל בית דין פריז חייב להופיע ע:הערות

:עדכון. ת

45719:תעודה' מס

1859:יבואן' מס

ח"ז אייר תשע"רביעי י יום:תאריך עברי02/05/2018:תאריך לועזי

אוסם בית השיטה השקעות:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 220מלפפונים חמוצים בחביות של 

דרום אפריקה-בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Giants Canning:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 25עמוד 



45723:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"א אייר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/05/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

בית דין קפטאון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Afrimac:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין קפטאון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45728:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ח"א אייר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/05/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
,CITRIC ACID, TRIPOTASSIUM CITRATE MONOHYDRATEחומצת לימון 

TRISODIUM BCITRATE DIHDRATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

 Jungbunzlauer:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 26עמוד 



45753:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

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

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1גס - מלח ים אטלנטי טבעי

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קומפניה-ואטיל:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45754:תעודה' מס

2334:יבואן' מס

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

אלפא מחקרים אסטרטגיים:שם היבואן

:ים/מוצר
, יין אדום יבש2017' רוג'  הריטאגMASION SARELA 1922:  ליטר1.5/ ל"ס750יינות 

2017' רוזה און דה ביצ,  יין רוזה יבש2017גוטה דה רוזה ,  יין אדום יבש2017' סיגנאטור רוג
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יין רוזה יבש 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

4:מספר מוצרים

שאטו גראנד מולין:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L1872, L1873, L1874, L1875, L1876, L1878, L1879, L1880,

.יין לא מבושל

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 27עמוד 



45780:תעודה' מס

2192:יבואן' מס

ח"ד אייר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי09/05/2018:תאריך לועזי

מ"ח בע"חקלאות עין חרוד אגש:שם היבואן

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

ארגנטינה, אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Naiman S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
AK 82 9, AK8771, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

45816:תעודה' מס

1416:יבואן' מס

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

תנובה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 29%גבינת גרנה פדנו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן פייטרו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
0002 ,0007 ,0024,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

16/04/18, 17/04/18

תאריך אחרון  לשיווק
16/04/19, 17/04/19, 06/11/19, 07/01/20, 08/01/20, 09/01/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

14/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 28עמוד 



45819:תעודה' מס

718:יבואן' מס

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

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר חום דמררה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pantaleon:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני פסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45822:תעודה' מס

1976:יבואן' מס

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

מ"שניידרס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שוקולד חלב , שוקולד לבן

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איברקקאו:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
2018035 ,2018039,

09/02/18 עד 17/01/18. י.ת. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר לפסח חלבי בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 29עמוד 



45823:תעודה' מס

1976:יבואן' מס

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

מ"שניידרס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 56%יפס 'שוקולד צ, 72%שוקולד מריר , 56%שוקולד מריר 

("מאושר

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

איברקקאו:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
2018022 ,2018025 ,2018029 ,303918,

09/02/18 עד 17/01/18. י.ת. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45893:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ח"סיון תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי16/05/2018:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

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

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.קורווזיה ס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L6201JCG02,

ג האריזה המקורית,חייב להופיע ע OKP סמך

 ובאישור הרבנות הראשיתokכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/07/16

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 30עמוד 



45924:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"סיון תשע' חמישי ג יום:תאריך עברי17/05/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק20 תכולה W240- אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Long Gia Trang Company Limited:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45937:תעודה' מס

2264:יבואן' מס

ח"סיון תשע' חמישי ג יום:תאריך עברי17/05/2018:תאריך לועזי

כושר פוד גרופ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כרובית קפואה , ברוקולי קפוא

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אגרו ריהב נונפרופיט:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ על כל אריזה"הולוגרם של הבד.ג האריזה מקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 31עמוד 



45958:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ח"סיון תשע' שני ז יום:תאריך עברי21/05/2018:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
PRMPS 15 285 NL BZSW 15776, PRMPS 18 079 NL BDZAB 1278,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/10/15, 20/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/10/18, 20/03/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

45966:תעודה' מס

758:יבואן' מס

ח"סיון תשע' שני ז יום:תאריך עברי21/05/2018:תאריך לועזי

פרו פלוס:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prochamp:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
PRMPS 16068NL, PRMPS 16096NL BDZSW75776, PRMPS 16131NL
BDZABNK-KP-01025776, PRMPS 16221NL BDTZ0KP-NK-4055776,

PRMPS 18 107 NL BDZMAB01025778, PRM
PS16354NLBDZABKP19977, PRMPS17051NLBDZMZE,

PRMPS19016NL BDZAS115779,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

08/03/16, 05/04/16, 10/05/16, 08/08/16, 19/12/16, 20/02/17, 17/04/18, 
12/06/18, 16/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
08/03/19, 05/04/19, 10/05/19, 08/08/19, 19/12/19, 20/02/20, 17/04/21, 

12/06/21, 16/01/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

18/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 32עמוד 



45982:תעודה' מס

52:יבואן' מס

ח"סיון תשע' שלישי ח יום:תאריך עברי22/05/2018:תאריך לועזי

דיפוכם עמגל:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mitr Phol:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

45994:תעודה' מס

47:יבואן' מס

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

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
LACTIC ACID FCC SPECIAL 80, LACTIC ACID FCC: חומצה לקטית
SPECIAL 88 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Purac:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

GORINCHEM HOLLANDהאישור רק לסחורה המיוצרת ב 

:נוסח התווית

,כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOU-Pארץ הייצור סמל ה , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 33עמוד 



46017:תעודה' מס

2062:יבואן' מס

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

שווק כימקלים (2005)כימיכלור :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מענבים L+חומצת טרטרית

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bonollo:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח" הולוגרמות בצבע זהב עם סמל הבד2חייב להיות 

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

10/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/05/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46021:תעודה' מס

52:יבואן' מס

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

דיפוכם עמגל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") POTASSIUM SORBATE, SODIUM ACIDח 

("מאושר

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Shandong Kunda Biotechnology:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
PS20180122, SA20180122, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
22/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
21/01/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 34עמוד 



46025:תעודה' מס

2341:יבואן' מס

ח"סיון תשע' חמישי י יום:תאריך עברי24/05/2018:תאריך לועזי

וליאן מסלובסקי'ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז קשיו קופסאת פח , אגוז קשיו שקית ואקום

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ufa:יצרן

:טלפון

חוף השנהב:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

46080:תעודה' מס

1480:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"חמישי י יום:תאריך עברי31/05/2018:תאריך לועזי

מ"קפה להב בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") פולי קפה ערביקה חד זני קלויים וטחונים לאספרסו 100%

("מאושר

מילנו-הרב אברהם חזן:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קורסינו קורסיני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב אברהם חזן מילנו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 35עמוד 



46081:תעודה' מס

97:יבואן' מס

ח"ז סיון תשע"חמישי י יום:תאריך עברי31/05/2018:תאריך לועזי

מור ים מרקטינג:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Malco Products:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46096:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ח"סיון תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי03/06/2018:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")קפה נטול קפאין , קפה, קפה הלל"EFFE"ו"DIEMME"קפה במותגים

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות פאדובה איטליה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Diemme:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 36עמוד 



46121:תעודה' מס

1463:יבואן' מס

ח"ב סיון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/06/2018:תאריך לועזי

פיל טונה:שם היבואן

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

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Zhejiang Industrial Group:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 עד22/06/17 , 23/05/17 עד24/04/17מ , 02/04/17 עד 19/03/17תאריך ייצור מ 
על כל פיילוט. 31.05.18-30.0618 פג תוקף 28/03/18 עד 14/03/18- מ, 20/07/17

:נוסח התווית.ץ"צריך להיות הולגרמה של הבד

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/19

שימורי דגים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46122:תעודה' מס

1463:יבואן' מס

ח"ב סיון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/06/2018:תאריך לועזי

פיל טונה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שרוולי טונה מבושל קפוא 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nhat Hug Joints Stock:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל אריזה חייב להופיע הולוגרם של הכשרות

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

22/03/18, 23/03/18, 24/03/18, 25/03/18, 26/03/18, 27/03/18, 28/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/19

שימורי דגים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 37עמוד 



46129:תעודה' מס

2348:יבואן' מס

ח"ב סיון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/06/2018:תאריך לועזי

מ"אומיה שפייה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
אומיה, 110אומיה קלסיפיור , 90אומיה קלסיפיור , 70אומיה קלסיפיור , 60אומיה קלסיפיור 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 50בייק 

רבנות טורקיה/ ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Omya Madencilik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46135:תעודה' מס

2240:יבואן' מס

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

שער סחר והפצה:שם היבואן

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

פינלנד, עדת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tetra Chemicals:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 38עמוד 



46137:תעודה' מס

1100:יבואן' מס

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

ארכים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PRODIET 90אבקת חלבון חלב 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cayuga Milk Ingredients:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOU-Dסמל הכשרות 

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46138:תעודה' מס

893:יבואן' מס

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

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק500ג או " ק25לטין דגים באריזה 'ג

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jellice Branch:יצרן

:טלפון

טאיוואן:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
P170329A1, P170329B1, P180626A1, P180626B1,

P140213A1 הולגרמה C566547 עד C565500 מ C569999 עד C568500 הולגרמה
ג האריזה"ץ חייב להופיע ע"סמל הבד .P14214A1 עד

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

13/02/14, 18/03/17, 19/03/17, 20/03/17, 21/03/17, 22/03/17, 23/03/17, 
24/03/17, 25/03/17, 26/03/17, 27/03/17, 28/03/17, 29/03/17, 25/06/18, 

26/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/02/19, 28/03/22, 25/06/23

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 39עמוד 



46144:תעודה' מס

51:יבואן' מס

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

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

הרבנות פינלנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tetra Chemicals:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46146:תעודה' מס

87:יבואן' מס

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

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
40רד , HTבריינט בלות חום , סנסט ילו, SXפונסו , R4פונסו , טרטזין, קרמוזיאן: צבעי מאכל

צבע ענבים, צבע קוונלין ילו, PNצבע סינטטי שחור , אירוטרוזין, צבע סינטטי ירוק, אלורוה
RHFC21 , צבע אדוםRED IRON OXIDE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kסטאר :בהשגחה

13:מספר מוצרים

Neelikon:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 40עמוד 



46153:תעודה' מס

1361:יבואן' מס

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

מ"טעמים פלוס בע:שם היבואן

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

רבנות פאדובה איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קפה בוניני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות פאדובה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46165:תעודה' מס

115:יבואן' מס

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

מ"סורפול בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Svz:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 41עמוד 



46180: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")סרדין במי מלח , פילה סרדין בשמן זית, פילה מקרל בשמן זית, סרדינים בשמן זית

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

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

4:מספר מוצרים

יוניון דה פחריס אפריקן:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CC221077, CCSP0575,

ייצור מיוחד ושם משגיח: חותמת על כל קרטון

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

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

תאריך ייצור

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

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46182: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")שימורי אפרסק בסירופ 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קרונוס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/07/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 42עמוד 



46193:תעודה' מס

534:יבואן' מס

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

ר יבוא ושווק מזון.א.ב:שם היבואן

:ים/מוצר
,שימורי פילה טונה בשמן זית, שימורי טונה ונטרסקה בשמן זית, שימורי מטונה בשמן זית

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שימורי סרדינים בשמן זית 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

מאנר טון:יצרן

:טלפון

טוניסיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
178/17 ,179/17 ,180/17 ,181/17,

סמל גוף הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר 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

46224: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")פטריות כמהין 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונסרבס נורה:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש ,פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

06/03/17

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 43עמוד 



46235:תעודה' מס

87:יבואן' מס

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

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

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

רבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Eti Soda:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46241:תעודה' מס

718:יבואן' מס

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

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Riopaila Castilla:יצרן

:טלפון

קולומביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.לשימוש לפני פסח בלבד

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 44עמוד 



46268:תעודה' מס

133:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' ראשון ד יום:תאריך עברי17/06/2018:תאריך לועזי

צור סוכנויות:שם היבואן

:ים/מוצר
וינה, מבושל-וינה אנסינה טינטו יין אדום יבש, מבושל-וינה אנסינה רוזה יין רוזה יבש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מבושל -אנסינה לבן יין לבן יבש

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אלוי ווינז:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46280:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' ראשון ד יום:תאריך עברי17/06/2018:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

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

רבנות ליוורנו איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 45עמוד 



46283:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' ראשון ד יום:תאריך עברי17/06/2018:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

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

עדת ישראל פינלנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tetra Chemicals:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46287:תעודה' מס

1973:יבואן' מס

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

שטודן גלובל ישראל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ג "קGRANULATED SUGAR, 1000ג " ק25סוכר 

("מאושר

ץ לונדון"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Pfeifer & Langen Polska:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 46עמוד 



46289:תעודה' מס

12:יבואן' מס

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

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
FOODMAX 280 קראגינאן, FOODMAX 540, FOODMAX 360 ("כל מוצר לאחר

("הסוגריים אינו מאושר

ילה'ד צ"בית חב:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Gelymar:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
39875, 43438, 43439, 43440, 44638, 44641, 44642, 45479, 45489, 45490, 

46255, 46256, 46257, 46697, 46698, 46699, 46700, 610590, 610591, 610592, 
610594, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
00/01/18, /09/17, /05/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46291:תעודה' מס

12:יבואן' מס

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

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") HYDROBIND CARROT FIBERסיבים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

William Bolthouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BB118I04A153310, BB118I05A153310, BB118I06A153310,

BR118C13A153310, BR118C14A153310, BR118E29A153310,
BR118E30A153310, BR119A07A1, BR119A08A1, BR119A09A1,

BR119A10A1,
.חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 47עמוד 



46298:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Wondernut:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46301:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kahraman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 48עמוד 



46302:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי לוז קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cemre:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 49עמוד 



46308:תעודה' מס

89:יבואן' מס

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

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
,קפסולות קפה קלוי וטחון- אספרסו דליזיאוסו, קפסולות קפה קלוי וטחון- אספרסו פסיונלה

-ה'קפה קרמה דולצ, קפסולות קפה קלוי וטחון נטול קפאין- אספרסו קרמוסו נטול קפאין
-אספרסו דיוינו, קפסולות קפה קלוי וטחון- יה'אספרסו מג, קפסולות קפה קלוי וטחון
-אספרסו סואבה, קפסולות קפה קלוי וטחון- אספרסו אינטנסו, קפסולות קפה קלוי וטחון
קפסולות-לוואצה , קפסולות קפה קלוי וטחון- אספרסו טיירה, קפסולות קפה קלוי וטחון
דרגת- קפסולות קפה אספרסו קלוי וטחון- לוואצה, 8דרגת חוזק - קפה אספרסו קלוי וטחון

קפסולות קפה- לוואצה, 5דרגת חוזק - קפסולות קפה אספרסו קלוי וטחון- לוואצה, 6חוזק 
דרגת חוזק- קפסולות קפה אספרסו קלוי וטחון- לוואצה, 4דרגת חוזק - אספרסו קלוי וטחון

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 10

מילאנו-הרב חזן :בהשגחה

14:מספר מוצרים

אי.פי.י לוואצה אס'לואיג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן מילאנו ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 50עמוד 



46311:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ciex:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

46313:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Import  & Export Alimendras:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 51עמוד 



46314:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Urkupina:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

46315:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Blacutt:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונימצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 52עמוד 



46323:תעודה' מס

1397:יבואן' מס

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

ברייט אפ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") BOIS POUR L OENOLOGIEח 

בית דין פאריז:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Societe Boise France:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללו, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46324:תעודה' מס

1115:יבואן' מס

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

מ"ביג פוד כחול לבן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר500סלק אדום מקולף ומבושל אורגני 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יואייבי'ואבג'ג:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L1134, LJ134, LJ135,

ג האריזה"קוד יצור ע KO450MERS5778SK/KO20IYAR5778SK

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

14/05/18, 15/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/01/19, 15/01/19

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 53עמוד 



46334:תעודה' מס

1397:יבואן' מס

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

ברייט אפ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") STAVESמקלות עץ , שבבי עץ, חביות עץ אלון

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Tonnellerie Vernou:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46335:תעודה' מס

1397:יבואן' מס

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

ברייט אפ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  STAVESמקלות עץ , שבבי עץ, חביות עץ אלון

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Tonnellerie Doreau:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 54עמוד 



46336:תעודה' מס

1397:יבואן' מס

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

ברייט אפ:שם היבואן

:ים/מוצר
,( OENOFIRST /OENOFINISHER)שבבי עץ דחוסים , שבבי עץ, חביות עץ אלון ליין

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") STAVESמקלות עץ 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Seguin Moreau:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46339:תעודה' מס

1397:יבואן' מס

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

ברייט אפ:שם היבואן

:ים/מוצר
,,Zymaflore VL2, Zymaflore VL1, Zymaflore F15, Zymaflore VL3: שמרים ליין

Zymaflore X5, Zymaflore RX60, Zymaflore X16, Zymaflore FX10, Zymaflore
RB2 ,Zymaflore ST ,Zymaflore F83 ,Zymaflore RB4, Actiflore F5, Actiflore

F33, Actiflore RMS2 ,Actiflore cerevisiae, Actiflore BO213, Actiflore rose,
Lieviclerc plus, Lieviclerc Bayanus, Zymaflore Delta, Zymaflore CH09,

Zymaflore Xpure ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

קהל מחזיקי הדת:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Laffort:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

מספר הבאטש חייב להסתיים במספר ולא באות

כשר פרווה לפסח בהשגחת קהל מחזיקי הדת ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 55עמוד 



46367:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' חמישי ח יום:תאריך עברי21/06/2018:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PURAC AROMA NA4: חומר גלם

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Purac:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

החומר מאושר רק מברזיל

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46374:תעודה' מס

645:יבואן' מס

ח"תמוז תשע' חמישי ח יום:תאריך עברי21/06/2018:תאריך לועזי

מ"פיוניר להדפסת אריזות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
SHRINK TUBE, SHRINK FILMS, SKIN  FRESHיריעות ושקיות וואקום שרינק 

TOP, PP BASO FILLMS, 3D SHRINK BAGS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

KIRץ איגוד רבנים "בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Schur Flexibles Dixie:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג כל אריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 56עמוד 



46394:תעודה' מס

982:יבואן' מס

ח"א תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/06/2018:תאריך לועזי

מיכאל לרר:שם היבואן

:ים/מוצר
אנופלסיק, (גומא ערביקא)מקסיגם /ציטרוגם, דיסקיות אנטיפלור, פוטסיום מטא ביסולפיט

סטביל, כדורי גפרית לשריפה, (ביקרבונאט+ ביסולפיט )אפרגראן , (מרק לחביות עץ)ספישל 
PVPP ,טאנין , אקסטרא-טאנין קיור דה חן, רוז', אלבאז, בלאנק, טאנין קלארQ ,פחם פעיל,

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פוטאסיום בי קרבונאט 

מילאנו איטליה-הרב חזן:בהשגחה

15:מספר מוצרים

Esseco Enarits:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46404:תעודה' מס

2214:יבואן' מס

ח"א תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/06/2018:תאריך לועזי

מ"קריסטליין סחר בע:שם היבואן

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

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Mutlcan Tuz:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 57עמוד 



46408:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ח"א תמוז תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/06/2018:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינת קממבר , גבינת ברי

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאסו פטוראגס קומטויס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
LHLQ 2, PWQF, PXQG, VPE, VPH, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/12/18, 29/03/19, 27/04/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46413:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

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

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביצי דג הרינג שרויות במלח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דליאן שיאנג יון פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

חובה לנקות את הביצים' סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
.מתולעים לפני השימוש

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/18

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 58עמוד 



46419:תעודה' מס

128:יבואן' מס

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

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה בקלה בלי עור קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל מריסקו:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
0318, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/03/18

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46429: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 הסוגריים אינו מאושר")אליטרק 

ספרד, רבנות מדריד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 59עמוד 



46440:תעודה' מס

744:יבואן' מס

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

מ"ס בע.מ.מ:שם היבואן

:ים/מוצר
")פיירי פלטיניום לימון ,  אורגינלALL IN 1פיירי ,  לימוןALL IN 1פיירי : טבליות למדיח

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ איגוד רבנים"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פרוקטר אנד גמבל:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ איגוד רבנים ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46476:תעודה' מס

64:יבואן' מס

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

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לוטס:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ"על כל אריזה מופיעה חותמת הבד

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/08/18, 01/09/18, 07/09/18, 09/04/21, 10/04/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 60עמוד 



46495:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

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

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dongying Hi Tech:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46497:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

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

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") OCTENIDIN DIHYDROCHLORIDE:ח

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bajaj Healthcare:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 61עמוד 



46500:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

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

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE: ח

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dishman Pharmaceuticals:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46512: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")סומאק טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Demar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 62עמוד 



46517:תעודה' מס

713:יבואן' מס

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

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10שזיפים מיובשים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארגנפרון:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46518: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")צימוקים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Del Rey Packing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 63עמוד 



46520: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")אגוזי מלך מקולפים 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Crain Walnuts:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

46521: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")פיסטוק חלבי מקולף , פיסטוק חלבי בקליפה

רבנות סן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Monarch Nut Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 64עמוד 



46525: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")פלפלים אדומים קלויים בחומץ , רצועות פלפלים אדומים קלויים בחומץ

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאנול אסלן גידה טוריזם דים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY1441,

על כל אריזה חייב להופיע חותמת הכשרות לפסח

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

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

תאריך ייצור
27/09/17

תאריך אחרון  לשיווק
27/09/19, 27/09/20

ירקות כבושים, שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46528:תעודה' מס

86:יבואן' מס

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

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סלאן טבעי תמרים , סירופ חרובים טבעי

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אנטליה יניגון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ"על כל קרטון מדבקות חותם הבד

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/03/19, 10/03/19

סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 65עמוד 



46536: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")קוקוס טחון 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Coco Davao:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46537: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")פיסטוק חלבי , שקדים מקולפים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Primex:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 66עמוד 



46553:תעודה' מס

2281:יבואן' מס

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

דוניז שווק והפצה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")טבעות זיתים ירוקים במלח , זיתים ירוקים מגולענים במי מלח, זיתים ירוקים במי מלח

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

פיפא פור:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CCBYP78,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46554:תעודה' מס

22:יבואן' מס

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

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") ליטר 1" - פרדו"אפרטיף בטעם אניס פסטיס" פסטיס"

("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סלאור סארדאט:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L623516, L721216, L902116, 

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

05/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 67עמוד 



46558:תעודה' מס

2047:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

גדות מסופים לכימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ETHYL ACETATE, ETHANOL99.9ח 

דרום אפריקה-בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sasol Solvents:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46563:תעודה' מס

543:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

לל דרבי'ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר " ג400תמר הינדי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Spectrum International:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 68עמוד 



46565:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") SODIUM SACCHARINEחומר גלם 

אנגליה-בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tianjin North Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46566:תעודה' מס

1294:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

ר סמואלוב יבוא ושיווק"ד:שם היבואן

:ים/מוצר
,R2, R3, R4, R5, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R22, R24, R25: תוסף תזונה 

R26, R27, R28, R30, R31, R34, R35, R36, R37, R40, R43, R44, R45, R46, R47, R48,
R49, R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65,

R66, R67, R68, R69, R77, R71, R72, R73, R75, R76, R77, R79, R80, R95 ("כל מוצר
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות ברלין גרמניה:בהשגחה

60:מספר מוצרים

Dr Reckeweg:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות ברלין גרמניה באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 69עמוד 



46568:תעודה' מס

1294:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

ר סמואלוב יבוא ושיווק"ד:שם היבואן

:ים/מוצר
R-4 JUNIOR, R-9 JUNIOR, R-14 JUNIOR, R-35 JUNIOR, R 37: תוסף תזונה 

JUNIOR, R-49 JUNIOR, R-56 JUNIOR, R-8 JUTUSSIN, R-15 VITA C 15
FORTE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ברלין גרמניה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Dr.reckeweg:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46569:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") GOLDEN SARI SODIUM CYCLAMATEסודיום ציקלומט 

("הסוגריים אינו מאושר

אנגליה, בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pt Golden Sari:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 70עמוד 



46573:תעודה' מס

936:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

קבוצת צרפת  ישראל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מים מינרליים טבעיים מהאלפים הצרפתיים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א אוויאן.ס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46576:תעודה' מס

97:יבואן' מס

ח"ו תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי09/07/2018:תאריך לועזי

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בורשט עם סלק , ערמונים מים משומרים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Manischewitz Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUPסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 71עמוד 



46600:תעודה' מס

12:יבואן' מס

ח"ז תמוז תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי10/07/2018:תאריך לועזי

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") HYDROBIND CARROT FIBERסיבים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

William Bolthouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BR115J26A1, BR115J27A1, BR115K02A1, BR115K03A1, BR116E02A1,
BR116E03A1, BR116E04A1, BR116E31A1, BR116F01A1, BR116L12A1,

BR116L13A1, BR117125A1533, BR117126A1533, BR117127A1533,
BR117A09A1, BR117A10A1, BR117A11A1, BR117L04A1, BR117L05A1,

BR118C13A1, BR118C13A153310, BR118C14A1, BR118C14A153310,
BR118I05A153310, BR118I06A153310,

.חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 72עמוד 



46670:תעודה' מס

502:יבואן' מס

ח"אב תשע' שני ד יום:תאריך עברי16/07/2018:תאריך לועזי

ב בודק.א:שם היבואן

:ים/מוצר
BROCCOLI, FROZEN CRANBERRIES APPLES, FROZEN: פירות וירקות 

CRANBERRIES BLUEBERRIES, FROZEN STRAWBERRIES PEACHES
BANANAS, STRAWBERRIES, RHUBARB, RHUBARB STRAWBERRIES,

SPINACH, CAULIFLOWER CUTS, CHOPPED SPINACH ("כל מוצר לאחר
("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

10:מספר מוצרים

Bodek:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46681:תעודה' מס

786:יבואן' מס

ח"אב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי17/07/2018:תאריך לועזי

ה אמנות התה'אוצ:שם היבואן

:ים/מוצר
אבקת תה ירוק יפני, BANCHAתה ירוק יפני אורגני  , SENCHAתה ירוק יפני אורגני 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") MATCHAאורגני 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ו'נקאי סייצג:יצרן

:טלפון

יפן:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 73עמוד 



46689:תעודה' מס

121:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

פאוזה שירותי קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
ארומה פוינט גראן, ארומה פוינט אספרסו, ארומה קלאב גראן אספרסו, ארומה קלאב אספרסו

קרמה ארומה, קרמה ארומה אספרסו, ארומה טופ אספרסו, ארומה פוינט גראן אספרסו, קפה
לוואצה בלו קפה, טיארה אספרסו, דק אספרסו, קרמה ארומה גראן אספרסו, גראן קפה

לוואצה בלו, לוואצה  בלו אספרסו דליקטו, לוואצה בלו אספרסו  דיקפנטו, ה'קרמה דולצ
לוואצה א מודה, לוואצה בלו  אספרסו טיארה, לוואצה בלו  אספרסו אינטנסו, ה'אספרסו דולצ

,לוואצה א מודה מיו דליזיוסמנטה, לוואצה א מודה מיו אינטנסמנטה, מיו אפסיונסמנטה
,מנטה'לוואצה א מודה מיו קפה לונגו קרמה דולצ, לוואצה א מודה מיו קרמוסמנטה נטול

,לוואצה בלו אספרסו רוטונדו, לוואצה א מודה מיו דיוינמנטה, יקמנטה'לוואצה א מודה מיו מג
לוואצה א מודה, לוואצה גרנדה ריסטורזיונה רוסה פולי קפה, לוואצה קווליטה אורו פולי קפה

לוואצה בלו, לוואצה בלו אספרסו אמאביל, לווצה א מודה מיו טיארה אינטנסו, מיו  סואבמנטה
לוואצה גוסטו פורטה, לוואצה בלו אספרסו טיארה, לוואצה בלו וי בי סופרימו, ורי בי מגניפיקו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לוואצה גוסטו פיאנו וונדינג , וונדינג

איטליה, הרב חזן:בהשגחה

35:מספר מוצרים

לוואצה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 74עמוד 



46699:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חצאי אפרסקים בסירופ קל 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פי פוולידס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L17240/1, PPPHC6L 17241ACHBDZ,

4011781עד4010401 ומ3057562 4008000עד3993601מספרי הולוגרם ממספר 
268960126992003056801

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

09/04/18, 10/04/18, 11/04/18, 12/04/18, 19/02/19, 20/02/19

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46700:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exportadora:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pסמל 

ץ לונדון ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 75עמוד 



46701:תעודה' מס

982:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

מיכאל לרר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כפיסי ושביבי עץ אלון , חביות עץ אלון ליין

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Marsannay:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

דבק סינטטי

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46702:תעודה' מס

982:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

מיכאל לרר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חביות עץ אלון ליין 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Taransaud:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

דבק סינטטי

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 76עמוד 



46704:תעודה' מס

982:יבואן' מס

ח"אב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי18/07/2018:תאריך לועזי

מיכאל לרר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שבבי עץ אלון ולוחות אלון , חביות עץ אלון

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nadalie:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

דבק סינטטי

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46720:תעודה' מס

993:יבואן' מס

ח"אב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי19/07/2018:תאריך לועזי

מ"אלוניאל בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Morton Salt:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 77עמוד 



46729:תעודה' מס

1518:יבואן' מס

ח"אב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי19/07/2018:תאריך לועזי

2000טירת צבי :שם היבואן

:ים/מוצר
KOSHER COLLAGENשרווילי נקניק אכילים משחיטה כשרה ומונחת גלאט כשר

CASING ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nitta Casings N.j Usa:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
LOT 19E04, LOT 23E02, LOT 23E04, LOT 23E05, LOT 26E03, LOT 

28E05, LOT 28E09, LOT 28E11, LOT 28E13, LOT 30E03, LOT 32E02, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, מהדרין, בשרימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

על כל קרטון חייב להופיע.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות
OKהולוגרם ממוספר עם סמל 

:עדכון. ת

46739:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

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

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") VEGIMAX C100- ווגימקס

מעיין חי בריסל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fit:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת מעיין חי בריסל ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 78עמוד 



46747:תעודה' מס

99:יבואן' מס

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

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"צ סאן פרנסיסקו ארה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Monarch Nut Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ב"צ סאן פרנסיסקו ארה"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

46751:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ח"ב אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי24/07/2018:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Precheza A.s:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 79עמוד 



46752:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ח"ב אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי24/07/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 0.5/1.5מים מינרלים באריזה של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נובה טרייד:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46808:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ח"ט אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי31/07/2018:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
לבן מבעבע חצי יבש, ROSSOאדום מבעבע חצי יבש  " : אמראדורי"יין למבורסקו 

BIANCO, ROSATOלבן מבעבע חצי, " :קה די ואלי"יין למבורסקו ,  רוזה מבעבע חצי יבש
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ROSATOרוזה מבעבע חצי יבש , BIANCOיבש 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

דונלי גאטטיקו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ5/18/L8134227, BDZ5/18/L8135228, BDZ5/18/L8135232, BDZ5/18-

L8134227, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

יין מבושל:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 80עמוד 



46809:תעודה' מס

621:יבואן' מס

ח"ט אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי31/07/2018:תאריך לועזי

מ"נני בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,דה לוקס קלוי, דה לוקס פודים, קפה מאורו נטול קפאין קלוי טחון, פולי קפה קלוי מק קפה

כל מוצר לאחר") GREG/BIGAפולי קפה קלויים , פרמיום קלוי, נטו קלוי'נטופרצ'צ
("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

מאורו דמיטריו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
B27N, B28N, B29N, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46811:תעודה' מס

2359:יבואן' מס

ח"ט אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי31/07/2018:תאריך לועזי

מ"ט בע.ש.הבקבוק א:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")יין לבן מבבע חצי יבש מבושל , לוברוסקו יין רוזה מבעבע חצי יבש מבושל-אלגרו 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

דונאלי ויני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ7/17L7338691, BDZ7/17L7338692, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 81עמוד 



46814:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ח"ט אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי31/07/2018:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה בקלה בלי עור קפוא 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דליאן סיטונג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"ת חייב להופיע ע"ס פ"סמל חוג חת

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/04/18

תאריך אחרון  לשיווק
16/04/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46815:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ח"ט אב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי31/07/2018:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה זהבון , פילה דג פוטית

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

2100/02187דליאן טונגאנג שניאן פוד :יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/05/18, 10/05/18, 11/05/18, 23/05/18, 27/05/18, 30/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
01/02/18, 22/02/18, 26/02/18, 15/03/18

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 82עמוד 



46823:תעודה' מס

115:יבואן' מס

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

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סודיום די אצטט 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Niacet B.v:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46824:תעודה' מס

2045:יבואן' מס

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

טעמי אסיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סאקה , שיכר שזיפים עם פרי, שיכר שזיפים

KF:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ניגבו יימין וויין:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKFכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 83עמוד 



46827:תעודה' מס

808:יבואן' מס

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

מ"דשנים וחומרים כימיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
NUTRIFOS 088   ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ח

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Icl Performance Products:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46830:תעודה' מס

915:יבואן' מס

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

נגום:שם היבואן

:ים/מוצר
genu pectin type 105 rapid set, pectin type 121 slow set, genu pectin typeפקטין  

106 hv tf ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Cp Kelco:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזהOKPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 84עמוד 



46849:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ח"א אב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי02/08/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Madhu Silica:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46851:תעודה' מס

1901:יבואן' מס

ח"ד אב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי05/08/2018:תאריך לועזי

מ"טי שייפ בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")תפוח , משמש, בננה, אגס, אננס, "FREE"י במותג'פירות יבשים בטעם ליצ

("הסוגריים אינו מאושר

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

6:מספר מוצרים

לנקאו שוואנגטי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ב"על כל אריזה חייב להופיע חותמת חתם סופר ב

ב ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 85עמוד 



46856:תעודה' מס

2064:יבואן' מס

ח"ד אב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי05/08/2018:תאריך לועזי

מ"בסט קוואליטי ציפס בע:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גרין האוס פור פוד אינדוס טרי אלאביד:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 הרב מאיר05/04/17וחותמת . על כל קרטון חייב להופיע מדבקה עם סמל כשרות
.רוטנמר

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/04/17, 05/04/17

תאריך אחרון  לשיווק
04/04/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46857:תעודה' מס

1439:יבואן' מס

ח"ד אב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי05/08/2018:תאריך לועזי

שירותים לוגיסטיים.ר.ד:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גרקפיאן הינגשינג פודספ:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

ץ יורה דעה ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת הבד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/06/18, 21/06/18, 22/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
20/06/20

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 86עמוד 



46873:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"ו אב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי07/08/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס מיובש טחון 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Coco Davao:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

46874:תעודה' מס

1071:יבואן' מס

ח"ו אב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי07/08/2018:תאריך לועזי

השלושה:שם היבואן

:ים/מוצר
RBD  PALM OIL ג"חו , RBD PALM OLEIN, RBD PALM STEARIN,

SHORTENING, RBD HYDROGENATED PALM KERNEL OIL ("כל מוצר
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

הרבנות סינגפור:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Mewaholeo Industries Sdn:יצרן

:טלפון

מלזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

האישור ניתן אך ורק לאריזת קרטון בלבד

כשר לפסח פרווה בהשגחת הרבנות סינגפור ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 87עמוד 



46876:תעודה' מס

819:יבואן' מס

ח"ו אב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי07/08/2018:תאריך לועזי

אספרסו קאפ:שם היבואן

:ים/מוצר
:קפסולות קפה למכונות אספרסו במותגים, BONOMIפולי קפה , PELLINIפולי קפה 

כל")סקויזיטו , מרטלו, מראנלו קפה,  אספרסו100%, לואי לאספרסו, איטלקו, אספרסו קאפ
("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

9:מספר מוצרים

אספרסו קאפ:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46886:תעודה' מס

1738:יבואן' מס

ח"ז אב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי08/08/2018:תאריך לועזי

מ"ספיריט בע. אס.אי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FINNTASTIK VODKA 40%ח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שמאן ספיריטס:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
577616,

.הכשרות על בקבוקים סגורים עם חותמת בית יוסף

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

,כשר לפסח, פרווה, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 88עמוד 



46898: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 הסוגריים אינו מאושר")" רמי לוי"דובדבנים חמוצים בסירופ במותג

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אגרופרוקטוס:יצרן

:טלפון

קרואטיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY 1141,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/09/20

שימורי פירות, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46909: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 מאושר")שיני שום קלופות , שום קצוץ קפוא

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ריזהאו טונגקנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
MMK3333,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/11/16, 22/11/16, 23/11/16, 23/10/17, 24/10/17, 25/10/17, 26/10/17

תאריך אחרון  לשיווק
00/11/18, 21/11/18

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 89עמוד 



46913:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

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

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") טון 1.1/1שקי ענק , ג" ק25/ ג" ק50סוכר  

הרב איליאוויטש ברזיל:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Central Energetica:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46922:תעודה' מס

1256:יבואן' מס

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

מ"עת רן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפוא ללא עור  (מרלוזה)פילה בקלה 

הרב ענטבי:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פריגוריקו דל סאד:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נשא/ עקב/ לסחורה שבתוכה פתקית לסדר פרשת כי תשא

בהשגחת הרב ענטבי ובאישור הרבנות, פרווה,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 90עמוד 



46927:תעודה' מס

2360:יבואן' מס

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

מ" בע12מינרל :שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")מגנזיה מים מינרלים טבעיים מוגזים , מגנזיה מים מינרלים טבעיים

("הסוגריים אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קרלוורסקה מינרלני וודי:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46937:תעודה' מס

1256:יבואן' מס

ח"אלול תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי16/08/2018:תאריך לועזי

מ"עת רן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפוא ללא עור  (מרלוזה)פילה בקלה 

הרב ענטבי:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 אס אי2005קומרסיאל אינל :יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

פרשת תולדות, לסחורה שבתוכה פתקית לסדר פרשת נשא

בהשגחת הרב ענטבי ובאישור הרבנות, פרווה,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

14/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 91עמוד 



46954:תעודה' מס

2206:יבואן' מס

ח"אלול תשע' שלישי י יום:תאריך עברי21/08/2018:תאריך לועזי

מ"גראפולו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פתיתי צלולוז לבניית שכבה, beco, becopad, bekodisk, europor: דפי סינון מסדרת

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ראשונה לסינון קיזלגור 

OU:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Eaton:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

46962:תעודה' מס

525:יבואן' מס

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

מ"אספרסו קלאב בע:שם היבואן

:ים/מוצר
E'CAFFE/CAGILARI/JULIUS/MENIAL/ESPRESSO:קפה במותגים
CLUB/JOE ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")קפסולות קפה , קפה ללא קפאין, קפה רגיל

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Caffita System:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 92עמוד 



46973:תעודה' מס

83:יבואן' מס

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

מ"יוניברסל  נטוורק בע:שם היבואן

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

רבנות פרו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exandal S.a:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46974:תעודה' מס

86:יבואן' מס

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

מ"יורופוד בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מהי גידא טוריזם טקסטיל סאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/07/18, 27/07/18

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 93עמוד 



46984: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")עיסת קקאו , חמאת קקאו, אבקת קקאו

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

  Cargill:יצרן

:טלפון

גאנה/חוף השנהב:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

46998:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ח"ז אלול תשע"שני ט יום:תאריך עברי27/08/2018:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ADIPIC ACIDאדיפיק אסיד 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Icl Food Specialities:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 94עמוד 



47000:תעודה' מס

899:יבואן' מס

ח"ז אלול תשע"שני ט יום:תאריך עברי27/08/2018:תאריך לועזי

פרי הגפן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דון חוליו , י'קאזה די לואיג, טרה וגה

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Vina Luis Felipe:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L.040815, L.080915, L.110815,

סמל ה. היינות מבושלים  OU-P ג האריזה"חייב להופיע ע .

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 95עמוד 



47015:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ח"ז אלול תשע"שני ט יום:תאריך עברי27/08/2018:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,NDC-M-FRK-28 -500059107:שרוולי נקניק אכילים מן עורות בהמות שחוטות

500059165-NDC-MK 23, 500059106-NDC-M-FRK 23, 500053016- NDC- MK
22-CARMEL CASING, 500061812 NDC-M-FRK22, 500059102-NDC-MK30 ("

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

KF:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Naturin Viscofan Gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
15222 ,15223 ,15224 ,15243 ,15245 ,15286 ,15287 ,15288 ,15313 ,15314,
16047 ,16048 ,16050 ,16089 ,16090 ,16091 ,16152 ,16153 ,16154 ,16157,
16207 ,16208 ,16249 ,16250 ,16251 ,16252 ,16270 ,16271 ,16272 ,16273,
16274 ,16341 ,16342 ,16343 ,16723 ,17044 ,17045 ,17046 ,17048 ,17049,
17142 ,17143 ,17144 ,17145 ,17147 ,17151 ,17177 ,17178 ,17180 ,17219,
17220 ,17221 ,17222 ,17947 ,18099 ,18100 ,18101 ,18176 ,18177 ,18178,
18179,

.הקוד מופיע בתוך הברקוד בקבוצה אחת לפני האחרונה, מכיל שמן לפתית

  מעורות בהמותKFבהשגחת ,בשרי, כשר לפסח,כשר:נוסח התווית
שחוטות באישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בשרימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 96עמוד 



47020:תעודה' מס

50:יבואן' מס

ח"ז אלול תשע"שני ט יום:תאריך עברי27/08/2018:תאריך לועזי

דברים טובים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תה ירוק , תה שחור

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Impra:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFבהשגחת , פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47040:תעודה' מס

50:יבואן' מס

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

דברים טובים:שם היבואן

:ים/מוצר
,פרע, מנטה, שומר, מרווה, מליסה, לואיזה, סרפד, גדילן מצוי: חליטות צמחים בטעמים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קמומיל , טיליה

KF:בהשגחה

10:מספר מוצרים

ביפיקס:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 97עמוד 



47063:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ח"ג אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי03/09/2018:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Celebes:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

47067:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ח"ג אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי03/09/2018:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טאנגשאן סיטי מייקרו פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
1300/01059,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/19

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 98עמוד 



47113:תעודה' מס

1704:יבואן' מס

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

טבע ים שיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון עם עור וקשקשת קפוא 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רומסדל:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47121:תעודה' מס

1518:יבואן' מס

ט"א תשרי תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/09/2018:תאריך לועזי

2000טירת צבי :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שרוולי נקניק מעורות שחיטה כשרה 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nitta Casings N.j Usa:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
15E04, 23E07, 23E09, 28E10, 30E04,

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בשרימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 99עמוד 



47141:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ח תשרי תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי07/10/2018:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חמאה + אמנטל , הווארטי, טילסט, אדם, גאודה: גבינות
("מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

מולקרי אמרלנד:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חתם סופר פתח:נוסח התווית
תקווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
17/08/18, 18/10/18, 21/10/18, 24/10/18, 26/10/18, 15/12/18, 26/01/19, 
01/03/19, 16/02/20, 19/02/20, 23/02/20, 13/04/20, 16/04/20, 20/04/20, 

11/05/20, 14/05/20, 18/05/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47155:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"תשרי תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי09/10/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")קוקטייל פירות , חתיכות אננס בסירופ קל, פרוסות אננס בסירופ קל

("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

3:מספר מוצרים

טקראנג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
CHASLKP, CHATA, CHATAMEP, CSFKPLK, ELSZKP, SHVAT79,

SIVAN78PS, SLCHSHVAT,
על כל קרטון יש. ץ עם הכיתוב כשר לפסח"על כל אריזה צריך להיות חותמת הבד

כשר פרווה וכשר לפסח למהדרין בהשגחת חוג חתם סופר:נוסח התווית07/01/19, 03-07/06/2018חותמת ידנית של המשגיח עם 
ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל"ב

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

תאריך ייצור
03/06/18, 04/06/18, 05/06/18, 06/06/18, 07/06/18, 06/01/19, 07/01/19, 

08/01/19, 09/01/19, 10/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
04/06/21, 05/06/21, 06/06/21, 07/01/22, 08/01/22, 09/01/22, 10/01/22

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

14/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 100עמוד 



47171:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"חשון תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי14/10/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rapac Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות, כשר פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

47172:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"חשון תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי14/10/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

ב"ארה-CCKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Beards Quality:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותCCKכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 101עמוד 



47173:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"חשון תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי14/10/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

ב"רבנות סאן פרנסיסקו ארה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Harris Woolf California:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

47174:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"חשון תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי14/10/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

CCKב "ארה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alpine Pacific Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ב ובאישור הרבנות" ארהCCKפרווה בהשגחת , כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 102עמוד 



47182:תעודה' מס

90:יבואן' מס

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

ליקורד ביו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") SOLKA FLOC 300 FCCסיבים צלולוזה  

ב"ועד הכשרות בופלו ארה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solvaira Specialties:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

10/03/2019:עדכון. ת

47208:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ג חשון תשע"שני י יום:תאריך עברי22/10/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Travaille&phippen Ins:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 103עמוד 



47215:תעודה' מס

2371:יבואן' מס

ט"ד חשון תשע"שלישי י יום:תאריך עברי23/10/2018:תאריך לועזי

שמואל גוטליב:שם היבואן

:ים/מוצר
2016ויה יין אדום יבש 'לה ג, 2017יין רוזה יבש , 2016יין קיאנטי אדום יבש : וליאנו'קנטינה ג

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Cantina Giuliano:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
0701197825215 ,0701197825239 ,0705632682050,

!היין לא מבושל. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47217:תעודה' מס

1171:יבואן' מס

ט"ד חשון תשע"שלישי י יום:תאריך עברי23/10/2018:תאריך לועזי

מוקה'ג:שם היבואן

:ים/מוצר
,פתיתי קוקוס גודל בינוני, קמח קוקוס אורגני, יפס'פתיתי קוקוס צ, פתיתי קוקוס פלייקס

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")םתיתי קוקוס סמיילס 

Kסטאר:בהשגחה

5:מספר מוצרים

סי בי אל נטורל פודס:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתKסמל סטאר 

 ובאישור הרבנותKלפסח בהשגחת סטאר ,פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי התעודה המקורית:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 104עמוד 



47221:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ט"ו חשון תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי24/10/2018:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") CELLULOSE CASINGSשרוולי נקניק סינטטיים מצלולוזה 

("אינו מאושר

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Viscofan:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

FIBROUSהאישור לפסח לא כולל .  חייב להופיע על האריזה המקורית OUסמל 
CASINGS

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47223:תעודה' מס

625:יבואן' מס

ט"ו חשון תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי24/10/2018:תאריך לועזי

סוגת:שם היבואן

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

גרמניה, רבנות ברלין:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sudzucker:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 105עמוד 



47232:תעודה' מס

735:יבואן' מס

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

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי דג טונה קפוא ללא עור בציפוי קרח 

י"מחזיקי הדת בא:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Binh Dinh:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

י ובאישור"כשר לפסח פרוה בהשגחת מחזיקי הדת בא:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

03/07/18

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47233:תעודה' מס

735:יבואן' מס

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

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה דג אמנון ללא עור קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

:מספר מוצרים

מאומינג שינזו סאיפוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/05/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 106עמוד 



47235: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") STEVIA EXTRACTממתיק סטיביה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Zibo Inchcape Qualipride International:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף כשר לפסח ללא חשש קטניות"על כל אריזה חייב להופיע חותמת הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

xk13קוד יצרן . ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

47239:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ז"ז אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי18/09/2017:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה בקלה מרלוזה ללא עור 

ארגנטינה, הרב אברהם ענתבי:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לואיס סולימנו:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

,מסעי, בהר, בא, וארא, וישלח, לסחורה שבתוכה פתקית לסדר פרשת לך לך
חוקת, שופטים, וירא,שלח

בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה ובאישור הרבנות, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 107עמוד 



47250:תעודה' מס

117:יבואן' מס

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

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Papouis Dairies:יצרן

:טלפון

קפריסין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
HS106419, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/08/19, 08/04/20, 04/09/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

27/03/2019:עדכון. ת

47252:תעודה' מס

11:יבואן' מס

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

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,SINGLE LAYER CASINGS TRIPAN, WF TYPESכיסי נקניק מפלסטיק 

BETAN TYPES, OPTAN TYPES, NX4, LAKEBEUTEL B, VISCOFAN
SMOKE, MULTI LAYER CASINGS; F TYPES, NG TYPES, SH TYPES, NC

TYPES, M TYPES ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KF:בהשגחה

12:מספר מוצרים

Viscofan Cz:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 108עמוד 



47256:תעודה' מס

1725:יבואן' מס

ט"ט חשון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/10/2018:תאריך לועזי

מ"ליב בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")פטל שחור , תות שדה, פטל אדום, מיקס פירות יער-פירות אורגנים קפואים
("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

פריגו פאון:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

הוראת מעבר

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
יש לבדוק לפני השימוש. ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואיםסיווג המוצר

!לטחינה בלבד. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

47258:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ט חשון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/10/2018:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר "ג100ערמונים קלופים קלויים באריזה של 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hebei Meikedou Food:יצרן

8615830530864:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטיו חייב להופיע.על כל אריזה חייב להופיע כשר לפסח בהזרקת דיו
תאריך" + ייצור מיוחד"חותמת ידנית של המשגיח 

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
12/02/19

כלליסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 109עמוד 



47265:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ט חשון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/10/2018:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך טחונים , אגוזי מלך קלופים, אגוזי מלך

ב"ארה-הרבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Wilbur Packing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47286:תעודה' מס

51:יבואן' מס

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

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

אנגליה-בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tianjin North Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 110עמוד 



47287:תעודה' מס

111:יבואן' מס

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

ניסים מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טורקל טרים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

47288:תעודה' מס

111:יבואן' מס

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

ניסים מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סואר גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 111עמוד 



47303:תעודה' מס

590:יבואן' מס

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

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סטאר פוד : פטריות שמפיניון חתוכות במותג

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גרניארד פרפרד הולנד בי וי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDMZEO40478, BDZM979, BDZMK52445778,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/06/18, 06/08/18, 16/10/18, 27/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/21, 06/08/21, 16/10/21, 27/11/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

27/03/2019:עדכון. ת

47309: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")שזפים מיבשים , צימוקים

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן מיד:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עKPסמל המשולש

 באישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת המשולש:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 112עמוד 



47318:תעודה' מס

1240:יבואן' מס

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

שחף טנצר-בר בכפר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק4.8גלגלים במשקל כ (לפחות) שומן 28%גבינה קשה - גבינת גרנה פדנו

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן פייטרו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/08/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47319:תעודה' מס

157:יבואן' מס

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

שופרסל:שם היבואן

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

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וזה מוראלס'ג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 113עמוד 



47325:תעודה' מס

735:יבואן' מס

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

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי טונה ללא עור בציפוי קרח 

בעלזא- ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hai Nam Co:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ מחזיקי הדת ובאישור הרבנות"כשר פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/07/18

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47334:תעודה' מס

2352:יבואן' מס

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

מ"גורי עצמון שניר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Omeroglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

Kסמל הכשרות סטאר , P- ג הפלפל האותיות פ ו"ע:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 114עמוד 



47336:תעודה' מס

2352:יבואן' מס

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

מ"גורי עצמון שניר בע:שם היבואן

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

רבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Estuz Eskisehir Tuz Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

Kסמל הכשרות רבנות טורקיה כ, S- ג המלח האותיות מ ו"ע:הערות

:עדכון. ת

47350:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ט"ח חשון תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי06/11/2018:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פטריות שמפיניון שלמות וחתוכות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17 353 NL BDZ BG, PR MPS 18 183 NL BDZBG41, PR MPS 18 184 NL

BDZBG41, PR MW 18 184 NL BDZBG41,
לסחורה המסומנת בת, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית .

ץ  בית יוסף ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית2-3/11/14יייצור 
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
19/12/20, 02/07/21, 03/07/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 115עמוד 



47355:תעודה' מס

2162:יבואן' מס

ט"ט חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי07/11/2018:תאריך לועזי

פרוט לנד:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")פטאיה קפואה , קוקוס קפוא, פסיפלורה קפואה, חתיכות אננס קפוא, חתיכות מנגו קפוא

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

KLBDבית דין לונדון :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Phu Thinh Food Processung:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47362:תעודה' מס

859:יבואן' מס

ט"ט חשון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי07/11/2018:תאריך לועזי

ישרקו:שם היבואן

:ים/מוצר
ברנדי, GRAND EMPEREUR VSOPֵ ברנדי גרנד אמפרר  Alc 40ל " מ0.70בקבוקים 

,COGNAC NAULIN VSקוניאק נולין , GRAND EMPEREUR XOגרנד אמפרר 
כל") COGNAC NAULIN XOקוניאק נולין , COGNAC NAULIN VSOPקוניאק נולין 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

5:מספר מוצרים

מייסון בויינאוד:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L18091,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 116עמוד 



47365:תעודה' מס

3:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

מ"ד בע.ת.ג.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 1861יין מבעבע לבן חצי יבש קאווה 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יוסף מטאקס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L4014, L5015, L5016,

ממספר- על כל ראש בקבוק מול ממשלתי   DA812007HG עד DA8126555HG
EB3386631HV עד EB28855492HV ממספר

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47368:תעודה' מס

3:יבואן' מס

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

מ"ד בע.ת.ג.א:שם היבואן

:ים/מוצר
משקה בטעם אפרסק, 7.5%משקה תפוחים דונה , 7%משקה תפוחים , 3.5%משקה תפוחים

כל מוצר") 7.5%משקה בטעם רימון דונה , 7.5%משקה בטעם אוכמניות דונה , 7.5%דונה
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

גרמניה-הרב הוכוולד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

מרטס:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
316402, 316403, 316404, 396107, 

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 117עמוד 



47369:תעודה' מס

3:יבואן' מס

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

מ"ד בע.ת.ג.א:שם היבואן

:ים/מוצר
יין, "סטאר אוף אודסה"יין לבן מתוק מבעבע , "סטאר אוף אודסה"יין לבן חצי יבש מבעבע 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" סטאר אוף אודסה"לבן חצי מתוק מבעבע 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אודסה Oswc:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L274, L275, L276,

16-17/10/2017תאריך מילוי .היין לא מבושל

בובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47370:תעודה' מס

3:יבואן' מס

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

מ"ד בע.ת.ג.א:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")אסאי בלוברי , מלון, אננס: וודקה מידנייט בטעמים, "פורטי"וודקה 

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

אוונדיס:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
11798, L20618, L20718, L22816, 

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 118עמוד 



47378:תעודה' מס

650:יבואן' מס

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

פרוטרי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משקה כוהלי סליבוביצה ברנדי 

הרבנות קרואטיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מרסקה:יצרן

:טלפון

קרואטיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות קרואטיה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

03/04/2019:עדכון. ת

47379:תעודה' מס

22:יבואן' מס

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

מ"אקרמן בע:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רוסי&מרטיני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

7649402 עד 7585403בקבוקים ממוספרים ממספר 

 לונדון ובאישור הרבנות הראשיתkf-כשר לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 119עמוד 



47381: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גליצרין 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Klk  Oleo:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47382: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RHCNOשומן קוקוס מוקשה 

רבנות סינגפור:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Musim Mas-fuji:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 120עמוד 



47385: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") VANILח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shanghai Fuxin:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

10/03/2019:עדכון. ת

47388:תעודה' מס

90:יבואן' מס

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

ליקורד ביו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FERROUS FUMARATEפירוס פומראט 

Kסטאר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Salvi Chemical:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 121עמוד 



47402:תעודה' מס

1381:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי14/11/2018:תאריך לועזי

מ" בע1999מפרם סוכניות :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ125שקיות - מי שתיה לשעת חרום 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיינסטאיי פרודקטס אינק:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47404:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי14/11/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

King Apricot:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 122עמוד 



47411:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

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

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פיסטוק בקליפה , פיסטוק קלוף

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Monarch Nut Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47414:תעודה' מס

73:יבואן' מס

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

חממה מאיר:שם היבואן

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

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Finnsugar:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 123עמוד 



47417:תעודה' מס

52:יבואן' מס

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

דיפוכם עמגל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר"),  SODIUM BICARBONOT (Bicarbonato Di sodio)סודיום ביקרובנט 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

איטליה- רבנות  ליוורנו :בהשגחה

2:מספר מוצרים

Solvay Stabilimento:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47419:תעודה' מס

1597:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון ו יום:תאריך עברי24/12/2017:תאריך לועזי

מ"ש בע"קבוצת רותדנ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")וודקה פסח אננס , וודקה פסח קלאסיק, וודקה פסח מתובלת בענבים

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

מזקקות קווימאנס:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L170010C, L17009C, L17345C, L17346C, L17347C, L5026C, L5027C, 

L5028C, L6032C, L6033C, L6034C, 

 ובאישור הרבנות הראשיתKבהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 124עמוד 



47423:תעודה' מס

2047:יבואן' מס

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

גדות מסופים לכימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") F25-AC-Pאלכוהול 

עדת ישורון ציריך:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alcosuisse:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.האלכוהול מיוצר בעיר דלמן בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47425: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")אגוזי מקדמיה 

ועד הכשרות דסידני:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מקדמיה פרוססינג:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת ועד הכשרות דסידני ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 125עמוד 



47446:תעודה' מס

64:יבואן' מס

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

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ירקות כבושים , פלפל כבוש חריף, פלפל כבוש, פלפל אדום קלוי, פלפל קלוי

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

קורהאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

  ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
01/09/18, 06/06/19, 08/08/19, 09/08/19, 10/08/19, 11/08/19, 07/08/20, 

09/08/20, 08/08/21, 09/08/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47447: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")מוצרלה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סי מודסט.אס:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18SPZMOZ10-08/09/10, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/10/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 126עמוד 



47450:תעודה' מס

64:יבואן' מס

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

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

אס.קורהאן פזרלמה איי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

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

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47469:תעודה' מס

2302:יבואן' מס

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

מ"מגהול פלוס בע:שם היבואן

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

בית דין קייפטאון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גרין ואלי  נאטס:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין קפטאון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 127עמוד 



47471:תעודה' מס

64:יבואן' מס

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

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")עגבניות מרוסקות במיץ עגבניות , קוביות עגבניות במיץ עגבניות

("אינו מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Giaguaro:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KP76CH SI LS249 PC, SI LA 232 PC 20/08/21 KP78 CH, SI LA
232CR20/08/2021 KP78 CH, SI LB247 PC 04/09/2020 KP77 CH,

ג האריזה המקורית"חותמת הכשרות חייב להופיע ע .
ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית

הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/09/19, 04/09/20, 20/08/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47473:תעודה' מס

64:יבואן' מס

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

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ג " ק2.550/' גר400/800חתוכות במשקל / פטריות שלמות

("מאושר

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מפ'אוקצ:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/01/19, 12/01/19, 13/01/19, 14/01/19, 16/11/19, 17/11/19, 06/12/19, 

06/11/20, 07/11/20, 08/11/20, 30/07/21, 31/07/21, 01/08/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 128עמוד 



47496:תעודה' מס

53:יבואן' מס

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

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות קפה קלוי וטחון אספרסו 

בית דין מנשסתר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ייקובס דואו אגברטס'ג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין מנשסתר ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

14/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 129עמוד 



47497:תעודה' מס

1402:יבואן' מס

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

מ" בע2008שירן נציגויות :שם היבואן

:ים/מוצר
,CAROTIN-DISPERSION  20% KFP, PAPRIKA EXTRAKT L-WS KFP: ח

LUTEIN 1% L-WS KFP, CURCUMIN 7% 10% L-WS KFP,
CU-CHLOROPHYLLIN 3% AS L-WS KFP, B-CAROTENE 1.3% L-WS

KFP, NATURAL CAROTENE 1.3 ֵL-WS KFP, FUSION HAZELNUT
BROWN L-WS, BETANIN PURPLE L-WS E-162 KFP, CARTHAMUS

CONCENTRATE L-WS KFP ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ציריך:בהשגחה

10:מספר מוצרים

Sensient Colors  Europe:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5545984, 5545993, 5545995, 5545997, 5546000, 5546002, 5546003, 5546004, 

5546005, 5546812, 5546813, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

ארץ הייצור וחותמת הקהילה כשר לפסח חייבים להופיע על האריזה, שם היצרן:הערות
.המקורית

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 130עמוד 



47499:תעודה' מס

1402:יבואן' מס

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

מ" בע2008שירן נציגויות :שם היבואן

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

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Uckermarker Mich gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
224422-190602 ,224533-190603 ,224619-190604 ,224638-190605,
224679-190605 ,224760-190608 ,224880-190609 ,225036-190610,
225150-200804 ,225260-200805,

:נוסח התווית5489801-5492201'  5492202-5495585ץ "הולגרמות בד/ על כל אריזה חותמת

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

תאריך ייצור

05/08/18, 06/08/18, 07/08/18, 08/08/18, 09/08/18, 10/08/18, 11/08/18, 
12/08/18, 13/08/18, 14/08/18, 15/08/18, 16/08/18, 17/08/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47502:תעודה' מס

1402:יבואן' מס

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

מ" בע2008שירן נציגויות :שם היבואן

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

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Uckermarker Mich gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
224422-190602 ,224533-190603 ,224619-190604,

5489801-5492201'  5492202-5495585ץ "הולגרמות בד/ על כל אריזה חותמת

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 131עמוד 



47503:תעודה' מס

2105:יבואן' מס

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

מ"אשבל סחר בע:שם היבואן

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

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Uckermarker Mich gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
224422-190602 ,224533-190603 ,224619-190604,

5489801-5492201  5492202-5495585ץ "הולגרמות בד/ על כל אריזה חותמת

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47507:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ח כסלו תשע"שני י יום:תאריך עברי26/11/2018:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ר "ג213, ר"ג418שימורי סלמון במיץ טבעי באריזה של 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איסקול סיפוד קורפוריישן:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
5572P A.B.C.-4219, 5572P A.B.C.-R220, P5571 A.B.C-R219,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
07/08/17, 08/08/17

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 132עמוד 



47510:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ח כסלו תשע"שני י יום:תאריך עברי26/11/2018:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ערמונים קלופים וקלויים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tangshan Huiyuan Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור

08/08/17, 30/10/17, 30/05/18, 24/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
05/02/19, 27/04/19, 30/11/19, 23/04/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47521:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"ח כסלו תשע"שני י יום:תאריך עברי26/11/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי טונה בשמן זית , נתחי טונה במים

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

גולדן פריז:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CISIEKPP  במים, SHLISEPK  בשמן זית,

ב ובאישור"בהשגחת חוג חתם סופר ב, פרווה,  כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/07/22

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 133עמוד 



47536:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"כסלו תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי28/11/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (מולבנים)שקדים חלוטים , שקדים מקולפים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sunny Gem Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47544:תעודה' מס

719:יבואן' מס

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

גולד פרוסט:שם היבואן

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

גבינה פרוסה, HARD CHEESEגבינת , גבינת פרמזון מגורד,  שומן27%קשה למחצה 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משולשים 

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

זנטי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
018106, 038106, 048108, 095222, K0891, K6671, K765, K-8894, K-981, 

LO36067, LO36068, LO36069, LO36070, LO36071, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/17, 10/03/18, 28/11/18, 13/02/19, 27/03/19, 25/09/19, 28/11/19, 

30/01/20, 18/04/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 134עמוד 



47546:תעודה' מס

2298:יבואן' מס

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

סנטרל בוטלינג קומפני:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),   שומן28%גבינה קשה -גבינת גרנה פדאנו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סארקה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0024 ,363,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/01/18, 12/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/03/19, 06/11/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47547:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NCL-3C5322-709עיסת קקאו 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

גאנא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 135עמוד 



47548:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") PDRE N102C IVORY COAST NCP-10C101-799: אבקת קקאו

("הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Saco Site:יצרן

:טלפון

חוף השנהב:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47550:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozyilmaz:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 136עמוד 



47551:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") NATURAL COCOA LIQUORפ "עיסת קקאו כשל

("מאושר

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Saco Site:יצרן

:טלפון

חוף השנהב:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47554:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
") JELUCEL PF,  JELUCEL BF, JELUCEL HM, JELUCEL FM: סיבי צלולוזה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Jelu Werk:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 137עמוד 



47556:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") PDRE N102C IVORY COAST NCP-10C101-799: אבקת קקאו

("הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Saco Site:יצרן

:טלפון

חוף השנהב:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47557:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NCP-10C101-789 N102Cאבקת קקאו טבעי

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 138עמוד 



47563:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
ט" מק60%מטבעות שוקולד מריר, ALT 62-P 16086ט " מק60%מטבעות שוקולד מריר 

16049 ALT 62P , 16090ט " מק70%מטבעות שוקולד מריר ALT 252-P ("כל מוצר לאחר
("הסוגריים אינו מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Altinmarka:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
23/05/17, 08/10/18, 09/10/18, 10/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
23/10/19, 08/10/20, 09/10/20, 10/10/20

ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47564:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NIBS S 473פולי קקאו  

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOKPסמל

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 139עמוד 



47566:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
מטבעות שוקולד חלב, ALT 248Pמטבעות שוקולד חלב , ALT 248Pמטבעות שוקולד לבן 

ALT 37P ,43.9%מטבעות שוקולד חלב ALT 466-P ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Ahinmarka:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

על כל קרטון חייב להופיע הולוגרם הכשרות

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור
23/10/17, 26/10/17, 11/10/18, 12/10/18, 16/01/19, 17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
23/12/18, 26/04/19, 17/03/20, 11/04/20, 12/04/20, 16/07/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47567:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") S8ג " ק25אבקת קקאו , S9ג " ק25אבקת קקאו , NATURALג " ק25אבקת קקאו 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Altinmarka:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/10/18, 06/10/18, 14/01/19, 15/01/19, 16/01/19, 17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/10/20, 06/10/20, 14/01/21, 15/01/21, 16/01/21, 17/01/21

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 140עמוד 



47568:תעודה' מס

664:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

קופאק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")כיסי נקניק סינטטי ללא טלק , שרוולי נקניק סינטטי ללא טלק

("אינו מאושר

פולין, רבנות ורשא:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Supravis Group:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח בהשגחת רבנות וורשה פולין ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47569:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
Food Molasses/Elintrvikemelassi ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Finnsugar:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 141עמוד 



47570:תעודה' מס

2377:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

מ" בע1969טופז :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס צעיר עם פתיחה קלה לשתיה ואכילה 

בית דין מנשסתר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ס קוקונט'וורלד:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין מנשסתר ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47574:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ד כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי02/12/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 10005-79310/12srאבקת קקאו 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 142עמוד 



47580: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
SPRINGER 0402/40-MG-L, SPRINGER 0202/0-PW-L, SPRINGER

0302/20-PA-L, y390 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Bio Springer:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
181015799I, 181016799I, 181016800I, 181016801I, 181016802I, 181017803I, 

181017804I, 181017805I, 181017806I, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
18/10/18, 19/10/18, 20/10/18, 21/10/18, 22/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/10/20, 17/10/21, 18/10/21, 19/10/21, 20/10/21, 21/10/21

חומר גלםסיווג המוצר

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

14/04/2019:עדכון. ת

47586: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")שזיף מיובש 

אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nevada Argentina:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
13002086, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 143עמוד 



47589: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")חצאים , מקלות טחון, גרוס, שלם, פרוס, שקד מולבן, קלוף: שקד

("אינו מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

47592: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")אגוז מלך קלוף 

בית דין סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

   Avanti Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין פרנסיסקו ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 144עמוד 



47593:תעודה' מס

57:יבואן' מס

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

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Sinosweet:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
W16030329, W16030427,

.חייב להופיע על האריזה המקורית OU-P סמל

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47597:תעודה' מס

167:יבואן' מס

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

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Frazier Nut Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ORCכשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פנסיסקו:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 145עמוד 



47600:תעודה' מס

167:יבואן' מס

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

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")אגוזי לוז פסטה לוז , אגוזי לוז קלוף טבעי, אגוזי לוז מולבן, אגוזי לוז גרוס קלוי

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

Kסטאר :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Cirav Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47610:תעודה' מס

665:יבואן' מס

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

קנדה מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך בקליפה , אגוזי מלך מקולף

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Grower Direc Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 146עמוד 



47613:תעודה' מס

99:יבואן' מס

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

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Guerra Nut Shelling Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47616:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

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

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Wuhan Youji Industries:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 147עמוד 



47640:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ב יום:תאריך עברי10/12/2018:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
,NATIVE POTATO STARCHא "עמילן תפו, ג" ק10-20-25א בשקים של "עמילן תפו
,MODIFIED POTATO STARCH: GLAZEMAKERנמס / א מעובד"עמילן תפו

COLDSWELL 1111, COLDSWELL 3589, CHEESEMAKER BL320,
DIETCARE EZYDRINK 10, GELAMYL-200, GELAMYL 140 SAV,

AMYLACETATE M-170, COLDSWELL 3681, X- AMYLACTATE 75A,
COLDSWELL 5771 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

13:מספר מוצרים

Kmc:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
K-8322, K-8342, K-8363, K-8383, K-8424, K-8454, K-8461, K-8471, K-

8473, K-8504, K-8506, K-8511, K-8512, K-8513, K-9013, K-9023, K-9051, 
SL14526, SL15151, SL15532, SL15556, SL15611, SL15677, SL15788, 
SL15845, SL15863, SL16340, SL16451, SL16575, SL16607, SL16654, 

SL16756, SL16758, SL16835, SL16876, SL1688, SL16888, SL16929, 
SL16934, SL16972, SL16988, SL17003, SL17031, SL17063, SL17139, 

SL17293, SL17294, SL17300, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק עמילנים, חומר גלםסיווג המוצר

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

14/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 148עמוד 



47641:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"טבת תשע' שני ב יום:תאריך עברי10/12/2018:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תומר : חתוכות במותג/ פטריות שמפיניון שלמות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וי, גרין יארד פרפרד הולנד בי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZHO131178, BDZHO201178,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

30/01/18, 06/02/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/01/21, 06/02/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47646:תעודה' מס

33:יבואן' מס

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

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר גבישי /סוכר קנדל

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גואנגדונג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 149עמוד 



47647:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

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

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10רצועות קוקוס טבעי מיובש עם קליפה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סבל נאטורל פודס:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47648:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

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

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10רצועות קוקוס טבעי מיובש עם קליפה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סבל נאטורל פודס:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 150עמוד 



47649:תעודה' מס

1202:יבואן' מס

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

מ"סנלנד שווק מזון בע:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיס האני:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/01/21, 26/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47652:תעודה' מס

33:יבואן' מס

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

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיס האני:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/11/20, 14/01/21, 26/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 151עמוד 



47653:תעודה' מס

1826:יבואן' מס

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

מאי קום:שם היבואן

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

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיס האני:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18191,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
13/11/20, 14/01/21, 25/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47660: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")שקדים קלופים טבעיים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Campos:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ר לישראל"נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרה:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 152עמוד 



47661: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")תפוח עץ ננסי , תפוחי עץ מיובשות קוביות, תפוח עץ מיובשות טבעות

("הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

טיטנפרוט:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47662: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")תאנים מיובשים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קירליגלו:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 153עמוד 



47663: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סטון:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47664: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")מקדמיה 

פ"דרא, בית דין קייפטון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Junngle Nuts:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין קייפטון ובאישור, פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 154עמוד 



47665: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"),  פיסטוק קלוף

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מונארך:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

47666: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"),  פיסטוק חלבי בקליפה

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Keenan:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 155עמוד 



47667: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")פלפל שחור , פלפל לבן

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Haprosimex:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47669: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")קוקוס טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פריימקס קוקו:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 156עמוד 



47670: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")קוקוס טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Century Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47671: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")מקלות קינמון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוראב:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 157עמוד 



47672: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")אגוז בקליפה 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Poindexter Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKבהשגחת סטאר , פרווה,  כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47673: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")שזיף מיובש ללא גלעין 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nevada:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 158עמוד 



47674: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")שזיף מיובש עם גלעין , שזיף מגולען

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סקרמנטו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47675: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")שזיף מיובש ללא גלעין , שזיף מיובש עם גלעין

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מריאני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 159עמוד 



47676: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"),  שקדים טבעיים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ר לישראל"נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרה:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47677: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")גולדן ברי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grow Argentina:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 160עמוד 



47680: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")אגוזי מלך 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הלאקאלה:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

47681: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")אגוזי מלך 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Frazier Nut Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 161עמוד 



47682: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")הל ירוק 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Excard:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47685: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")משמש מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kirliglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 162עמוד 



47686: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")משמש מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מליקה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47687: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")קוקוס דל שומן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוראב:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 163עמוד 



47688: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")עלי דפנה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Demar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47689: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")אננס מיובש ללא סוכר , מנגו מיובש ללא סוכר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Alimento Naranja:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 164עמוד 



47691: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")אגוז מלך קלוף חצוי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exportador:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47694: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")אגוז לוז מקולף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozyimaz:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 165עמוד 



47697: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")הל ירוק 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ספייסקס:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47699: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בארבריאן:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 166עמוד 



47712:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

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

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
")ג " ק10מוכן לאכילה - צימוקים זהובים ללא גרעינים, צימוקים ירוקים, שזיף צהוב מיובש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קארמאן טרים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
יש לבדוק לפני השימוש. הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47715: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")דבש 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיס האני:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/11/20, 25/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 167עמוד 



47725: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")לבבות דקל 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אלימנטוס:יצרן

:טלפון

אקוודור:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

05/05/15, 15/03/16

תאריך אחרון  לשיווק
05/05/19, 15/03/20, 23/01/22, 24/01/22, 25/01/22

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47728:תעודה' מס

84:יבואן' מס

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

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Entegre Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 168עמוד 



47730:תעודה' מס

577:יבואן' מס

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

דוידוב סלומון/מ "טרז פזוס בע:שם היבואן

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

פ"דרא, בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וסטפליה פרויט פרודורט:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פ ובאישור"ץ  יוהנסבורג דרא"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

23/06/17, 21/07/17, 02/10/17, 06/10/17

תאריך אחרון  לשיווק
23/06/20, 21/07/20, 02/10/20, 06/10/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47731: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")עגבניות מקולפות וקוביות עגבניות 

איטליה, הרב חזן :בהשגחה

1:מספר מוצרים

קומפניה מרקנטי.:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

LFRC1S206 -LFRC1S282, LFRC1 B204-LFRC1 B269לסחורה עם קודים 

בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 169עמוד 



47733:תעודה' מס

676:יבואן' מס

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

ששון:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 River Oak:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47735:תעודה' מס

676:יבואן' מס

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

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Naional:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 170עמוד 



47740:תעודה' מס

101:יבואן' מס

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

מ"מינסטר פודאקס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 5%חומץ תפוחים 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קרל  קונה:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

גרמניה ובאישור הרבנות, כשר לפסח בהשגחת הרב הוכוולד:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/08/19, 30/08/20, 30/08/22, 30/08/23

חומץסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47744: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")שזיפים מיובשים רויאל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Royal:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 171עמוד 



47748: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")אגוז מלך קלוף אמריקאי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Wilbur:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 172עמוד 



47749:תעודה' מס

83:יבואן' מס

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

מ"יוניברסל  נטוורק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,VITACEL EPG 70סיבי צלולוזה , VITACEL BAMBOO FIBERסיבי במבוק 

VITACEL PLANT FIBERסיבי צלולוזה , סיבים צימחייםVITACEL POWDERED
CELLULOSE , סיבי צלולוזהFIBRACEL POWDERED CELLULOSE ,מיקרו
,VIVAPUR MCC MICROCRYSTALLINE CELLULOSEקריסטלין צלולוז 

VIVAPUR HPMC HYDROXYPROPYLMETHYLהידרוקספרוהיל מטיל צלולוז 
CELLULOSE , מטיל צלולוזVIVAPUR MC METHYLCELLULOSE ("כל מוצר

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Rettemmaier &sohne Gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 173עמוד 



47752:תעודה' מס

1590:יבואן' מס

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

מ"אביב שוקולד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") BITTRA 60%ג " ק15שוקולד , BITTRA 60%שוקולד 
("מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Icam:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
3688 ,8468,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/04/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47753:תעודה' מס

1590:יבואן' מס

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

מ"אביב שוקולד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
שוקולד חלבי לבן, PRESTIGEג " ק15שוקולד , PRESTIGEשוקולד חלבי

EDELWEISS , ג " ק15שוקולד חלבי לבןEDELWEISS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Icam:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
6683 ,8367 ,8466 ,8467,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/04/20, 09/08/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 174עמוד 



47760:תעודה' מס

97:יבואן' מס

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

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קקטוס סירופ אורגני 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mieles Compos Azules:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
OAS2910184-5,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
29/10/20

סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47763:תעודה' מס

97:יבואן' מס

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

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלחי תפוז מנדרין בסירופ קל 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Guilin Risheng Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
NLKFP80608 בהזרקת דיו,

.חייב להופיע על האריזה המקורית K סמל סטאר

 ובאישור הרבנותKפרווה כשר לפסח בהשגחת סטאר , כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 175עמוד 



47764:תעודה' מס

97:יבואן' מס

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

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מיצוי מימי של שזפים מיובשים , שזיפים מגולענים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Hill View:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
H7010, H7011, H7012, H7013, H7017, H7353, H7354, H7355, H7356, 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUPכשר בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47768:תעודה' מס

97:יבואן' מס

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

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")רוטב עגבניות לפסטה מרינרה עם בזיליקום , רוטב פסטה מרינרה קלאסי

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

יאובני פודס'ג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
00818LI, 35416L2, 

 באישור הרבנות הראשיתOUPבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
06/01/19, 07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/08/20

רטביםסיווג המוצר

 חייב להופיע על כל אריזה מקוריתOUPסמל :הערות

08/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 176עמוד 



47785: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")אגוז מקדמיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kenia Nut:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47786: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")י ברי 'וג'ג

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Panda Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

,נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי מחרקים- יש לבדוק לפני השימוש

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 177עמוד 



47787: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")פיסטוק חלבי בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Horizon:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47794:תעודה' מס

97:יבואן' מס

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

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בוסקו סירופ פנקייק , בוסקו סירופ שוקולד

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סי בריז/בוסקו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

4/2018למוצרים שיוצרו עד .  חייבים להופיע על האריזה המקוריתOU-Pסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק רטבים, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 178עמוד 



47800: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")אגוזי לוז קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sabirlar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47801:תעודה' מס

22:יבואן' מס

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

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מבעבע לבן יבש" קאווה גודופרדו"יין  , מבעבע לבן חצי יבש לא מבושל" קאווה גודופרדו"יין  

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לא מבושל 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

לואיס דה ורניר:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L3815, L3816, L4010, L4011,

ל ובול ממשלתי ממוספר בין"על כל בקבוק יש את הקוד הנ. היין לא מבושל
עד DA8163677HG וממספר   DB6593931HB עד DB6592757HB המספרים

DA8170184HGב ובאישור הרבנות"בהשגחת חוג חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 179עמוד 



47807: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")תאנים מיובשות 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.Toroslluar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש לבדוק לפני השימוש

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47816:תעודה' מס

2380:יבואן' מס

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

מ"איי אס קיי אנשל שווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") light color pear juice concentrate- רכז אגס צלול 

("מאושר

רבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Anadolu Etap:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
C18007, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
21/04/20

רכזים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 180עמוד 



47840:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") YEAST EXTRACT KA04, YEAST EXTRACT KA02תמצית שמרים 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Angel Yeast Co:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
20180903 ,20180904 ,2018112701 ,2018112705 ,2018112803 ,2018112804,

2018112805 ,2018112903 ,2018112907 ,2018113001 ,2018113003,
 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOU Pסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47845:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Boyraz:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ג"חו, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 181עמוד 



47846:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jungle Macs:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47850:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
צימוקים, משמש אוזבקי, אגוזי לוז, פיסטוק בקליפה, משמש מיובש, צימוק ירוק ללא שמן

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שחורים אוזבקי ללא שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Halil:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 182עמוד 



47852:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Green Farms:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47853:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")י ברי 'וג'ג

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Panda Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי מחרקים- יש לבדוק לפני השימוש 

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 183עמוד 



47854:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Snar:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47855:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Polan Pecan:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 184עמוד 



47859:תעודה' מס

2308:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"מי פז סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" רמי לוי שיווק השיקמה" דבש טהור מפרחי בר במותג 

("מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאיס האני:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18176, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47867:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אינדוסטריה:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 185עמוד 



47868:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mid Valley Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

47869:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

National Pecan Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 186עמוד 



47870:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי20/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")אגוז לוז גרוס , אגוזי לוז מולבנים שלמים, אגוזי לוז טבעי קלופים

("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

גורסוי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47871:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי23/01/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amazonas:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 187עמוד 



47872:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי23/01/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grow Argentina:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47873:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי23/01/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Benifica Dora:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 188עמוד 



47876:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוק בהיר ללא שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

California Dried:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה ובאישור הרבנות הראשית, נבדק ונמא כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

47877:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי23/01/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוק בהיר ללא שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן ויו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 189עמוד 



47878:תעודה' מס

107:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

נאמן לאורך זמן:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" רמי לוי שווק השקמה"דבש טהור מפרחי בר במותג 

("מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Maes Honey:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18176, 

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47879:תעודה' מס

2308:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי23/12/2018:תאריך לועזי

מ"מי פז סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" רמי לוי שווק השקמה"דבש טהור מפרחי בר במותג 

("מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Maes Honey:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L18176, 

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 190עמוד 



47887:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") FUMARIC ACIDחומצה פומרית , DL MALIC ACIDחומצה מאלית 

("הסוגריים אינו מאושר

COR:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Bartek Ingredients:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתCOR 137ארץ הייצור וסמל הכשרות , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

47894:תעודה' מס

1740:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ יעקבי סיטונאי מזון.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" הדס"פטריות שמפניון חתוכות במותג 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KP20979CW,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/06/18, 19/06/18, 14/10/18, 15/10/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/21, 19/06/21, 15/10/21, 28/11/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 191עמוד 



47898: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")ג " ק10קוביות בצל קפוא באריזה של

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריזהאו קסינדונגיואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור

02/03/16, 03/03/16, 04/03/16, 21/02/17, 22/02/17, 23/02/17, 26/07/17, 
27/07/17, 28/07/17, 08/01/18, 09/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/01/20, 09/01/20

ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47900: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")שום קצוץ קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rizhao Dongwang Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ללא חשש לינת לילה, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

10/01/18, 11/01/18

תאריך אחרון  לשיווק
/01/20

ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 192עמוד 



47905: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"),  ג"ק10',  גר400תחתיות ארטישוק באריזות של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קולד אלכס:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/03/17

תאריך אחרון  לשיווק
08/03/19

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47907: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")בטטה מיובשת קוביות , א מיובש רצועות"תפו, גזר מיובש רצועות

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Jiangu Hunts Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות של פסח חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור
17/12/17, 22/12/17

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 193עמוד 



47910:תעודה' מס

5:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

אהרונוב:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רמי לוי : חתוכות במותג/ פטריות שמפיניון שלמות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZAB879,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/08/18, 16/10/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/08/21, 16/10/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47912:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פוליבה : חתוכות במותג/ פטריות שמפיניון שלמות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
GMPSC5TAMUZ78CW,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 194עמוד 



47913:תעודה' מס

552:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שני ט יום:תאריך עברי24/12/2018:תאריך לועזי

דיפ שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")' גר1380פטריות שמפיניון חתוכות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/06/18, 07/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/06/21, 07/08/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47915:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שלישי י יום:תאריך עברי25/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  רכז אגסים דיאיונזייד אספטי

בית דין מנשסתר:בהשגחה

2:מספר מוצרים

לינגבאו ציניואן פרוט:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18090433LT,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין מנשסתר ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
04/03/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 195עמוד 



47917:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ז טבת תשע"שלישי י יום:תאריך עברי25/12/2018:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  שבבי בצל מטוגן יבש

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

צטאריה דיהיטריט אקפסורט:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
20/06/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47924: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")סילאן תמרים אורגני 

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רסט גרופ פוד:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 196עמוד 



47933:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

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

 לונדוןkf- ה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רוסי&מרטיני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

7649402 עד 7585403בקבוקים ממוספרים ממספר 

 לונדון ובאישור הרבנות הראשיתkf-כשר לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47935: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")קוקוס טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Primex:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 197עמוד 



47936: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Paramout:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47937: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")אגוזי פקאן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sun Saba:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 198עמוד 



47940: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")שזיפים מיובשים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prunesco:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

47941: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")אגוזי ברזיל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Voclevale.ltd:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 199עמוד 



47942:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
בננה, אננס מיובש, פומלה מיובשת, מנגו מיובש: פירות מיובשים לא מסוכרים וללא שמן

כל מוצר לאחר הסוגריים")פסיפלורה מיובשת , פפאיה מיובשת, מלון מיובש, ר'ינג'ג, מיובשת
("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Chinwong Foods:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47943:תעודה' מס

1515:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

מ"פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ZIMU1157734שמן זית כתית  במיכלית  מספר 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Migasa:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/12/17

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 200עמוד 



47950: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")שום אבקה , שום גבישי, שום פרוס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Shandog Xinnuo:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47951: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")אבקה , גבישי, שום פרוס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Liniyi Yifa:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 201עמוד 



47953: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")גמבה מיובשת , גזר מיובש

צ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Xinghua Jiahe Foods .co:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47954: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")שקדים קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 202עמוד 



47955: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")שקדים קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Harris Woolf California:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47956: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")טימין , רוזמרין, אורגנו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3: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, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 203עמוד 



47957: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")אננס טבעי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

   Todo Natural:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47958: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")תה שחור 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amar Tea:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 204עמוד 



47964: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")אגוז מלך קלוף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gold State Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47965: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")אגוזי מלך קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Diamond:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 205עמוד 



47969: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")זעפרן 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Manuel Romera:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47970: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")הביסקוס , פטרוזליה, קמומיל, נענע, מנטה, טימין, מיורן, בזיליקום

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Spice Kingdom:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 206עמוד 



47971: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")פלפל אנגלי שלם 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

A.a.s.s.a De C.v: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 ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47972:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טבעות אננס טבעי מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אינורסיונס אי פרוסדורה:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 207עמוד 



47975: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")עלי חילבה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mahhir Foods: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 ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47976: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jilin Xingrong Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 208עמוד 



47977: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Zoba:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47979: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")אגוזי פקאן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Blain Farms Mammoth:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 209עמוד 



47980: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")אגוז לוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gorgian Productrena:יצרן

:טלפון

גרוזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47981: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")שקדים קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Blue Diamond:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 210עמוד 



47983: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Monarch Nut Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47984: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")משמש אורגני , משמש מיובש

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Kirici:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 211עמוד 



47985: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")אגוזי מלך קלוף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Naraghi:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47986: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")קפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

La Messata:יצרן

:טלפון

קולומביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 212עמוד 



47987: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")אבקת שום , שום גבישי, שום פרוס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Linyi Deshengyuan Foodstuff:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47989: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")אגוזי לוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Arslanturk Turk:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 213עמוד 



47991: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")משמש מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Aso Gida Sanayi:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

47992: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")פטרוזליה , קמומיל, טימין, מיורן, בזיליקום, הביסקוס, נענע, מנטה

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Healthy Food:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 214עמוד 



47996: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")שטה שלמה , קליפות פלפל שחור, קינמון, פלפל לבן, פלפל שחור
("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Petrolimex International:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

47997: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")קינמון , קליפות פלפל שחור, פלפל לבן, פלפל שחור

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Pearl Trading Services:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 215עמוד 



47998: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")פלפל שחור שלם , וורוד שלם/ פלפל אדום

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Millar Agrobuisness:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48004: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")כוכבי אניס שלם , אן שלם'חולינג

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2: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, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 216עמוד 



48008: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")כורכום שלם 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Orient Resources Company:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48011: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")מסיה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Orient Resources Company:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 217עמוד 



48026:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") BRILIANT BLUE: ח

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Connell Bros:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48029:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
16רכיבי חלב ושומן צמחי קומבי וייט ,  קילו8/  קילו 4 (קומבי וייט)רכיבי חלב ושומן צמחי 

גבינה בשלה עם עובש,  גרם100 במשקל 50+ רכיבי חלב ושומן צמחי בסגנון דנאבלו , קילו
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") קילו 3 במשקל 60+ כחול דנאבלו 

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Mammen:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
184621, 18463001, 18463002, 510206184, 510207184, 510307184, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/02/19, 18/12/19, 19/12/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 218עמוד 



48036: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")פלפל ירוק שלם , זנגביל שלם, אגוז מוסקט שלם, הל שלם
("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Kuruwa Enterprises:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48037: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")פלפל שחור 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Haprosimex Jsc:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 219עמוד 



48038: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")קפה שלם , קינמון, שטה שלמה, פלפל לבן שלם, פלפל שחור שלם

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Phucsinh Corporation:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48039:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
שטה, פפריקה מתוקה טחונה, שטה שלמה, פפריקה חריפה שלמה, פפריקה מתוקה שלמה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טחונה / גרוסה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Qingdao Yunda:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 220עמוד 



48040:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
פפריקה חריפה, פפריקה מתוקה שלמה, שטה גרוסה, פפריקה מתוקה טחונה, שטה טחונה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שלמה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Qingado Tai Foong:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48043:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Soda Sanayii A.s:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 221עמוד 



48044:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cargill U.s.a:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOU-Pארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

48045:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
SODIUM CARBONATE DENSE SODA ASH, SODIUM BICARBONATEח 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות טורקיה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Eti Soda:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 222עמוד 



48047:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"חמישי י יום:תאריך עברי27/12/2018:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Turkel:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 223עמוד 



48051: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
,BRAETGRUNDSTOFF D, CURAFOS 700, CURAFOS 750, CURAFOS S2: ח

CURAFOS SP, DISODIUM PHOSPHATE, FIBRISOL 414, FIBRISOL 417,
FIBRISOL 8.8, FIBRISOL K, KENNEDYPHOSPHATE, PLASMAL S 6A,
PHOSPHATE 53029, PHOSPHATE 53338 LOESUNG, PHOSPHATE 3338,

PHOSPHATE SAUMURE, SODIUM TETRAPOLYPHOSPHATE, SOLVA
120D, SOLVA 120 DI, SOLVA 35S, SOLVA 35 NEU, SOLVA 62, SOLVA 740,

SOLVA 800, SOLVA 820, SOLVA 85, SOLVA 90 SPEZIAL, TARI K2, TARI K
215 V, TARI K3, TARI K5, TARI P20, TARI P22, TARI P34, TARI P35, TARI

P750, TURRISIN FK6, TURRISIN ST, TETRAPOTASSIUM
PYROPHOSPHATE,  21112 MONOSODIUM PHOSPHATE CRYSTAL, 21173

TRISODIUMPHOSPHATE 12 HYDRATE, 21298
TETRASODIUMPYROPHOSPHATE, 22132 DIPOTTASIUM PHOSPHATE,

22150 TRIPOSTASSIUMPHOSPHATE, 71097 MONOSODIUM
PHOSPHATE, 71100 MONOSODIUM PHOSPHATE,  JOHA KD,

71101MONOSODIUMPHOSPHATE, 71102 MONOSODIUMPHOSPHATE,
JOHA SDS 2, JOHA T NEW, JOHA K, ACID SODIUMPYROPHOSPHATE,

SAPP FR-2, SODIUMPOLYPHOSPHATE, JOHA S 80 NEW, SHMP P 60,
GRUNDSTOFF P 60, SODIUM TETRAPOLYPHOSPHATE, SODIUM

POLYPHOSPHATE P-64 71440, SODIUM POLYPHOSPHATE P-64 71442,
SODIUM POLYPHOSPHATE P-64 71443, JOAH S 64,

SODIUMHEXAMETAPHOSPHATE 71460, SODIUM POLYPHOSPHATE
71462 ,SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE 71464, SODIUM

HEXAMETAPHOSPHATE 71465, JOHA C NEW, SODIUM
HEXAMETAPHOSPHATE P 96, SODIUMPOLYPHOSPHATE P-70, SOLVA

35 S, SODIUMTRIMETAPHOSPHATE, SO
DIUMMONOFLOUROPHOSPHATE, JOHA IMP, TETRAPHOTASIUM

PHYROPHOSPHATE SOLUTION 60, TETRAPHOTASIUM
PHYROPHOSPHATE SOLUTION 63, BRIFISOL PTP,
POTASSIUMTRIPOLYPHOSPHATE, PHOTASIUM

TRYPOLYPHOSPHATE SOLUTION 50ֵ ,BRIFISOL PTP FINE, 72309
POTASSIUMTRIPOLYPHOSPHATE, 72314 P

OTASSIUMTRIPOLYPHOSPHATE, BEKABAKE LA 8, BEKABAKE LA 9,
PHOSPHATE 53338-LOESUNG, 76759 FERRIC PHYROPHOSPHATE, 76760

FERRIC PHYROPHOSPHATE, FERRIC ORTHOPHOSPHATE, TARI K
215 V, JOHA C SPEZIAL, JOHA S 4 SS, JOHA KM 4, JOHA B 50, JOHA S 9

D, JOHA S 9 SPEZIAL, JOHA B 9, JOHA B 30, JOHA SK 55, JOHA S 230,
JOHA S 10, BRIFISOL 750, JOHA SK 75, JOHA KM 7, JOHA S 85,

BRIFISOL 85 INSTANT, JOHA HBS, JOHA S 233, BEKAPLUS FS, JOHA S 4
NEU 77103, JOHA S 4 NEW 77103, BRIFISOL 414, JOHA RK 2 NEW,

PLASMAL S 6 A, JOHA S 100, JOHA S 90, BRIFISOL 512, BRIFISOL 512

132:מספר מוצרים

Bk Giulini:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר
:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 224עמוד 



NEW, PLASMAL P 5, BRIFISOL 450 SUPER, BRIFISOL 550, MCD 1,
BRIFISOL 758, JOHA SE, JOHA S 181, JOHA S 210, JOHA TS 5, JOHA P 50,

JOHA BT 2, JOHA BT 1, PLASMAL N, FIBRISOL 417, 71331
SODIUMTRIPOLYPHOSPHATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

 לונדוןKFה:בהשגחה

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

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

48052:תעודה' מס

2197:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

חנא גלובאל פארם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") VODA VODAמים מינרליים טבעיים 

רבנות סרביה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וודה וודה דו:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 225עמוד 



48055:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

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

איטליה-הרבנות בולוניה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פ.פונטי ס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L3426A, L3556, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות בולוניה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/12/16

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48059:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

:ים/מוצר
,ברגמוט ללא סוכר, יוזו, מלון, ליים, תפוז אדום, לימון, י'ליצ, מנדרינה: מחיות פרי בטעמים

,גויאבה, קוקוס, תות, פטל, פסיפלורה, אגס ללא סוכר, פסיפלורה ללא סוכר, מנגו ללא סוכר
,ערמונים, סברס, שזיף צהוב, קיווי, דובדבן שחור, משמש, אננס, (קסיס)דומדמניות שחורות 

כל מוצר לאחר")אסאי , קלמנסי, אוכמניות כחולות, קוקוס אינדונזי, דובדבנים מורלו
("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

29:מספר מוצרים

פונטייה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח ללא חשש קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 226עמוד 



48064:תעודה' מס

619:יבואן' מס

ט"ב טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי30/12/2018:תאריך לועזי

ניצת הדובדבן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25סוכר קנים אורגני באריזה 

ברזיל, הרב מאיר איליווביטיש:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אוסינה סן פרנסיסקו:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב מאיר איליוויטש ברזיל ובאישור, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48066:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה בקלה בלי עור קפוא 

ארגנטינה- הרב ענתבי:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל מריסקו:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

,פרשת שלח לך, פרשת נשא, פרשת משפטים, פרשת עקב:על הקרטון חייב להופיע 
פרשת כי תשא, פרשת מקץ, פרשת וישב,מקץ, פרשת נח

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

11/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 227עמוד 



48069:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ג טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/12/2018:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") POTASSIUM SORBATEפוטסיום סורבט , SORBIC ACIDסורביק אסיד 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nantong Aceitic Acid:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48071:תעודה' מס

1940:יבואן' מס

ט"ג טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/12/2018:תאריך לועזי

מ"י בע.מאי מרקט מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ערמונים אורגניים קלויים קלופים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נגדה שנליפוד סי או לטד'צ:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7290015995399, 

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

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

תאריך ייצור

21/01/18, 22/01/18, 23/01/18, 24/01/18, 25/01/18, 26/01/18, 09/07/18, 
04/12/18, 05/12/18, 06/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
18/07/19, 19/07/19, 20/07/19, 21/07/19, 22/07/19, 23/07/19, 02/01/20, 

27/05/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 228עמוד 



48073:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"ג טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי31/12/2018:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") sorbic acidסורביק אסיד , potassium sorbateפוטסיום סורבט 

("הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nantong Acetic Acid:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48075:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יפני עם עור וקשקשת קפוא  (לברק)פילה בס 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

זאנזיי אקואטיק:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 229עמוד 



48076:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה אמנון עם עור 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

4400/02185גו הרבווסט :יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48077:תעודה' מס

128:יבואן' מס

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

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה אמנון עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גואנגדונג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 230עמוד 



48078:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
PALM KERNEL OIL, PALM KERNEL OLEIN, SUPER:שמנים ושומנים

PALM OLEIN, BAKERY FAT 3639, 226 RBD COCONUT OIL, PFAT 482,
ICING 304, PALM FAT 525, BAKERY FAT, 347P, 380P, 355P, 368P, 313P,

GOLD BEADS, 38 TF ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סינגפור:בהשגחה

16:מספר מוצרים

Pt Musim:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

האישור רק לסחורה בקרטונים וחביות בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48079:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה אמנון עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גואנקסי באייגיה סיפוד באייליו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 231עמוד 



48080:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון נורבגי עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pl32131806weפרמיום סיפוד :יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48081:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")פילה טונה עם עור , פילה ברבוניה עם עור, דג דקר ברוד עם ראש ללא חלקי פנים קפוא

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Dl385טין טין :יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 232עמוד 



48082:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון אטלנטי עם עור קפוא 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

10116קומרסילה ואינדוסטריאל :יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48083:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דג פילה אלתית כסופה עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

10655סלמונס אייסן :יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 233עמוד 



48085: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סו לה אימפורט אקספורט:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48090:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ז"אלול תשע' שני כ יום:תאריך עברי11/09/2017:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Celebes Coconut:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 234עמוד 



48091:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה טונה עם פס עור קפוא וקשקשת 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dl57בין דין :יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48092:תעודה' מס

21:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

אקוגרין:שם היבואן

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

OK- ה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Serendipol:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOK-כשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 235עמוד 



48096: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")אגוזי מלך קלופים 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

פוינדקסטר נאט קומפני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתKכשר לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

48097:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 236עמוד 



48101: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

חי הונג:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48113:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ד טבת תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי01/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי לוז , תאנים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Kirlioglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

.נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית
יש לבדוק לפני השימוש, ללא פיקוח הלכתי מחרקים

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 237עמוד 



48115:תעודה' מס

47:יבואן' מס

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

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
SODIUM ACID FYROPHOSPHATE, CALCIUMסודיום אסיד פירופוספט 

PROPIONATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lianyungang Mupro:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48123:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קברנה סוביניון - המרכבה : יין

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bomed Bodegas Y Vinedos:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L63081,

חייב להופיע על גבי האריזה המקורית OU-P סמל הכשרות

 ובאישור הרבנות הראשיתOU-Pבהשגחת ה , כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/12/18, 04/12/18, 05/12/18

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

היין לא מבושל:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 238עמוד 



48125:תעודה' מס

6:יבואן' מס

ח"ו טבת תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי02/01/2018:תאריך לועזי

אולימפיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א "שבבי תפו

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Basic In Blackfoot:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
16750A, 17705A, 18705A, 

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/08/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48130:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
דומדמניות שחורות, דומדמניות אדומות מוקפאות, תערובת פירות יער לטחינה בלבד

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דובדבן חמוץ ללא גלעין מוקפא , מוקפאות

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קאמפול פרוטס:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ס פתח תקווה  ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 239עמוד 



48135:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
אוכמניות, דובדבן חמוץ קפוא ללא גלעין, דומדמניות שחורות קפוא, דומדמניות אדומות קפוא

,תות שדה לטחינה בלבד, חזרזר מוקפא, שזיף ללא גלעין מוקפא, חמוציות קפוא, כחולות קפוא
כל מוצר לאחר")פטל אדום שלם קפוא לטחינה בלבד , פטל אדום גרוס קפוא לטחינה בלבד

("הסוגריים אינו מאושר

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

10:מספר מוצרים

פולסקה.טי.אס.אל:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

ת ובאישור הרבנות"ס פ"כשר פרווה לפסח בהשגחת חת:נוסח התווית
הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש לבדוק לפני

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

48136:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוכמניות כחולות קפואות 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרייזר וואלי פאקרז:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 240עמוד 



48137:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ח"ו טבת תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי02/01/2018:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Priefer & Langen:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48139: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")פיסטוק קלוף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kahraman:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 241עמוד 



48142:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"ה טבת תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי02/01/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי פקאן לא קלוי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן  סאבא:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48146: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")שקדים מקולפים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olam International:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 242עמוד 



48147: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") ( RTF)סימילאק 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOU-D-Pסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUחלבי  בהשגחת , כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מזון לתינוקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48149: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")הל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rivexport:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 243עמוד 



48158:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ו טבת תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי03/01/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cargill U.s.a:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOU-Pארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

48184:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Century Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת הסטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 244עמוד 



48188:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהסטאר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סלבס קוקונאט קורפוראשיין:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת הסטאר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48189:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הדלסון נאט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 245עמוד 



48195:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
ORGANIC VIRGIN COCONUT OIL, COCONUT FLOUR, DESICCATEDח 

COCONUT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Royal Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOK-Pסמל ה

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48196:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") refined glycerine 99,7%wilfarin usp gradeגליצרין 
("מאושר

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pt.wilmar:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 246עמוד 



48197:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"ט טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי06/01/2019:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפל שחור ארוך שלם , ציפורן מקלות, ציפורן שלם

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Pt Jasum Jaya:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48198: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")אגוזי מלך בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

C.r Crain:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 247עמוד 



48199: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")שזיפים מיובשים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sacramento Packing: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 הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48201: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")אגוזי מלך בקליפה , אגוזי מלך מקולפים

ב"ארה-רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Gold River:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 248עמוד 



48203: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")אגוזי פקאן מקולף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

La Nogalera:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48205: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")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thuan Phuk:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 249עמוד 



48206: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")אגוזי קשיו מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Gia:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, 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

48207: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")שקדים קלופים 

ב"רבנות סאן פרנסיסקו ארה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Capay Canyon:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור,  כשר לפסח  פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 250עמוד 



48208: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")צימוקים ללא תוספת שמן 

ץ בית יוסף"בד/ ב"ארה-הרבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chooljian Bros:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש. ץ בית יוסף כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"סמל הכשרות בד
!לבדוק לפני השימוש

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

,כשר לפסח, 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

48209: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")שקדים מקולפים , אגוזי מלך מקולפים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Capex:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 251עמוד 



48213: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")שקדים בקליפה , שקדים מקולפים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Minturn:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48217: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")אגוזי מלך פרייזר 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Frazier Nut Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 252עמוד 



48219: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")אגוזי מלך קלופים 

קליפוניה-CCKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alpina Pacific Nut Co:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותCCKכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48223:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

מ"יורופוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חומץ תפוחים , 6%חומץ בן יין לבן , 6%חומץ בן יין אדום 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אנאס'וניאגריאס ריוג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L7332, L8036, L-8234,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/02/18, 06/02/18, 22/08/18, 23/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/02/23, 22/08/23

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 253עמוד 



48231:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רצועות קוקוס טבעי מיובש עם קליפה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סבל נאטורל פודס:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48246:תעודה' מס

609:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

מר קייק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NIBS-S-473קקאו גרוס 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, ממרחים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 254עמוד 



48249:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני א יום:תאריך עברי07/01/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ifs Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.י 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48252: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")זנגוויל 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Linyi Yifa Foodstuff:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 255עמוד 



48253: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")פפריקה מתוקה , פפריקה חריפה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Qingdao Yunda Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

!יש לבדוק לפני השימוש:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48254: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")ציפורן , מסיה, קינמון

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Jajum Jaya:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 256עמוד 



48255: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")פלפל שחור , פלפל לבן

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Phucshinh Corporation:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48257: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")טימן , מרווה, זעתר, כוכב-אניס, אורגנו, עלי דפנה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Omeroglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

!יש לבדוק לפני השימוש:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 257עמוד 



48260: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")שאטה טחון 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

J.p Khamkar&associates:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48261: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")זעפרן 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Triselecta:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 258עמוד 



48263: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")פטרוזליה עלים , שמיר יבש עלים, רוזמרין, מיורן, כוסברה עלים, בזיליקום

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Dehydrofoods:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48266: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")פלפל אדום 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agro Food:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 259עמוד 



48269: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")כוכבי אניס , ואן'פלפל סצ, קינמון סיני

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Orient Resources Company:יצרן

:טלפון

הונג קונג:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48270: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")מנגו במי מלח , פלפל במי מלח, לימון במי מלח

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Elmac Foods: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, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 260עמוד 



48271: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")פלפל ירוק , מוסקט, זנגוויל

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Kuruwa Enterprises: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, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48277: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") LARGE גרם 400פניני טפיוקה , SMALL גרם 400פניני טפיוקה 

("הסוגריים אינו מאושר

צ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פרונקמון רייס פלאור:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות כשר לפסח ללא חשש קטניות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 261עמוד 



48281:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי08/01/2019:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alime Kucuk:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

באישור הרבנות הראשית לישראל, נבדק ונמצא כשר לפסח:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש לבדוק לפני השימוש

,כשר לפסח, 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

48284:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 River Oak:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 262עמוד 



48285:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")דובדבנים חמוצים קפואים , דומדמניות שחורות, דומדמניות אדומות

("הסוגריים אינו מאושר

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

רן חלדוניה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48286:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טרה בטה:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 263עמוד 



48287:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דל אנדי:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48288:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קימפיל פריט:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ויש לבדוק את הפירות לפני. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע
השימוש מחשש לנגיעות

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 264עמוד 



48290:תעודה' מס

2352:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"גורי עצמון שניר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")מפיות נייר חלקות , (לבן) PPסכין ומזלג מהחומר ,כף

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Xiamen Kairun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48294:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ב"ארה ,WCRC:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hnh Nut Co:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתWCRCכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 265עמוד 



48302:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך בהיר מקולף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Irida Ltd:יצרן

:טלפון

מולדובה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48303:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Voicevelle:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 266עמוד 



48305:תעודה' מס

1476:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

תבליני גרשון:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")שושנים , טחונה/ שטה גרוסה, קליפות קפה שלם, נטל ליוס, שטה שלמה, כורכום שלם

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6: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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, חמץמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48308:תעודה' מס

1338:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי ג יום:תאריך עברי09/01/2019:תאריך לועזי

מ"דיברסי ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
חומרים, חומרים לניקוי רצפה ושטיחים, חומרי ניקוי וחיטוי למטבח, חומרים להדחת כלים

,חומרים לטיפול במים, חומרים לניקוי וחיטוי מפעלי מזון ומשק חי, לניקוי משטחים קשים
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חומרי קבוצת הגרטי , חומרי סיכה, חומרי ניקוי לתעשיה

("מאושר

הרב הוכוולד גרמניה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

 Diversey Deutschland:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה באישור הרבנות, פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 267עמוד 



48313:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"שבט תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי10/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

OU-ה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOU-כשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48314:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"חשון תשע' רביעי א יום:תאריך עברי10/10/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים טחונים , שקדים מולבנים, שקדים מקולפים

רבנות סן פרנסיסקו:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Hughson Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 268עמוד 



48328:תעודה' מס

111:יבואן' מס

ט"שבט תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי10/01/2019:תאריך לועזי

ניסים מוצפי:שם היבואן

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

ב"רבנות סן פרנסיסקו ארה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

וליאן פקינג'צ:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48341:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
SATIAXANE CX 921 KP, SAITAGEL ADG 14 KP, SAITAGEL ADG 520 SBח 

KP ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

 Cargil:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
11618BXGPC, 11618BXGPD, 12018BCGPC, 12018BXGPA,
12018BXGPB, 12018BXGPD, 12018BXGPE, 12018BXGPF,

12018BXGPI, 1208BXGPJ, 15418BXGPA, 15518BMAPA, 15518BMAPF,
:נוסח התוויתחייב להופיע על גבי האריזה המקורית OU-P סמל הכשרות

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

04/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 269עמוד 



48349:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") TAPIOCA STARCHעמילן טפיוקה 

ץ עדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chaophya Peuchrai:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
261118 ,271118,

למספרי. ץ כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"סמל הכשרות בד
,2116001-2120800, 2123200-2128001, 213400-2135200: הולגרמות

:נוסח התווית2087201-204400

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18, 27/11/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/11/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48359:תעודה' מס

1002:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"מייסטר מוצרים איכותיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") PRALINE PASTE-פרלינה לוז, PRALINE GRAIN-קרוקנט אגוזי לוז

("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ronly Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 270עמוד 



48374: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")וילה מסה - לו'ליקר לימונצ

איטליה, הרב חזן:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וילה מאסה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
25TA 75-1896, EUK P 03AV77, EUK P 23 SI 76-1816, L 1658- EUK P

01TA78,
.M124966 עד M124001 הקוד מ עד308001ומ131800 עד 130001מ 

מ. 305300עד 305001ומ309420 - N460001 עד N470000, מ- N454543 עד
N454790, מ- N454393 עד N454542 , מ- N442891 עד N4430000, מ- N383920

N454392 עד N454193 -מ ,N384000 עד

איטליה ובאישור, בהשגחת הרב חזן, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48375:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

2:מספר מוצרים

הנרי וויליך:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
10141, 10142, 10176, 10177, 816363, 816365, 816369, 816376, 816930, 

816942, AB1827, AC1827, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/01/19, 29/01/19, 11/05/19, 06/06/19, 18/07/19, 31/08/19, 21/11/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

31/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 271עמוד 



48378:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לה קרמרי רכיבי חלב ושומן צמחי 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

רי'נוראג:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
C848106, C848107, C848108, C848202, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/11/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48380:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון נורבגי עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אלמר:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 272עמוד 



48381:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"שבט תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי13/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה  נסיכת הנילוס עם פס עור וקשקשת 

ת"ס פ"חת:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאאר:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור הרבנות"ס פ"כשר לפסח בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48384:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

-ck:בהשגחה ב"ארה

1:מספר מוצרים

Santa Clara:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ב ובאישור הרבנות"ארה -ckכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 273עמוד 



48391:תעודה' מס

962:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"גריפלם טריידינג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") פיברוס FIBROUS: ח

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Visko Teepak:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48392:תעודה' מס

962:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"גריפלם טריידינג בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Visko Teepak:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUPסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

24/04/17, 25/04/17, 26/04/17, 27/04/17, 28/04/17, 29/04/17, 17/07/17, 
18/07/17, 19/07/17, 08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 11/01/18, 12/01/18, 
13/01/18, 25/06/18, 26/06/18, 27/06/18, 28/06/18, 29/06/18, 19/11/18, 

20/11/18, 21/11/18, 22/11/18, 23/11/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 274עמוד 



48414:תעודה' מס

645:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שני ח יום:תאריך עברי14/01/2019:תאריך לועזי

מ"פיוניר להדפסת אריזות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
IPLON CASING ג"חו , AUSTLON SHRINK BAG, AUSTLON SHRINK FILM

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

International Plastic Engineering:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
3211601145, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48417:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

ואליו:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 275עמוד 



48424:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

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

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

מחלבות בל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
EV0361C, EV3451B, 

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/06/19, 20/08/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48425:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
דר במותג'טריפל צ, "הגבינות של נני"דר לבן במותג 'צ, "הגבינות של נני"דר כתום במותג 'צ

דר'מיקס גבינת צ, דר אנגלית לבנה מגורדת במותג הגבינות של נני'גבינת צ, הגבינות של נני
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מגורדת במותג הגבינות של נני 

ועד הכשרות כדתיא:בהשגחה

5:מספר מוצרים

כושר דאיירי:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/01/19, 27/01/19, 28/01/19, 02/02/19, 28/02/19, 14/03/19, 18/04/19, 
09/05/19, 26/05/19, 17/06/19, 21/06/19, 30/06/19, 11/08/19, 17/08/19, 
25/08/19, 31/08/19, 04/10/19, 05/10/19, 06/10/19, 20/10/19, 26/10/19, 

11/11/19, 16/11/19, 17/11/19, 01/12/19, 02/12/19, 07/12/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

24/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 276עמוד 



48427:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה ברבוניה מנוקדת קפוא בציפוי קרח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וינט סטוק'קומאיי ג:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48430:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה ברבוניה מנוקדת קפוא בציפוי קרח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קואק טואן:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 277עמוד 



48431:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה ברבוניה מנוקדת קפוא בציפוי קרח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טאן היי פיש קו:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48432:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה ברבוניה מנוקדת קפוא בציפוי קרח 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 היי נאם3' וורקשופ מס:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 278עמוד 



48434:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלומון עם עור קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקספורטאדורה לוס פיורדוס:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48436:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דג סלומון שלם נורבגי קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מרטין אי בירקנס איאפטיאף:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 279עמוד 



48437:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון עם עור קפוא , דג סלומון שלם קפוא

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איי,ידרן קוואלון אס:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48438:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פילה סלמון נורבגי עם עור קפוא , דג סלומון שלם קפוא

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אלמר אספי זו:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 280עמוד 



48439:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון עם עור קפוא , דג סלומון שלם קפוא

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איי.סלמונס פסיפיק סטר אס:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48441:תעודה' מס

994:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

ם"דוידס פודס בע. מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") קפה שלמים קלויים 57דוידוף אספרסו 

גרמניה,הולשטיין - רבנות שלעסוויג:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ורינג'יבו מנופקצ'צ:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

הולשטיין ובאישור- כשר פרווה בהשגחת רבנות שלעסוויג:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 281עמוד 



48444:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון נורבגי עם עור קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סקגראק סלמון:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48445:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון נורבגי עם עור קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקו פיסק:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לשפשף את עור הדג לפני, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 282עמוד 



48446:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דג סלומון שלם קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי.קה אס'סלמונס קמנצ:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48448:תעודה' מס

1100:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ט יום:תאריך עברי15/01/2019:תאריך לועזי

ארכים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") STEVIOL GLYCOSIDE REB Aסטיביה באבקה ובגריגרם  

("אינו מאושר

הרב משה יהודא לייב לנדא:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pure Circle:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
APGA 1017039, DR 101772, DR 101773, DR 101774, DR 101775, DR

1017776, DR 1017777, DR 101778, DR 101779, SGA 1017074,
.על כל אריזה  הולגרמה  של הרב לנדא

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 283עמוד 



48452:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה לברק יפני עם עור 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אף' אייץ. וחאי סי'ז:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48456:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")גבינת קממבר , גבינת ברי עם עשבי תיבול שום, גבינת ברי עם פלפל שחור, גבינת ברי

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

4:מספר מוצרים

אלפנהיין:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/11/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 284עמוד 



48465:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אוניל טארים:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48466:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קס 'עמילן פריג

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אינגרדיון:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KHB2042/3,

פ מספר"הולגורמות כשל. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
1789690-1792000

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/10/18, 30/10/18, 31/10/18, 01/11/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 285עמוד 



48467:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
UNICELL PF 200, UNICELL PF 90, UNICELL BF 200, UNICELL BF 90סיבים  

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות ורשה פולין:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Interfiber:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
30044326, 30045866, 30045873, 30045880, 30046542, 30052857, 30053151, 
30053168, 30053175, 30053182, 30061040, 30061057, 30067639, 30067646, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/09/15, 11/10/15, 09/11/15, 10/11/15, 22/12/15, 26/10/16, 27/10/16, 

02/11/16, 07/11/17, 08/11/17, 17/10/18, 18/10/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48470:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") HERBACEL AQ PLUS CITRUS N: סיבי הדרים

("מאושר

אנגליה, בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Herbafood Ingredients:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
31410035, 31410036, 31510025, 31510027, 31710677, 31710678, 31710685, 

31810754, 31810755, 31810768, 31810777, 31810778, 31810779, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/10/14, 20/10/15, 18/10/17, 19/10/17, 23/10/18, 24/10/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

06/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 286עמוד 



48472:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שבבי בצל , אבקת בצל

kכ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Olam Spices & Vegetables Ing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
6263001001, 6263001002, 6263001003, 7226001026, 7227001007, 

8260001001, 8260001002, 8260001003, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48473:תעודה' מס

592:יבואן' מס

ט"שבט תשע' רביעי י יום:תאריך עברי16/01/2019:תאריך לועזי

לבנזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דג מלוח הרינג 

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jac Den Dulk:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
523/DULK 005/2018,

.על החביות  מופיע בול רבנות הולנד כשר לפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/11/18

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 287עמוד 



48476: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
,משמש, שזיפים, תפוזים, תות שדה:  בטעמיםFRUITANGOקונפיטורות תחת המותג 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דובדבן חמוץ , מיקס פירות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

99סימה :יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L190204, L190205, L190206,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
09/12/18, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18, 13/12/18, 03/02/19, 04/02/19, 

05/02/19, 06/02/19, 07/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
12/12/21, 04/02/22, 05/02/22, 06/02/22

כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

11/03/2019:עדכון. ת

48482:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Victor Packing: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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 288עמוד 



48485:תעודה' מס

1124:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

מ"רודינה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") גרם 400מנות קפוא / פילה  סלומון אטלנטי מעושן פרוס

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אייג.אםבי.ווגה סלומון גי:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
08.18,

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

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

תאריך ייצור
20/08/18, 21/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/07/19

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48489:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חתוכות , שלמות : STAR FOODפטריות שמפיניון  במותג 

("מאושר

ב"ארה-Kהמשולש:בהשגחה

2:מספר מוצרים

שמפיניונס סוריאנו:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
P27112017E4, P27112017L, P29112017E3, SO MNENG-P, 

Kכשר פרווה לפסח בישול ישראל בהשגחת המשולש:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/11/20, 29/11/20, 26/11/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 289עמוד 



48490:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ח"אדר תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי21/02/2018:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

:ים/מוצר
שקד מולבן חצאים, שקד מולבן שלם, שקד מולבן גרוס, שקד מולבן משובב, שקד מולבן פרוס

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

48500:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי17/01/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Superstar:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOKP-סמל ה

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 290עמוד 



48511:תעודה' מס

916:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/01/2019:תאריך לועזי

השדה מוצרים טבעיים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") טבעי 100%אבקת חרובים 

ספרד, רבנות מדריד :בהשגחה

1:מספר מוצרים

G.a Torres:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות מדריד ספרד ובאישור, לפסח פרווה,כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48513:תעודה' מס

1819:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/01/2019:תאריך לועזי

bsc distributors ltd:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RC-581חומר גלם אביצל 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fmc Bio Polymer:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 291עמוד 



48523:תעודה' מס

2143:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי20/01/2019:תאריך לועזי

מ"פינאטס ישראלי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,שקדים מולבנים חצאים, שקדים מולבנים גפרור, שקדים מולבנים, שקדים מולבנים טחונים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים מולבנים פרוסים 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

טריהוס:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
11510, 11511, 11860, 11877, S-10799, S-10921,

2183201-2185252' לקרטונם  עם הולגרמה מס

ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה,כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

צ כשר לפסח חייבים להופיע על האריזה"הולגרמה בד/ארץ הייצור וחותמת, שם היצרן:הערות
.המקורית

:עדכון. ת

48545: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") MODIFIED TAPUIOCA STARCHעמילן טפיוקה מעובד 

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tapioca Development:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח ללא חשש קטניות"על כל אריזה חייב להופיע חותמת הבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 292עמוד 



48548:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") חצאים 20% / 40%אגוזים מקולפים 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grower Direc Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48549:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

רבנות סאן פנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Del Rio:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 293עמוד 



48550:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"ארה-רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rpac:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48553: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")בצל יבש , עגבניות מיבשות, אדום, פלפל ירוק, שום לסוגיו

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Qingdao Unisoneco Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח ללא: סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית ו עם הכיתוב
.חשש קטניות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 294עמוד 



48555:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ו שבט תשע"שני ט יום:תאריך עברי21/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה נסיכת הנילוס עם פס עור וקשקשת קפוא 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

U08/96ביאנסיס פישרדיס :יצרן

:טלפון

אוגנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48558:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה טונה עם פס עור קפוא וקשקשת 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טרנג טואי:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 295עמוד 



48559:תעודה' מס

1831:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

קפסוליני:שם היבואן

:ים/מוצר
אספרסו, אספרסו דארק, אספרסו אינטנסו, אספרסו גולד: קפסולות קפה קלוי וטחון 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אספרסו נטול קופאין , אספרסו

רבנות פררה איטליה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

טוריפאזיוני פולי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות פררה איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48575: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")קפה נמס 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ngon Coffee:יצרן

:טלפון

וייאטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
148, 149, 150, 151, 152, KBP7234251- KBP7235075,

KBP7302400-KBP7320521,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

18/11/18, 19/11/18, 20/11/18, 21/11/18, 22/11/18, 23/11/18, 24/11/18, 
25/11/18, 26/11/18, 27/11/18

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 296עמוד 



48593:תעודה' מס

2204:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"שלישי ט יום:תאריך עברי22/01/2019:תאריך לועזי

מ"א ייבוא מוצרי מזון בע.ס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "ק300/ ג" ק1/ ג" ק5דבש טהור 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Trade 1:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48607:תעודה' מס

993:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

מ"אלוניאל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") SYNTHETIC MAGNESIUM SILICATEערכת אבקה 
("אינו מאושר

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dallas Group Of America:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 297עמוד 



48614: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") SICILIAמיץ לימון משומר לימונית 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סידג:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KFP L585 18, KFP L595 18, 

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/19, 30/11/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 298עמוד 



48616:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פטריות שמפיניון חתוכות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZAB 115779, BDZKPNK 11179, PM MPS 18 282 NL BDMNK 290779

09-10-21, PR MPS 18 078/079 NL BDZAB 1278, PR MPS 18 295 NL
BDZSW 02779 22-10-2021, PRMPS135NLBDZSW577708,

PRMPS136NLBDZSW577708, PRMPS16046NL, PRMPS16047NL,
PRMPS16048NL, PRMPS16049NL, PRMPS16068NL, PRMPS16096NL

BSZSW75776, PRMPS16354BDZABKP19977,
PRMPS17010NLBDZSW045777, PRMPS17086NLBDZSW065777,
PRMPS17087NLBDZSW065777, PRMPS17114NLBDZSW075777,

PRMPS17115NLBDZSW075777, PRMPS18351NL BDZZE81079,
PRMPS18352NL BDZZE81079, PRMPS19015NL BDZAS115779,

PRMPS19016NL BDZAS115779, PRMPS19028 NL BDZMNK221179,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

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

15/01/19, 16/01/19, 20/01/19, 21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 28/01/19

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

07/01/23, 08/01/23, 09/01/23, 20/01/23, 21/01/23, 22/01/23, 23/01/23

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

07/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 299עמוד 



48621: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") ליטר 5 ליטר ו0.5חומץ בלסמי בגודל 

הרב חזן איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מונרי פדרזוני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
04AD276, 07SH75, 12TA75, 13SH78, 27CH77,

44778 עד44002 ומ037529 עד036806 ומ100642 עד100002קרטונים ממוספרים מ
עד N199001 וממספר N044002 עד N044778  מספר199935עד  N199001 ממספר

N199935 . וממספר N100002 עד N100642 ממספר N036806 עד N037529.
N408070 עד N407001 ממספר

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/01/20, 29/06/20, 14/03/21, 28/11/21, 29/01/23

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48628:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

O.g.nut Co:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

באישור הרבנות הראשית לישראל, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 300עמוד 



48634:תעודה' מס

1367:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"אלקטרו כלור תעשיות כימיות בע:שם היבואן

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

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lotte Bp chemical:יצרן

:טלפון

קוריאה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48643:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

King Apricot:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 301עמוד 



48644:תעודה' מס

1649:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

מ"רי באר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")אננס , בננה, מנגו, מלון, דומדמניות, אפרסק, אסאי, אגס, אוכמניות

("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

קרופס פרוסט:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48645:תעודה' מס

916:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

השדה מוצרים טבעיים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25סוכר חום אורגני באריזה של 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pure Life Organic Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 302עמוד 



48646:תעודה' מס

638:יבואן' מס

ט"ז שבט תשע"רביעי י יום:תאריך עברי23/01/2019:תאריך לועזי

ענבי ציון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלחי תפוח עץ , קוביות תפוח עץ

בלגיה, מעין חי בריסל:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Fructus Meran:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
LP019024, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48647:תעודה' מס

638:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"חמישי י יום:תאריך עברי24/01/2019:תאריך לועזי

ענבי ציון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") LOCUST BEAN GUMמייצב לוקוסט בין באם 

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lbg Sicilia:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 303עמוד 



48653: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"),  נוזל אגוז קוקוס

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

תאי אגרי פוד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
27/04/19, 11/05/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48661:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

רבנות סן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sunview Marketing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 304עמוד 



48664:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמוציות , שזיפים מגולען אמריקאי

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOU- Pסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48683:תעודה' מס

1071:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

השלושה:שם היבואן

:ים/מוצר
RBD DOUBLE FRACTIONED/HIGH IV OLEIN (IV 60-67): ג"חו

JERRYCAN/FLEXITANKER, RBD HYDROGENATED PALM OIL ("כל
("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות סינגפור:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Moi International:יצרן

:טלפון

מלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 305עמוד 



48685: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")סוכר לבן בשקים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Podillya:יצרן

:טלפון

אוקראינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 306עמוד 



48690:תעודה' מס

622:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

מ"נספרסו ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,ריסטרטו, רומא, יו'ארפג, דולסאו דו ברזיל : NESPRESSOקפסולות קפה קלוי וטחון 

פורטיסיו, ויוולטו לונגו, רוסאבאיה דה קולומביה, אינדרייה מהודו, ליוונטו, קפריסיו, וולוטו
אנביבו, בוקאלה קה אתיופיה, דארקאן, קאזר, ליניציו לונגו, דיקפינטו אינטנסיו, קוזי, לונגו
אספרסו פורטה, אספרסו מקור ברזיל פרו, אספרסו לגרו פרו, אספרסו דיקפינטו פרו, לונגו

,לונגו לגרו פרו, לונגו דיקפינטו פרו, ויוולטו דיקפינטו, וולטו דקפינטו, יו דיקפינטו'ארפיג, פרו
,נפאל, לימיטד אדישן פרו, לימיטד אדישן, לונגו פורטה פרו, לונגו מקור גווטאמלה פרו

,רו פרו'קילימנג, ספיישל רסרב פרו, ספיישל רסרב, ספיישל קלאב פרו, ספיישל קלאב
מקור, ריסטרטו פרו, ריסטרטו דיקפינטו, ריסטרטו אינטנסו פרו, ריסטרו מקור הודו פרו

מקור טהור, מקור טהור אתיופיה, מקור טהור ניקראגווה, מקור טהור הודו, טהור אינדוניזיה
,פורטדו, דיקפינטו אינטנסו, בולטסו, אלטיסיו, דיאבוליטו, קניה מילימה פרו, קולומביה

,סטורמיו, דאבל אספרסו סקורו, דאבל אספרסו קאירו, ארונדיו, דיקפינטו אונטוסו, אפלורזיו
,אלטו אינטנסו, אלטו דולסה, סולליו, גיורניו, אינטסנו, דיקפינטו, אלבזיו, מלוזיו, אודסיו

,ביאנקו פורטה, סקורו, קורטו, קאירו, מאסטר אוריגין קולומביה, מאסטר אוריגין מקסיקו
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ביאנקו לגרו 

שוויץ, הרבנות בעזאל:בהשגחה

74:מספר מוצרים

נסטלה נספרסו:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לפסח פרווה בהשגחת הרבנות באזל ובאישור הרבנות, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

סוגי קפה:הערות

31/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 307עמוד 



48692: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")ג "ק25סוכר חום כהה באריזה של 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tate & Lyle:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.לשימוש לפני פסח בלבד

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48696: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 אינו מאושר") TAPFIL 188-עמילן מעובד מטפיוקה 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tdc:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
601758, 611644, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/11/16, 07/11/16, 08/11/16, 09/11/16, 21/11/17, 22/11/17, 23/11/17, 
04/11/18, 05/11/18, 06/11/18, 07/11/18, 08/11/18, 09/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/06/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 308עמוד 



48698:תעודה' מס

650:יבואן' מס

ט"א שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי27/01/2019:תאריך לועזי

פרוטרי:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ווינרי דיסטילרי קווינט:יצרן

:טלפון

מולדובה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

מבושל

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

OUעל כל בקבוק הולוגרמה של :הערות

:עדכון. ת

48701:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")לבן יבש , לבן חצי יבש : JAUME SERRAיין מבעבע 

("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אום סרה'ג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L-059JS3, L-AO47JS3, L-D108JS3,

כל בקבוק  ממוספר ממספר. היין לא מבושל  CB6956334GX עד
'ממס .DA9260943HO עד DA9233052HO 'ממס .CB7013951GXמספר

EB2537713IL עד EB2548912IL ממס' EB2550004IL עד EB2579376IL ממס'
EB2605847IL עד EB2637972IL

ב ובאישור הרבנות"בהשגחת חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 309עמוד 



48703:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
יין- דומיין סנט פרי , קוט דה רון יין אדום יבש, דומיין קריסטיה קוט דה פרובנס יין רוזה יבש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לבן יבש שאבלי 

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

דומיין קריסטיה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CDR117K, CP217K, L.17.CH.01,

היין לא מבושל

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 310עמוד 



48710:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א "עמילן תפו

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Zetpezet:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
06112017 ,07112017 ,08112017 ,09112017 ,11122022 ,11-221812-33,
12122022 ,13122022 ,14122022 ,15122022 ,20364681-20374280,

20373757-20373792 ,20412681-20422280 ,20415553-20419755,
20418519-20355081 ,22-251081--11,

,1141601-1151200, 2387201-2411199, 2454401-2459200: מספרי הולגרמות
1091201-1092201

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

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

17/11/18, 18/11/18, 19/11/18, 20/11/18, 21/11/18, 22/11/18, 23/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/11/23

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 311עמוד 



48711:תעודה' מס

2174:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

אגודת הכורמים הקואפרטיבית:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")יין מבעבע רוזה חצי יבש , יין מבעבע אדום חצי יבש, יין מבעבע לבן חצי יבש
("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קובזי איי אי פיגלי'ג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ 2/18 L8036 044, BDZ 2/18 L8036 045, BDZ 2/18 L8036 046, BDZ

6/18 L8191 340, BDZ 6/18 L8191 341, BDZ 6/18 L8191 342, BDZ 9/18 L
8344 647, BDZ 9/18 L 8344 651,

היין מבושל. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית!!
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
10/12/18

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48714:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך בקליפה , אגוזי מלך קלופים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Frazier Nut Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 312עמוד 



48717:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") TYPE P(V) PASSOVER, TYPE P(V) MB PASSOVER: ג"חו

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Riken:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
X072702, X072801, X072802, X072803, X072804, X072805, X072901, 
X072902, X072903, X072904, X072905, X120303, X120304, X120305, 
X120401, X120402, X120403, X120501, X120502, X120601, X120602, 
X120603, X120604, X120701, X120702, X120801, X120802, X120803, נוסח התווית:

,כשר לפסח, השגחה צמודה, 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

48718: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") SODIUM SACCHARINEח 

אנגליה-בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tianjin North Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 313עמוד 



48722:תעודה' מס

1288:יבואן' מס

ט"ב שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי28/01/2019:תאריך לועזי

מ"אורנקיה ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") ונילין RHODIAROME, RHOVANILאתיל ונילין 

("מאושר

ב" ארהOU-ה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.  חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUP-ארץ הייצור ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

48724:תעודה' מס

1649:יבואן' מס

ט"ג שבט תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי29/01/2019:תאריך לועזי

מ"רי באר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות , פטל: פירות קפואים

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קרופס פרוסט:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ת ובאישור"בהשגחת חוג חתם סופר פ, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, כלליסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 314עמוד 



48730:תעודה' מס

915:יבואן' מס

ט"ג שבט תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי29/01/2019:תאריך לועזי

נגום:שם היבואן

:ים/מוצר
LOCUST BEAN GUM (E410) TYPE A-175, LOCUST BEANלוקוסט בין גאם 

GUM (E410) TYPE B-175 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lbg Sicilia:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48739:תעודה' מס

819:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

אספרסו קאפ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות קפה קלוי וטחון 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Essse Café:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 315עמוד 



48740:תעודה' מס

819:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

אספרסו קאפ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות קפה קלוי וטחון 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gimoka Group:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48741:תעודה' מס

1402:יבואן' מס

ט"ד שבט תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי30/01/2019:תאריך לועזי

מ" בע2008שירן נציגויות :שם היבואן

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

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sensient:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1801310429 ,70120236,

ץ מהדרין"על כל אריזה חייב להופיע הולוגרם זהב הכשרות בד

:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

14/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/11/19

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 316עמוד 



48747:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"ה שבט תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי31/01/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים גרוסים מולבנים , שקדים טחונים מולבנים

רבנות מדריד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Almendras Llopis Sa:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48749:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"ה שבט תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי31/01/2019:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
coukha bokobsa black cuveeכהיל תאנים במותג , כהיל תאנים במותג בוכא בוקובזה

prestige ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סייבה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על כל אריזה מקוריתOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 317עמוד 



48753:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר לבן צרפת בשקים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tereos:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48754:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1סוכר לבן הולנדי 

הרב יהודא לייב לנדא:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Suiker Unie:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.על כל אריזה חייב להופיע חותמת הכשרות

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב לנדא ובאישור הרבנות:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 318עמוד 



48756:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") איקומסה בשקים 35סוכר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Suiker Unie:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48757:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר"),  WHITE SUGAR CASTER, WHITE SUGAR EXTRA FINEסוכר לבן 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

בית דין לונדון:בהשגחה

3:מספר מוצרים

T & L Sugars Limited:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pארץ הייצורוסמל , שם היצרן:הערות
.

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 319עמוד 



48760:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דג פילה אמנון עם עור 

ת"פ,חוג חתם סופר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

4600/02027האיינן גיא דיסקיין :יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48764:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
") EUROVANILLIN AROMATIC, EUROVANILLIN SUPREME: אבקת ונילין

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Borregaard:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 320עמוד 



48767: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")אגוזי פקאן חצאים מקולפים 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

National Pecan Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48768:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
 potato starch עמילן תפוחי אדמה, Emes E/E, Emjet  P, Emjel EP 820, Emes EP

300, Empass NT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

צ העדה החרדית"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Emsland Starerke:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L000324322, L000324450, L000324457, L000324474, L000324485,
L000324499, L000324569, L000324631, L000324699, L000324745,
L000324784, L000324804, L000324852, L000324861, L000324877,
L000324882, L000324892, L000324934, L000325000, L000325055,

ג האריזה"ץ חייב להופיע ע"חותמת כשר לפסח של הבד .
:נוסח התווית

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

תאריך ייצור
12/09/16, 13/09/16, 14/09/16, 15/09/16, 11/09/17, 12/09/17, 13/09/17, 

14/09/17

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 321עמוד 



48773: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")אגוז ברזיל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exportadora Florenzano:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

,יש לברור לפני השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48775: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")אגוזי לוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל טי די ליגו:יצרן

:טלפון

גאורגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 322עמוד 



48777: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")אגוז מקדמיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טיולו:יצרן

:טלפון

מלווי:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48779:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

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

אנגליה, בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה פורטוגל:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pסמל 

ץ לונדון ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 323עמוד 



48780:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ח שבט תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
-ה גוסטו'דולצ, קפסולות אספרסו אינטנסו-ה גוסטו'דולצ, "גולד"קפה נמס מיובש בהקפאה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות גראנדה אינטנסו -ה גוסטו'דולצ, אספרסו

ץ לונדון"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתKLBD-Pסמל הכשרות 

ץ לונדון ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק נס קפה, כללי, תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48798: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 לאחר הסוגריים אינו מאושר")קרם קוקוס , נוזל אגוזי קוקוס

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אסיאטיק אגרו:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFבהשגחת , כשר לפסח  פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

10/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/12/19, 10/12/20

כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 324עמוד 



48801: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")צימוקים כהים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריבר ראנץ:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48810:תעודה' מס

731:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

פטרוס כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FUMARIC ACID, DL MALIC ACIDח 

COR:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Bartek Ingredients:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתCOR137ארץ הייצור וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 325עמוד 



48816:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CLEARAM PGHV- א מעובד"עמילן תפו

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Roquette:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Vהמספר באטש חייב להתחיל עם האות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48817:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") POTATO STRACH-  א"עמילן תפו

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Roquette:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 בתחילת הקודVחייב להופיע אות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 326עמוד 



48822:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")ג " ק25 בשקים של SPT 1HVעמילן טפיוקה מעובד 

("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Eiamheng:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1809M2002-3-4,

 וחותמת04/09/2018: על השקים יש חותמת ידנית של המשגיח עם התאריכים
.כשר לפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
10/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
10/09/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48824:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")דובדבנים חמוצים קפואות , אוכמניות שחורות קפואות

("מאושר

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Real Sa:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZMKPNK-21045778,QBC4718, BDZMKPNK-21045778,QSC4718,

.על כל קרטון יש מדבקת הולוגרמה בצבע זהב של סמל הכשרות כשר לפסח

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
04/07/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 327עמוד 



48827:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ט שבט תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חצילים למילוי , קישוא למילוי, פלפלים אדומים למילוי

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

יפטישין פור פודסטרף'נייל אג:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/11/18, 27/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/11/20, 27/11/20

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48830:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")חצאי משמשים בסירופ קל , חצאי אפרסקים בסירופ קל

("מאושר

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אי. קרונוס אס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ-MF-178701, BDZ-MF-178702, BDZ-MF-178703,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית ומספרי הולגרמות
7929601-7952124

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/11/18, 06/11/18

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 328עמוד 



48834: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 הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10אפרסק חתוך קוביות קפוא 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ינטאי דונגשון פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
LQ004, LQ005,

.על כל קרטון יש שני מדבקות הולגרמה בצבע זהב של סמל הכשרות כשר לפסח

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/07/18, 27/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/07/20, 27/07/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48835: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 הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10תות שדה שלם קפוא 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יאנגסו יושי פוד'ג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
S518E03Y0901, S518E04Y0901,

על כל קרטון יש שני מדבקות הולגרמה בצבע זהב של סמל הכשרות כשר לפסח

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/05/18, 07/05/18, 08/05/18, 09/05/18, 10/05/18, 11/05/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 329עמוד 



48836:תעודה' מס

12:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
") ELASTIC MEAT NETTINGרשתות לבשר , BURGER PAPERSנייר להמבורגר 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

אנגליה- ץ לונדון"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Scobie&junor:יצרן

:טלפון

סקוטלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48837:תעודה' מס

12:יבואן' מס

ט"שבט תשע' שלישי ל יום:תאריך עברי05/02/2019:תאריך לועזי

אחים זגה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ELASTIC TUBULAR NETTINGרשתות 

בית דין לונדון אנגליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Karatzis S.a:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 330עמוד 



48839: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 הסוגריים אינו מאושר")ד " ק10בצל קפוא באריזה של 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rizhao Tongkang Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
8434 ,8435 ,8446 ,8447,

אין/ץ מהדרין כשר לפסח בצבע זהב"על כל קרטון חייב להופיע הולוגרם של בד
לינת לילה

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

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

תאריך ייצור

05/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
05/07/20

ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48846: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")סוכר לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Consumar:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני  פסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 331עמוד 



48847: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")סוכר לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Krajowa Spolka:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48848: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 הסוגריים אינו מאושר")ברוקולי קפוא , כרובית קפואה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ינטאי דונגשון פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

הכשרות באריזות סגורות הנושאות הולגרמות זיהוי על כל קרטון ואת חותם
.ץ"הבד

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/11/18, 14/11/18, 15/11/18, 20/11/18, 05/12/18, 06/12/18, 09/12/18

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 332עמוד 



48852:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Svz:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1000236301, 1000272942, 1000307851, 100203446, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/08/15, 16/08/16, 17/08/16, 18/08/17, 28/08/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48853:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטחינה בלבד - פטל אדום

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אלקסיר:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

שם היצרון ארץ הייצור וסמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש, הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 333עמוד 



48854:תעודה' מס

2223:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

קיי פרוטס ישראל.או:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות שדה קפוא לטחינה בלבד 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אוקיי פרוטס:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים יש לבדוק לפני

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואיםסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

48856:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גולדן ספיזו:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 334עמוד 



48857:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

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

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אין וין פוק:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48858:תעודה' מס

2352:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"גורי עצמון שניר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקיק מלח , שקיק פלפל שחור

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Xiamen Kairun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייב להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 335עמוד 



48864:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") MONK FRUIT JUICE CONCENTRATEרכז פרי נוזלי 

("אינו מאושר

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Guilin Gfs Monk Fruit Corp:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L0013258-L0013383,

חייב להופיע על גבי האריזה המקורית OU-P סמל הכשרות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48866:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
GARLICאבקת שום , GARLIC FLAKESשבבי שום, GARLIC MINCEDשום טחון 

POWDER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Bc Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
21BS8295F, 21BS8295M, 21BS8295P,

חייב להופיע על גבי האריזה המקורית OU-P סמל הכשרות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 336עמוד 



48868:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס קלוי דק , קוקוס קלוי

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Franklin Baker:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7254D, 7255D, 7256D, 8246D, 8247D, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48874:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוכמניות כחולות קפואות 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בלל פארם אינק:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 337עמוד 



48875:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטחינה בלבד - פטל שחור קפוא

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דינדון גונו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ארץ הייצור סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית, שם היצרן

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
יש לבדוק, ללא פיקוח הלכתי מחרקים. הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 338עמוד 



48878:תעודה' מס

2388:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

י סי'אקס אם ג:שם היבואן

:ים/מוצר
GREEN TEA- AROMA TIE GUAN YIN, BLACK TEA - EU DA: עלי תה

HONG PAO, GREEN TEA - EU FRESH OOLONG, GREEN TEA W.
JASMINE - EU JASMINE CHUNHAO, GREEN TEA W. JASMINE - EU

JASMINE DRAGON PEARL, GREEN TEA W. JASMINE - EU JASMINE
YINHAO, BLACK TEA - EU PUERH TEA, GREEN TEA - GREEN

NEEDLE, BLACK TEA - ORGANIC BLACK TEA  ,("כל מוצר לאחר הסוגריים
("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Zhejiang Changyu tea:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 339עמוד 



48888: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")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הונג פו:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, 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

48889: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")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לונג אן פוד:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 340עמוד 



48915:תעודה' מס

546:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי07/02/2019:תאריך לועזי

נופר.ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רכז ענבים סגול , 8000אולטרה וין 

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Golden Valley:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

 חייבים להופיע על האריזהOU-Pארץ הייצור וסמל הכשרות , שם היצרן:הערות
 וחתימת משגיח על האריזהOUחותם מתכת של .המקורית

:עדכון. ת

48917: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"),  משמש מיובש אוזבקי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאני פורט פרודקשן:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 341עמוד 



48918: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארו פיסטאשיו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48919: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אריזונה  נאט קומפאני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 342עמוד 



48920: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")צימוקים כהים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאני פורט פרודקשן:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48921: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jilin Shengyuan Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 343עמוד 



48922: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סן יואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

48923: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

From Wild International:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 344עמוד 



48926: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")ג " ק9אננס טבעי מיובש באריזות של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טודו נטורל:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48927: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")צימוקים כהים ללא שמן , צימוקים בהירים ללא שמן

("מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Victor Packing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 345עמוד 



48930:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Berberian:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

48934: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")שקדים מולבנים 

OU-ה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לברור לפני השימוש בפסח

 ובאישור הרבנות הראשיתOU-כשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 346עמוד 



48935: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")אגוזי לוז קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארסלנטורק:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות מיובשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48936: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")גלעיני משמש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יולי  גרופ:יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 347עמוד 



48938: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")פיסטוק בקליפה 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Setton:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

  ובאישור הרבנות הראשיתOk pכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

48941: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")אגוז מקדמיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ואלי מאקדמיאס:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 348עמוד 



48952:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטין דגים 'ג

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lapi Gelatine:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17377,

OU-Pעל כל שק חתימה של 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

48975:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Hk Enterprises:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 349עמוד 



48978:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"אדר תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי10/02/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

הרבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chooljian Bros:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

צ סאן פרנסיסקו  ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

48982:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,BLACKCURRANT IQFאוכמניות שחורות , CHERRY IQFדובדבן : פירות קפואים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") REDCURRANT IQFאוכמניות אדומות 

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Svz:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 350עמוד 



49001:תעודה' מס

1085:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

גלידן איכות:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") ליטר 5,  ליטר2,  ליטר1: מטבל אבוקדו קפוא בתכולה

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

לב טריידינג פרודקטס:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
06/12/18, 20/12/18, 21/12/18, 23/12/18, 26/12/18, 27/12/18, 28/12/18, 

30/12/18, 02/01/19, 03/01/19, 04/01/19, 06/01/19

תאריך אחרון  לשיווק קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49003:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני ו יום:תאריך עברי11/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
ברנדי, XOברנדי רגאל פרייד , קוניאק סוגים שונים, ברנדי קוולאיר, ברנדי רגאל פרייד

 פייןXOקוניאק גודה , קוניאק גודה  אקסטרה, 1' קוניאק גודה מס,  נפוליאוןVSOPשבלייה 
קוניאק גודה, GASTRONOMEקוניאק גודה , קוניאק גודה אנטרטיקה אייסי וויט, שמפיין

XO TERRE , קוניאק גודהVSOP , קוניאק גודה, ל" מ0.70קוניאק גודה
ANNIVERSAIRE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ1.5000 בקבוק

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

14:מספר מוצרים

קוניאק גודה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L17.11.22, L18.06.04,
על כל קרטון הולגרמה

ב ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 351עמוד 



49005: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
כל מוצר")שעועית ירוקה , אפונה וגזר, אפונה, שעועית צהובה קצוצה, שעועית ירוקה קצוצה

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות מדריד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Ultracongelados Virto:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49006:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפל אנגלי - פימנטו

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bodega De Granos:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 352עמוד 



49008:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pacific Atlantic:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, 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

49018:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
JB COCOA NATURAL, JB COCOA BROWN, JB COCOA: אבקת קקאו 

DARK BROWN, ZAMACOM DARK RED, ZAMACOM BLACK ("כל מוצר
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות סינגפור:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Jb Cocoa:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 353עמוד 



49019:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,D11CD, D11SQ, D11ZR, D11S, D11SB, D23S, D11B, D11EBאבקת קקאו מסוג 

D21DL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ב"ארה-OUה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Olam Suisse:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49020:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GLYCERINE USP/BP 99.7% G997גליצרין 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Natural Oleochemicals:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 354עמוד 



49021:תעודה' מס

642:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי12/02/2019:תאריך לועזי

מ"פוליבה בע:שם היבואן

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

הרב קאנטור תאילנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סנגואן וונגסא:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
N1312-76, N1411-25, N1811-01, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

16/12/13, 20/11/14, 02/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
15/12/15, 19/11/16, 01/11/20

חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49023:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי13/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10חתיכות אננס קפואות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ming Dung Private Enterprise:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/11/20

פירות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 355עמוד 



49025:תעודה' מס

121:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי13/02/2019:תאריך לועזי

פאוזה שירותי קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מסטה סופרמו כפול , מסטה סופרמו

רבנות בולוניה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Co.ind:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, תוסף תזונהסיווג המוצר

על התוויות" באישור הרבנות הראשית לישראל"עקב טעות לא צוין :הערות

:עדכון. ת

49028:תעודה' מס

2064:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי13/02/2019:תאריך לועזי

מ"בסט קוואליטי ציפס בע:שם היבואן

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

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

גרין האוס פור פוד אינדוס טרי אלאביד:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.על כל קרטון חייב להופיע מדבקה עם סמל כשרות וחותמת

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

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

תאריך ייצור

04/04/17, 05/04/17, 08/05/18, 09/05/18, 10/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/05/20, 04/04/19, 14/11/19, 14/12/19, 08/05/20, 09/05/20, 10/05/20

סיווג המוצר

:הערות

04/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 356עמוד 



49057:תעודה' מס

1380:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי13/02/2019:תאריך לועזי

רמי לויאני עסקי מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
,DE ZAAN: D11CD, D11SQ, D11ZR, D11S, D11SB, D23S- אבקת קקאו במותג

D11B, D11EB, D21DL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Olam Cocoa:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49059:תעודה' מס

915:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

נגום:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ORAFTI GR, ORAFTI HPX: ח

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Beneo Orafti:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 357עמוד 



49061:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נוזל אגוז קוקוס , קרם קוקוס

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ויאט וורלד:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתkfכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
13/05/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49064:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
FIBRULINE DS2, INSTANT, S20, XL, FIBRULOSE F97 ("כל מוצר לאחר

("הסוגריים אינו מאושר

OK:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Cosucra Group:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 358עמוד 



49065:תעודה' מס

1905:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

אס.או.אינויקטוס אם:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") VSOPדופוי תזקיק ענבים , VSדופוי תזקיק ענבים , XOדופוי תזקיק ענבים 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

באך גבריאלסן:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49066:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") COCOA BUTTERחמאת קקאו 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pt Papandayan Cocoa Industries:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 359עמוד 



49067:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1מחית אבוקדו באריזה של 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Del-ande Alimentos:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

27/06/18, 05/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
/06/20, /07/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49068:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
דומדמניות אדומות, דומדמניות שחורות קפואות לטחינה בלבד, דובדבן קפוא לטחינה בלבד

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפואות לטחינה בלבד 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מ"קמבול פירות בע:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
28/06/18, 03/07/18, 04/07/18, 05/07/18, 06/07/18, 08/07/18, 09/07/18, 

10/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
00/00/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 360עמוד 



49071:תעודה' מס

1158:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

שטראוס בריאות:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PURE FLOפיור פלו 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ingredion Incorporated:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49083:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")  איקומסה בשקים 43סוכר לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olam:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!לשימוש לפני חג הפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 361עמוד 



49084:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 45סוכר לבן צרפתי בשקים איקומסה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cristalco:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!השימוש לפני פסח בלבד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

49090:תעודה' מס

1859:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי14/02/2019:תאריך לועזי

אוסם בית השיטה השקעות:שם היבואן

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

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Vicente Trapani:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 362עמוד 



49094:תעודה' מס

2388:יבואן' מס

ט"אדר תשע' רביעי א יום:תאריך עברי06/02/2019:תאריך לועזי

י סי'אקס אם ג:שם היבואן

:ים/מוצר
GREEN TEA- AROMA TIE GUAN YIN, BLACK TEA - EU DA: עלי תה

HONG PAO, GREEN TEA - EU FRESH OOLONG, GREEN TEA W.
JASMINE - EU JASMINE CHUNHAO, GREEN TEA W. JASMINE - EU

JASMINE DRAGON PEARL, GREEN TEA W. JASMINE - EU JASMINE
YINHAO, BLACK TEA - EU PUERH TEA, GREEN TEA - GREEN

NEEDLE, BLACK TEA - ORGANIC BLACK TEA,  WHITE TEE ("כל מוצר
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

10:מספר מוצרים

Zhejiang Changyu tea:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

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

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 363עמוד 



49096:תעודה' מס

111:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

ניסים מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך קלופים 

ב"ארה-רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רדס'גולד ריבר אורצ:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49097:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grower Direc Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 364עמוד 



49106:תעודה' מס

1028:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

מ"אורגניק זון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")שקיות אוכל מנייר , ניירות אפיה נשלפים אחד אחד, גביעי אפיה מנייר

("הסוגריים אינו מאושר

Kסטאר :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Source Atlentiqe In:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתK PASSOVERסמל סטאר 

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49110:תעודה' מס

1973:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

שטודן גלובל ישראל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 100טון /ג" ק50/ ג " ק25סוכר לבן באריזות של 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Krajowa Spolka:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשימוש לפני חג הפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

31/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 365עמוד 



49113:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מנטה , לימון, סוכריות ללא סוכר בטעם ריבת חלב

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mieszko S.a:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
346182 ,347181 ,347183,

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOK-Pסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/12/20, 13/12/20

ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49114:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
שקדים מולבנים, שקדים מולבנים פרוס, שקדים מולבנים חצאיים, שקדים מולבנים שלם

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גפרורים 

ב"ארה-OUה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Treehouse California:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 366עמוד 



49116:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוקים 

הרבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chooljian Bros:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו  ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49119: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 מאושר")סירופ אגבה אורגני 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אידאה קומפני:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה" חייב להופיע עOK-Pסמל ה 

 ובאישור הרבנותOK-בהשגחת ה, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 367עמוד 



49125: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 מאושר") WE EATתפוחי עץ מיובשים ללא תוספת 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

היאנג הואגואן פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית+סמל הכשרות

בהשגחת חוג חתם סופר בניברק ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49127: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 מאושר")שמן זרעי ענבים מזוכך 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אולאיפיסיו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
042 18,

.ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

31/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
11/08/19, 31/07/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 368עמוד 



49134: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 מאושר")שמן זית אורגני 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אל.וניו אס'אסייתה ג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

  כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתKLBdסמל הכשרות 

כשר לפסח פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49138:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") GLYCERINE 99.7% WILFARIN USP GRADEגליצרין 

("אינו מאושר

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pt Wilmar Nabati:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOKPארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 369עמוד 



49139:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי17/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") N-CREAMER 221 KP, NATIONAL FRIGEX HV KP, THICKFLO KPח 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"ארה-OUה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

National Starch:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
AGB2016, AHB1901, FEB1302, GHB1005, HDB2013, HDB2014, 

HEG2103, HFB1025, HFB5070, HFB5071, HGB202(4,5), JEB5041, 
KGG2021, KHB5077, KHB5078, KHB5079, MEB2007, MEB2009, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וקוד הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

05/03/2019:עדכון. ת

49144:תעודה' מס

2395:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

מ"פז מוביל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
יילו קופי, יילו קופי קפסול דהקפהאינטו, יילו קופי קפסול פורטה, יילו קופי קפסול קלאסיקו

יילו, יילו נספרסו אינטנסו, יילו נספרסו סופרימו, יילו נספרסו קלסיקו, קפסול סופרימו
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יילו נספרסו נטול , נספרסו פורטה

רבנות בולוניה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

Co.ind:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות בולוניא ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

על התוית" באישור הרבנות הראשית לישראל"עקב טעות לא צוין :הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 370עמוד 



49151:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (סודה)מים מינרלים מוגזים , מים מינרליים

י"מחזיקי הדת בא:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אי.פי.תבינה אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

י  בעלז ובאישור"כשר לפסח בהשגחת מחזיקי הדת בא:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49154:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PEACANS RAWפקאן קלוף בקרטון 

CRC:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Navarro Pecan:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

  ובאישור הרבנות הראשיתCRCכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 371עמוד 



49159: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")ל " מ500/ ל" מ200מיץ לימון 

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יורופוד:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KPES,

ץ"על כל בקבוק חייבת להופיע חותמת הבד .

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/08/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49160: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")תחתיות ארטישוק מוקפאות 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גיברקס:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PASSOVER 78,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות כשר לפסח חייב להופיע ע .

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/03/21

שימורי ירקות, שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 372עמוד 



49161:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינה מותכת נטולת לקטוז,  שומן26%דר 'גבינת צ,  שומן23%גבינת אדם : גבינות מותכות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 23%

מאור הכשרות:בהשגחה

3:מספר מוצרים

הוכלנד אספנולה אס איי:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/08/19, 30/09/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

10/04/2019:עדכון. ת

49162:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") גרם 100פרמזנו מגורד ,  גרם200 גרם 150גבינה פרמזנו שקיל 

("מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

2:מספר מוצרים

איי.פי.זנטי אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
K5691, 

כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת מאור הכשרות ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/01/21, 15/07/21

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 373עמוד 



49163: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")לפתן דובדבנים חמוצים בסירופ קל 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קרוזס:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
YFKP78,

ץ וחתימה ידנית של המשגיח"על כל אריזה צריך להיות חותמת הבד .

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/07/21, 03/07/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49164: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")חצאי אפרסקים בסירופ קל 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פבלידס.פי:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PPPHC6 L18196/ 7/ 8/ 9,

מספרי הולוגרם ממספר. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
2046401-2063148

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/11/18, 21/11/18, 22/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/07/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 374עמוד 



49168: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")" SERA"חציל קלוי על האש במותג 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קורהאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CSPEA77, P.D.220-E.D.07/08/2021- CCSPK, P.D.252-E.D.-3AVKP,

PD158P.E.D SIVAN76,
על כל קרטון חותמת ידנית. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ב ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב:נוסח התווית07/08/18, 07/08/17, 06/06/16, 08/08/16של המשגיח עם תאריך 
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/06/19, 08/08/19, 07/08/20, 07/08/21

ירקות כבושיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49169:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינה חלומי 

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פטרו ברוס:יצרן

:טלפון

קפריסין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/12/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 375עמוד 



49170:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ח"אדר תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי18/02/2018:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 100ערמונים קלופיים וקלויים באריזות של 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Beijing Fuyong:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KMS770, SBC441, SBC770, 

ב ובאישור הרבנות"בהשגחת חוג חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/05/17, 04/06/18, 05/06/18, 06/06/18, 05/06/19, 03/06/20, 04/06/20, 

05/06/20

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49174:תעודה' מס

759:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

אריזות ירושלים:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")'  גר290/  גרם2500/ גרם400פטריות שמפניון חתוכות 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
K131178CW, K21079, K221178CG, KHYAD1178CW,

KPGIMELSHVAT79, KPZOISCHANOUKA, KYAD1178CW, L140246,
L140254, L140256, L140317,

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התוויתסמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/01/18, 30/01/18, 06/02/18, 10/12/18, 11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
29/01/21, 30/01/21, 06/02/21, 10/12/21, 11/12/21

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 376עמוד 



49175:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"שני י יום:תאריך עברי18/02/2019:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פקאן קלוף 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Snra:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49176:תעודה' מס

1015:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"מלח הארץ אילת בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (דק+גס)מלח גלמי מהרי ההימלאיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ittefaq:יצרן

:טלפון

פקיסטן:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 377עמוד 



49177:תעודה' מס

1367:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"אלקטרו כלור תעשיות כימיות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
DISODIUM PHOSPHATE , ANHYDROUS, SODIUM ACID- ג"חו

PYROPHOSPHATE 40, SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE, TETRAPOT
ASSIUM PYROPHOSPHATE, TETRASODIUM PYROPHSPHATE (

PURON K )"( כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

KF:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Omnisal:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49179:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")שזיפים מגולענים מיובשים ומיוממים , שזיפים מיובשים ומיוממים

("הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מטרה פרוניל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 378עמוד 



49185:תעודה' מס

94:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"מוגה אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CMCסודיום , אספרטיים אבקה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Vitascope:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49192:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
")" רמי לוי" "טעמן"קוקטייל פירות במותגים , "רמי לוי" "טעמן"אננס שימורים במותגים 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ עדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

גרקט פינאפל:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ץ כשר לפסח חייבת להופיע על האריזה המקורית"חותמת הבד

ץ עדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
01/12/18, 02/12/18, 03/12/18, 04/12/18, 05/12/18, 06/12/18, 07/12/18, 

08/12/18, 09/12/18, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18, 13/12/18, 14/12/18

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירות, שימורים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 379עמוד 



49194: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")פלפל שחור שלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Simexco Daklak:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49199: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")פלפל אנגלי שלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mesa Agriproducts:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 380עמוד 



49201: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")קינמון שבור ושלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sorab Enterprice:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבלינים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49202: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")קוקוס טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Primex:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 381עמוד 



49209: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
יסמין, לימונית אורגני, תה ירוק קמומיל, תה לבן אפרסק, ינסנג'ג, תה לבן בטעם דובדבן

כל מוצר")ארל גריי אורגני , אי איורוודה'צ, ילינג אורגני'דרג, תה לבן, אי אפריקאי'צ, אורגני
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

11:מספר מוצרים

פלוראפארם:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/19, 31/05/19, 28/07/19, 30/09/19, 29/11/19, 10/01/20, 31/05/20, 
30/06/20, 07/09/20, 30/09/20, 18/10/20, 31/10/20, 04/12/20, 25/04/21, 

23/11/21, 04/12/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49213:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קיו לואן:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 382עמוד 



49221: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")עגבניות מיובשות 

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  ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/10/18, 28/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
09/10/20, 28/11/20

ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49229:תעודה' מס

508:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"אורוקיה ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
ESSENTIAL VANILLINונילין , RHODIAROMEאתיל ונילין , RHOVANILונילין 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOUPסמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ממתקים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 383עמוד 



49230:תעודה' מס

508:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"אורוקיה ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") REGENT 12XXמונו קלציום פוספט 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Innophos Inc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.  חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49231:תעודה' מס

1290:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

שטראוס-מכוורת יד מרדכי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") טבעי 100%מיץ לימון 

בעלזא- ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יורופוד:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ מחזיקי הדת ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

20/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
20/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 384עמוד 



49234:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ד אדר תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,CAMEMBERT FIN NORMAND, GRAND TERROIR, MAKABI: גבינה 

PETIT BRIE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ס בני ברק"חת:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Gillot:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק ובאישור"כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/12/18, 02/02/19, 01/03/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49235:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפלים קלויים בתחמיץ , חצילים קלויים

ץ קהילות"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

באגלוגלו גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ קהילות ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/09/18, 18/09/18, 19/09/18, 20/09/18, 15/10/18, 16/10/18, 17/10/18

תאריך אחרון  לשיווק ירקות כבושיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 385עמוד 



49238: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")אגוזי מלך בקליפה , אגוזי מלך מקולפים

-CCK:בהשגחה ב"ארה

2:מספר מוצרים

Beard's Quality Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותCCKכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49242: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")ג " ק10צימוק ירוק טבעי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kaharaman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 386עמוד 



49243: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")תפוחי עץ מיובשים - תפוחונים

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ינטאי זונקאן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ץ כשר לפסח"על כל אריזה חותמת הבד

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/06/20

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49249: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jilin Xingrong Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 387עמוד 



49250: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")שזיפים מיובשים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mariani Packing: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 ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49251:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") BLEU MAKABIגבינה 

ס בני ברק"חת:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוסייטי לטיארס דה לאקיי:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/01/18, 03/02/18, 07/03/18, 07/04/18, 20/04/18, 04/02/19, 04/04/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 388עמוד 



49253:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") MAKABI EMENTAL, MAKABI GRUYERE" : מכבי"גבינות 

("הסוגריים אינו מאושר

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רי ליס דהאור אוברניי'פרומאג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר  לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/01/19, 04/01/19, 05/03/19, 12/04/19, 08/06/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49255:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך מקולף 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Diamond Foods:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 389עמוד 



49256:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
MINI BALL, MINI CREAM, MAKABI FROMAGE A" : מכבי"גבינות 

TARTINER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

רופ קאסאקספורט:יצרן

:טלפון

אוסטריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק ובאישור"כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/01/19, 12/04/19, 12/07/19, 12/10/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49259:תעודה' מס

814:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מוצרי חלב דן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אבקת חלב כחושה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dairy America:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
25-18, 

 ובאישורOUכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת ה :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקורית25-18ארץ הייצור וסמל המפעל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 390עמוד 



49260:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קרמל , פיסטוק, וניל, שוקולד: מעדנים 

ס בני ברק"חת:בהשגחה

4:מספר מוצרים

לאיטרי סנט פר:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח  חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/04/19, 09/06/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49262:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שוקו מכבי 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Terra Lacta:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח  חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/03/19, 09/06/19, 07/07/19

מוצרי חלב, משקאותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 391עמוד 



49263:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינה מוצרלה מכבי 

ס בני ברק"חת:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רישמון' קומפני פרומג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק"כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/01/19, 30/04/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49266:תעודה' מס

530:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"ארצנו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל") FROMAGE DE CHEVRE, MAKABIDOUX, BEURRE MAKABIמכבי 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ס בני ברק"חוג חת:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קאופרטיב לייטיארה דה סברה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ס בני ברק ובאישור"כשר לפסח חלב ישראל בהשגחת חוג חת:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/09/17, 10/10/17, 12/11/17, 02/02/18, 10/02/18, 04/03/18, 10/03/18, 
04/04/18, 12/05/18, 06/06/18, 12/08/18, 10/10/18, 11/11/18, 05/01/19, 
02/02/19, 20/02/19, 03/03/19, 20/03/19, 06/06/19, 08/08/19, 12/08/19, 

10/10/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 392עמוד 



49267:תעודה' מס

1233:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ" בע2009אלטרנטיבה סחר :שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")בלתי מוגזים , מוגזים:  טבעייםZARO'Sמים מינרלים 

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

זארוס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49270: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") POTASSIUM SORBATEח 

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nantong Acectic:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 393עמוד 



49271: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")אמוניום ביקרבונאט 

הרבנות נורבגיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Addcon:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49276:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך , אגוזי מלך קלופים

ב"רבנות סאן פרנסיסקו ארה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Haleakala Walnut Shelling:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ב ובאישור"כשר לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ארה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 394עמוד 



49277: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")חמוציות מיובשות 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUPסמל הכשרות 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49279: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")צימוק אוכמניות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Agronova: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 ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 395עמוד 



49280:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") D11SB, D21DL: אבקת קקאו

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Olam Cocoa:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49281: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")אגוזי קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Huy Viet:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 396עמוד 



49282: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")סומק 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cemre:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"ץ בית יוסך חייבת להופיע ע"חותמת כשר לפסח של בד

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבליניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49283: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")אגוז קשיו מקולף 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Song Hy:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 397עמוד 



49284: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")שקדים בקליפה , שקדים מקולפים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Vaan Family Orchards:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49294: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 הסוגריים אינו מאושר")ערמונים קלופים קלויים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

היבאי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
AVISHAY18,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

23/01/18, 10/03/19, 12/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
27/07/19, 09/09/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

26/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 398עמוד 



49299: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 הסוגריים אינו מאושר")חומץ לבן , חומץ בלסמי

KF:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אקובינל:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
KB01014, KS08014, L140976KF, 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKFכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/06/16

תאריך אחרון  לשיווק
21/06/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49301: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 הסוגריים אינו מאושר")אננס שלם פרוסות חתוך 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ט קומפני לטד לוט-ט:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
HNB6070,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/08/17, 22/08/17, 23/08/17

תאריך אחרון  לשיווק
21/08/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 399עמוד 



49306:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סודיום בנזואט 

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Emerald Kalama Chemical:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49307:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פוטסיום סורבט 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nantong Best Biochemical:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOKPארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 400עמוד 



49309:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FUMARIC ACID, DL MALIC ACIDג  "חו

COR:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Bartex Ingredients:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתCOR 137סמל 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49310:תעודה' מס

82:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"רביעי ט יום:תאריך עברי20/02/2019:תאריך לועזי

מ"יוליוס ברי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגאר אגאר 

לונדון-KFה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Roko:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

KOSHER FOR PASSOVERרק לסחורה עם מדבקה 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 401עמוד 



49321:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
ממרח סירופ,  גרם250ממרח חרובים עם אגוזי לוז ,  גרם250ממרח תמרים עם אגוזי לוז 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 400חרובים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אנטליה יניגון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
P01, P02, P03,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
09/01/19, 10/01/19, 11/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
11/01/22

קטניותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49329: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")אגוז פקאן מקולף 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

San Saba Pecan: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 ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 402עמוד 



49331:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") שומן 15.5%אבקת חלב מילאנו 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

פורטוגל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
81700301B,

חייב להופיע על גבי האריזה המקורית KLBD-D PASSOVER סמל הכשרות

כשר לפסח חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת בית דין:נוסח התווית
לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק מוצרי חלב, כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49332: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")אגוזי לוז 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozylmaz Findik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"לפסח בהשגחת בד,פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 403עמוד 



49334: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")תאנים מיובשות 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Suer Gida Sanayi:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת הסטר:נוסח התווית
הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49335: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")שקדים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Blue Diamond: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 ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 404עמוד 



49337: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")שקדים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rpac Almonds Grower: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 ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49338: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")שזיף מגולען 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.Sunny Argentina S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 405עמוד 



49340: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")אגוזים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Valbifrut:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49341: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")אגוזים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exportadora Huertos: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 ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 406עמוד 



49342: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")כורכום 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Smj Exports Pvt:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבליניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49349: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")חומץ תפוחים , 6%חומץ בן יין לבן , 6%חומץ בן יין אדום 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אנאס'וניאגריאס ריוג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L7332, L8036,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/02/18, 06/02/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/02/23

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 407עמוד 



49350: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")שימורי פטריות 

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מפנטר'צ:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

05.02.21/ 23-26.1.2020לסחורה המצויינת בתאריך אחרון לשווק 

ת ובאישור"לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פ,פרווה, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49351: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")סילאן תמרים טבעי 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אנטליה יניגון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/12/19, 10/01/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 408עמוד 



49352: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")סילאן סירופ תמרים 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אנטוליה יניגון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
07/06/19

ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49353: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")שימורי פטריות 

הרבנות הראשית לישראל/ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מפנטר'צ:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

05.02.21/ 23-26.1.2020לסחורה המצויינת בתאריך אחרון לשווק 

ת ובאישור"לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פ,פרווה, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 409עמוד 



49355: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")פלפלים אדומים קלויים בחומץ , רצועות פלפלים אדומים קלויים בחומץ

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2: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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/09/17

תאריך אחרון  לשיווק
27/09/19, 27/09/20

ירקות כבושים, שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49356: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")פלפל קלוי בחומץ 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונסרבס מרטינז:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PI348P, PI349P,

ץ בית יוסף כשר לפסח"לאריזות הנושאות חותם בד .

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
14/12/19, 15/12/19

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 410עמוד 



49357: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")רצועות 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
BBY1441,

על כל אריזה חייב להופיע חותמת הכשרות לפסח

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
27/09/19

ירקות כבושים, שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49359:תעודה' מס

859:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

ישרקו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סירופ מייפל אורגני 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ"קופרדקס בע:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 411עמוד 



49365:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") SPREADABLE AGAR-AGAR TYPE AGAROLESאגר אגר 

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות סינגפור:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Java Biocolloid:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49371: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")אגוזי לוז 

ב"ארה-Kהסטאר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozylmaz Findik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 באישור הרבנותKלפסח בהשגחת הסטאר,פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 412עמוד 



49373:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות גראנדה אינטנסו - ה גוסטו'דולצ

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pסמל 

ץ לונדון ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49374:תעודה' מס

1532:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

ביסקול:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סודיום סכרין 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

י'ביידה באלי טכנולוג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

20181031אצווה ' מס

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 413עמוד 



49375:תעודה' מס

65:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ בכר.ו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סודיום ביקרבונט 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Soda Sanayi As Sisecam:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49381:תעודה' מס

1316:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"חמישי ט יום:תאריך עברי21/02/2019:תאריך לועזי

מ"חידר חטאר יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס מיובש 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Century Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה  לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 414עמוד 



49396:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ח"אדר תשע' שבת ט:תאריך עברי24/02/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1 אריזות של 12שמרים טריים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozmaya Sanay:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KPBBYSL19,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות לפסח חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"לפסח בהשגחת בד, פרווה, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49397:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")שזיפים מיובשים עם גלעין , שזיפים מיובשים ללא גלעין

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sacramento Packing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 415עמוד 



49398:תעודה' מס

2240:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/02/2019:תאריך לועזי

שער סחר והפצה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") PHOSPHATE SPECIAL OF SODIUM: ג"חו

("מאושר

בלגיה- שומרי הדת אנטוורפן :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prayon S.a:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49410:תעודה' מס

749:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

מ"כספיריטס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ700" סוקולובסקי סליבוביץ"כהיל שזיפים 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הרמן לונס:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0206, 0985, L0158, L3618, 

בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות, פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 416עמוד 



49412:תעודה' מס

1544:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

מאש פרודוקטס:שם היבואן

:ים/מוצר
כפפות ויניל כחולות, כפפות ניטריל כחולות ללא אבקה, כפפות לטקס חד פעמיות ללא אבקה

כל מוצר")כפפות ניטריל ורודות ללא אבקה , כפפות ניטריל שחורות ללא אבקה, ללא אבקה
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Shamrock Manufacturing:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקוי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49420:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה נמס מגורען רד מאג 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
12329598, 12329672, 12329676, 12329828, 12391115, 

ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

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, 06/01/19, 07/01/19, 08/01/19, 09/01/19, 10/01/19, 

11/01/19, 12/01/19, 13/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 417עמוד 



49427:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

:ים/מוצר
/רסק עגבניות, POMODORI PELATIעגבניות מקולפות , POMODORINIעגבניות שרי 

רוטב פיצה קלאסי, MONO/ DOPPIO CONCENTRATO DI POMODOROתרכיז 
כל מוצר לאחר") PIZZA SAUCE CLASSICA E AROMATIZZATAמתובל /

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות בולוניה איטליה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Mutti Spa:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות בולוניה איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49428:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ט"אדר תשע' שני כ יום:תאריך עברי25/02/2019:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

:ים/מוצר
PASSATAמחית עגבניות קלה , POLPA FINE DI POMODOROעגבניות חתוכות דק 
DI POMODORO , עגבניות חתוכותPOLPA PEZZI ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

("מאושר

רבנות בולוניה איטליה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mutti Spa:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
A135, A136, A216, A217, B142, B187, B188, B215, B224, B225, B226, 

B227, B229, B230, B231, B232, B233, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות בולוניה איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 418עמוד 



49438:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוביות אננס מוקפא , י קלוף קפוא ללא גרעין'ליצ

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

זנגזו פומי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק הפירות לפני השימוש מחשש.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה
.לנגיעות

ת באישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49444:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך בקליפה , אגוז מלך מקולף

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Valbifrut:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

באישור הרבנות הראשית,פרווה , נבדק ונמצא כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק אגוזים, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 419עמוד 



49445:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ט"ח טבת תשע"רביעי י יום:תאריך עברי26/12/2018:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")תפוח , תפוח בננה, קינוח פירות, סלט פירות" : פרינוק"מחיות פרי 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ עדה החרדית"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

המה:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L080117 BDZ.MR 080119 HM1A, L090117 BDZ.MR 090119 HM2AB,

L090117 BDZ.MR 090119 HM3AB, L091218 BDZSEF, L100117
BDZ.MR 100119 HM3FD, L100117 BDZ.MR 100119 HM3FS, L101218

BDZSEF, L111218 BDZSEF, L121218 BDZSEF,
ג האריזה של"חותמת כשר לפסח של העדה החרדית ירושלים חייבת להופיע ע

המוצר

ץ עדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/01/17, 09/01/17, 10/01/17, 11/01/17, 12/01/17, 14/01/18, 15/01/18, 
16/01/18, 17/01/18, 18/01/18, 09/12/18, 10/12/18, 11/12/18, 12/12/18, 

13/12/18, 14/12/18

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

26/03/2019:עדכון. ת

49454:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
GEM MACAROON UNSULFITED 4800630,  NATURALקוקוס לבן  

COCONUT CONCENTRATE 4800630שמן קוקוס ,  רכז קוקוסVIRGIN
COCONUT OIL ORGANIC 4800630 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Franklin Baker:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.חייבים להופיע על האריזה המקוריתOK-Pארץ הייצור וסמל ה , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 420עמוד 



49463: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")טונה ריו מרה בשמן זית 

איטליה, הרב חזן:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בולטון אלימנטרי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב חזן  מילאנו ובאישור, כשר פרווה לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
20/10/20, 21/10/20, 09/05/22, 10/05/22, 05/07/22, 06/07/22, 17/10/22, 

14/02/23, 09/05/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49469:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
,ורד הבר היבסקוס, שומר, קמומיל, מנטה, שחור: תה פומפאדור ללא חומרי טעם ותמציות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר כורכום 'ינג'ג, לימון  (זנגויל)ר 'נג'ג, תה ירוק

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

8:מספר מוצרים

טיקנה:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
124019, 124028, 124029, 124030, 124031, 124032, 124033, L06LS, L07LS,

L08LS, L22LR09 28D CH,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ובאישור,ב "כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר ב:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/11/19, /11/20, /11/21, /11/22

כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 421עמוד 



49471: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")צימוקים ללא שמן 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאני פרוט:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49476:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ומי 'מים מינרליים טבעיים בורג

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gg & Mw:יצרן

:טלפון

גרוזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 422עמוד 



49477:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
גבינת עיזים למריחה עם שום ועשבי תיבול פרמידה,  גרם140גבינת עיזים למריחה פרמידה 

גבינת סנט מור,  גרם125בושה מרסי שף עם עשבי תיבול ,  גרם125בושה מרסי שף ,  גרם140
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אמיתית 

Kמשולש :בהשגחה

5:מספר מוצרים

אוריאל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/04/19, 17/05/19, 15/07/19, 06/08/19, 26/08/19, 24/09/19

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

31/03/2019:עדכון. ת

49479:תעודה' מס

628:יבואן' מס

ט"א אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי26/02/2019:תאריך לועזי

סופר פארם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מים מינרלים מוגזים , מים מינרלים טבעיים

ב"ארה-OUה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אי.פי.תבינה אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה" חייב להופיע עOU-Pסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 423עמוד 



49481:תעודה' מס

999:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ" בע2003פלא שף פרמיום :שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")שלפח , דומדמניות לבנות, דומדמניות אדומות, תפוחי עץ שרי: פירות קפואים

("הסוגריים אינו מאושר

-ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

א.קאפרוט ס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBY1441,

סמל הכשרות של פסח  חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"לפסח בהשגחת בד, פרווה,כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49485:תעודה' מס

1233:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ" בע2009אלטרנטיבה סחר :שם היבואן

:ים/מוצר
וודקה, ל" מ700 בטעם אשכולית אדומה 13מחייה , ל"מ700 משקה כהלי בלימונים 13מחייה 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ליטר 1זמסקי 

ספרד-רבנות מדריד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Destilerias La Huertana:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BP104F9, LI206F9, VZ106F9, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות מדריד ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 424עמוד 



49488:תעודה' מס

2216:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"ג ריצ תעשיות בע.נ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בסיס להכנת קצפת 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

'ריצ:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
10208322 ,10208323,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/11/18, 19/11/18

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49494:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
לוז, לוז טחון טבעי, לוז קלוף, לוז גרוס קלוי, חמאת לוז, לוז קלוי, אגוז לוז מולבן, אגוז לוז טבעי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קלוי טחון 

Kסטאר :בהשגחה

8:מספר מוצרים

Cirav Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 425עמוד 



49495:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עגבניות מרוסקות , עגבניות חתוכות, עגבניות שלמות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ינה דל פומודורו'לה רג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/09/21

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49497:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10/ ג" ק2קוביות אננס קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קמינוס דל סול:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 426עמוד 



49500:תעודה' מס

893:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פרלינים 

KIRץ איגוד רבנים "בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וולסרס גרופ:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CMGKP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ איגוד רבנים"חלבי חלב ישראל בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
KIRובאישור הרבנות הראשית לישראל 

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/07/19, /01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49501:תעודה' מס

893:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") (55%)שוקולד מריר ממולא קרם קקאו - פרלינים

KIRץ איגוד רבנים "בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וולסרס גרופ:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CMG KP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישורKIRץ איגוד רבנים "פרווה לפסח בהשגחת בד,כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 427עמוד 



49509:תעודה' מס

1361:יבואן' מס

ט"ב אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי27/02/2019:תאריך לועזי

מ"טעמים פלוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") MITACAפולי קפה  , "אילי"קפסולות קפה , "מיטקה"קפסולות קפה 

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות פאדובה איטליה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mitaca:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות פאדובה איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

18/03/2019:עדכון. ת

49513:תעודה' מס

1001:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/02/2019:תאריך לועזי

טבע ויטמן:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE, CARFOSEL RANGEח 

("הסוגריים אינו מאושר

שומרי הדת אנטוורפן בלגיה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Prayon S.a:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 428עמוד 



49516: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")שאטה , עלי חילבה, עלי קרי, לימון גראס, כורכום

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Nathubhai Cooverji & Sons:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49517:תעודה' מס

2400:יבואן' מס

ט"ג אדר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/02/2019:תאריך לועזי

מ"אינדיטק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") LISTEX P-IOOח 

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Micr-eos:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 429עמוד 



49526:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GLORURO DI CALCIOח 

רבנות ליוורנו איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49536: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")פיסטוק חלבי בקליפה , פיסטוק חלבי מקולף

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Setton:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 430עמוד 



49537: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")פלפל שחור 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Phuc Sinh:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49539: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")ג " ק22.68שקדים מקלופים 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hudelson Nut Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ג"חו, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 431עמוד 



49540: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")אגוזי קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Trung Nam:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49544:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") WW240אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tho Tamco Limited:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!!יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 432עמוד 



49546: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")אגוזי מלך מקולפים , אגוזי מלך בקליפה

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Deruosi:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49551:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק1אספרקסו קוסטה דורו , פולי קפה איזיקופי

רבנות פררה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קוסטדורו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
A10T, B06T, B08T, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות פררה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
10/01/21, 08/02/21, 10/02/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 433עמוד 



49557:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"ו אדר תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי03/03/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")גו 'גבינת מנצ, גבינת קברה, גבינת איבריקו, גבינה קשקבל

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

לקטס סן ויסנטה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
019049, 019050, 845120, 

 ובאישורKחלבי חלב ישראל בהשגחת משולש , כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/03/19, 18/10/19, 21/10/19, 18/02/20, 19/02/20, 21/02/20

מוצרי חלב, גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49559: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")אגוזי קשיו מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tan Tien:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!י שלבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף  באישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 434עמוד 



49570:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")נוזל למדיח מחוזק , נוזל למדיח כללי,  יחידות סבון דחוס4

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Etol:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקוי, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49573:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") etolit clean rחומר שטיפה כחול  , GT  100חומר משטח לכוסות 

("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אטול:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

באישור הרבנות הראשית לישראל, נבדק ונמצא כשר לפסח :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקוי, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 435עמוד 



49579:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") TWO IN ONE-סבון להסרת שומן וניקוי לתנורים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

M.k.n Maschinenfabrik Kurt Neubauer:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49586:תעודה' מס

1787:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

מ"טופ פוד תוספי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
סוכר אינורטי, ג" ק25סוכר חום חביות במשקל , ג" ק260ג "ק25: קרמל נוזלי במשקלים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק295במשקל 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Alvin:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ ומדבקת הולגרמוה בצבע זהב וחתימת יד"על כל חבית מדבקה עם חותמת הבד
משגיח שמשון שואן

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 436עמוד 



49605:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
אמל סינסאו רוזה'לה ז, אמל מלבק'לה ז, אמל  קברנה סוביניון'לה ז, אמל שרדונה כשר'לה ז

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Les Jamelles:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
AMS791113 A/B/C/D,

היין לא מבושל

משולש ובאישור הרבנותKכשר וכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49607:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ז אדר תשע"שני כ יום:תאריך עברי04/03/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דומיין ברסאן שאבלי כשר 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Domaine Bersan:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
5779,

היין לא מבושל

 ובאישור הרבנותKכשר וכשר לפסח בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 437עמוד 



49616: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טבליות לניקוי כלים במדיח כלים ביתי 

ב"ארה-Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

אי.יוייאו דלפאק דיילי נססיטיז סי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKפרווה בהשגחת משולש ,כשר לפסח :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49618: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
מי פה, אקטיב אוריגינל-משחת שיניים אלו, אקטיב מיסוואק-משחת שיניים אלו

משחת, משחת שיניים אלו אקטיב לילדים,  לילדיםLIFEמשחת שיניים , אקטיב-אלו
משחת שיניים לייף לילדים בטעם, מי פה אלואקטיב עם פלואריד, שיניים לייף תות שדה
כל מוצר")משחת שיניים לייף לילדים בטעם מסטיק עיצוב ספיידרמן , מסטיק עיצוב צומצום

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

איטליה- הרבנות פררה :בהשגחה

9:מספר מוצרים

איי.פ.וורל אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות פררה איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 438עמוד 



49619:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מוצרלה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי ביי וילקיסקאיי:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18SPZMOZ10-08/09/10,

סמל הכשרות כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית והולוגרמת זיהוי
.על כל קרטון

ץ בית יוסף"כשר חלבי חלב ישראל לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/10/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49622:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
תערובת פולי, (קפה קלוי)' גר250קוסטה דורו נטול , פולי קפה קלויים"ROLADIN"במותג

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פולי קפה קלויים - ערביקה

איטליה-רבנות פררה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קוסטדורו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
A09T, A10T, A22Z, A24Z, B04T, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות פררה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/01/20, 24/01/20, 09/01/21, 10/01/21, 04/02/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

15/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 439עמוד 



49623:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רוסו , רוזטו, פאסטה למברוסקו ביאנקו:יין מבעבע 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

דונלי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ 5/15, BDZ 6/14, BDZ/6/18 L81903416, BDZQ6/18 L 81903416,

KBDZ 1/16 0786046, LBD2/1/17 L7034057, LBDZ 5/15 L5180 345, LBDZ
5/15 L5181 347, LBDZ 6/17 17205404, LBDZ 6/17 17206403, LBDZ 6/17

L7205404, LBDZ 6/17 L7205405, LBDZ 6/17 L7206403, LBDZ1/18
8008003, LBDZ6/6172331,

סמל הכשרות כשר לפסח מבושל חייב להופיע על גבי האריזה.היין מבושל
.המקורית ופקק השעם

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

07/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 440עמוד 



49627:תעודה' מס

116:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

סידס:שם היבואן

:ים/מוצר
חליטת, חליטת מנטה, תה ירוק, תה ירוק בניחוח יסמין, תה אינגליש ברקפסט, תה ארל גריי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קמומיל 

בית דין לונדון:בהשגחה

6:מספר מוצרים

טווינינג אנד קומפני. אר:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0000507077 ,0000507136 ,0000508048 ,0000508235 ,0000508423,
0000508755 ,0000508937 ,0000509097 ,0000509170,

  חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתKLBDסמל הכשרות 
כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות:נוסח התווית

הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
29/01/19, 31/01/19, 06/02/19, 07/02/19, 08/02/19, 13/02/19, 14/02/19, 

15/02/19

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

12/03/2019:עדכון. ת

49629:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א מעובד "עמילן תפו, א"עמילן תפו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Zetpezet:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 441עמוד 



49632: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") EBANO S/L- (ללא לציטין)עיגולי שוקולד 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Norte Eurocao:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BPTNL111, KRI432,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקוה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/07/19, /01/20

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49634:תעודה' מס

172:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"תומר  יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")רסק תפוחים ממותק , "תומר"רסק תפוחים לא ממותק במותג

("מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אינדיאן סאמר:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
714338-10 ,714339-08 ,714339-15 ,814353/12-23 ,814354/00-03,

814360/09-23 ,814361/00-11,
ג האריזה המקורית"ץ חייב להופיע ע"סמל הבד

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/06/19, 05/06/19

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 442עמוד 



49635:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מקדמיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

I Pacific Gold Mamacademies:יצרן

:טלפון

אוסטרליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49636:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שזיף מיובש ללא גלעין 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pacific:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 443עמוד 



49637:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז פקאן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Diamond:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49639:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אננס מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Fruta Sana:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 444עמוד 



49640:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ללא שמן - משמש מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cakran:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49641:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז ברזיל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Import  & Export Alimendras:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 445עמוד 



49642:תעודה' מס

1403:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע (2001)שם טוב .ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פלפל שחור שלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Vietanm Black Pepper Asta:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49649: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")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ורינג'יאן מנופקצ'הואנג ט:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 446עמוד 



49651: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")אגוז קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

תאי הא:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
.הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49653:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ח אדר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי05/03/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
,קפה בריסטה, ויס נטול קופאין'קפה נמס מגורען טייסטר צ, ויס'קפה נמס מגורען טייסטר צ

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")" מילאנו"קפה נמס מיובש בהקפאה בתוספת קפה טחון 
("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

4:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

קוריאה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ב ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 447עמוד 



49662:תעודה' מס

106:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"מרום משה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חומץ תפוחים אורגני 

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אוואנאס'וינגרס ריוג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומץסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49684:תעודה' מס

2352:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"גורי עצמון שניר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") קני סוכר 9"צלחות ,  קני סוכר7"צלחות , מרקיות מקני סוכר

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

 Zhejiang Kingsun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7-260016-258752 ,7-260016-258769 ,7-260016-258776,
.ל בלבד"למספרי ברקוד הנ

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 448עמוד 



49686:תעודה' מס

645:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"פיוניר להדפסת אריזות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,NALOBAR, NALOFROM, NALOPHAM, NALOSHAP: שרוולי נקניק מפלסטיק 

NALOFLEX, NALOSLIM, NALOPEEL, NALO FASER, NALO SCHMAL,
NALOTOP ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

10:מספר מוצרים

Kalle Gmbh:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49694:תעודה' מס

645:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"פיוניר להדפסת אריזות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
NPC, NPP, S.C FIBROUSE CASING (NPC), S.C FIBROUSE CASING (NPP),
S.C FIBROUSE F, SUN COLOR F, SAN COLOR V, SUN COLOR CAS, SUN

V, SUN V CAS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KIRאיגוד רבנים :בהשגחה

10:מספר מוצרים

World Pac:יצרן

:טלפון

יפן:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 449עמוד 



49700: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")חלב קוקוס , קרם קוקוס, נוזל אגוז קוקוס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

תאי אגרי פוד:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
EF12B78Y, EP7710Y,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תאריך אחרון  לשיווק
19/06/20, 27/08/21, 28/08/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49701:תעודה' מס

90:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

ליקורד ביו:שם היבואן

:ים/מוצר
GLYCOMUL S KFG, GLYCOMUL TS KFG ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

("מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lonza Ltd:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 450עמוד 



49716: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")אגוז ברזיל 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tahuamanu:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

49720:תעודה' מס

2321:יבואן' מס

ט"ט אדר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי06/03/2019:תאריך לועזי

מ"שמן זית סבא חביב בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")טבעות זיתים מושחרים , טבעות זיתים ירוקים, זית ירוק מגולען צרוב על האש

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Yasikoy Gida San Ve Tic.ltd:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
24/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
24/11/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 451עמוד 



49723:תעודה' מס

1529:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

תבליני הגליל. סי. אף:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") BUJS1808פפריקה שלמה אצווה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Qingdao Boon:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49737:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 2,3,4תאנים שלמות מיובשות 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Murka Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 452עמוד 



49740:תעודה' מס

1134:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

תעשיות תפוגן:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")סטייק , יפס ביתי'צ, יפס קלאסי'צ, יפס בחיתוך אמריקאי'צ

("מאושר

ץ בית יוסף"בד/ הרב מייערס אנטווערפען:בהשגחה

4:מספר מוצרים

מקיין:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
9013 ,9014 ,9015 ,9016 ,9017,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח ללא חשש קטניות בהשגחת הרב פינחס:נוסח התווית
ץ בית יוסף ובאישור"בד/ אברהם מאייערס אנטווערפען

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/01/19, 14/01/19, 15/01/19, 16/01/19, 17/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/01/20, /01/21

כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49745:תעודה' מס

1278:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"בלדי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה נסיכת ללא עור קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרש פרץ:יצרן

:טלפון

אוגנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף כשר לפסח"רק לאריזות הנושאות סמל בד

ובאישור הרבנות, ץ בית יוסף"בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
30/10/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 453עמוד 



49746:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר לבן בתיפזורת 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olam Agro India:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשמוש לפני פסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49753: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 " ק5/ ג" ק1מלח ים אטלנטי גס 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אס.אי.אקואסל אס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 454עמוד 



49761: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")רוטב עגבניות מרוסקות בריסוק עדין , עגבניות מרוסקות- פולפה

("אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סטרילטום:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
R8+PLP 10, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
15/10/21

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49762:תעודה' מס

85:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

מ"יורוסטנדרט בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מרלו , שרדונה, סובניון קברנה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

דונלי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
LBDZ7/16 6202401, LBDZ7/16 6202406, LBDZ7/16 6202408,

סמל הכשרות כשר לפסח מבושל חייב להופיע על גבי האריזה.היין מבושל
.המקורית ופקק שעם

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 455עמוד 



49763:תעודה' מס

640:יבואן' מס

ט"אדר תשע' חמישי ל יום:תאריך עברי07/03/2019:תאריך לועזי

ן.א.ד.פ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ללא עור מעובד קפוא  (קוד)נתחי דג שיבוט פסיפי 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דליאן גואופו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

5043/6861/18משלוח ' מס

פרווה בהשגחת חוג חתם סופר ובאישור הרבנות, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/06/18

תאריך אחרון  לשיווק
16/03/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49767:תעודה' מס

1947:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

אגס אחזקות:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ויבש , יין מבעבע לבן חצי יבש

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

טורל-וזף מזכס'ג:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L2175, L2176, L3423, L3424, L3817, L3818, L4662, L4663, L5493, L5494,

על בקבוק יש בול ממשלתי יש בול ממשלתי ממוספר ממספר.היין לא מבושל
CB39403226Sעד מספר CB39470736S, ממספר DA9532170HF עד

DA9525217HF וממספרDB6598932HBעד מספר DB6603845HB וממספר
HB3949598HU עד מספר HB395222HU וממספר CB8611614GS עד מספר

CB8615515GS ממספר EB8580001IA עד מס' EB8620000IA

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 456עמוד 



49769:תעודה' מס

2137:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

מ"ר סחר בע.ס.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
תות, !לטחינה בלבד- פטל אדום, !לטחינה בלבד- מיקס פירות יער:פירות אורגנים קפואים

,דומדמניות אדומות, אוכמניות כחולות, !לטחינה בלבד-פטל שחור, !לטחינה בלבד-שדה 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דודבן חמוץ מגולען , דומדמניות שחורות

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

8:מספר מוצרים

פריגו פאון:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי. ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואיםסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

12/03/2019:עדכון. ת

49770:תעודה' מס

718:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

אריז יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר לבן בתיפזורת 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sadguru Sri  Sri:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

לשמוש לפני פסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 457עמוד 



49772:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
עגבניות חתוכות דק עם, עגבניות חתוכות לקוביות, מחית עגבניות קלה, עגבניות חתוכות דק

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בזיליקום 

OU:בהשגחה

4:מספר מוצרים

א.פ.אמילנה קונסרב ס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
A233-A242, A234, A240, A245, B232, B233, B234, B235, B236, B237,
B238, B239, B240, B241, B242, B243, B244, B245, P-126, P-127, P214,

P215, P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226,
סמל ה. ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן OU-P חייב

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התוויתג האריזה המקורית"להופיע ע
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/05/16, 20/08/17, 21/08/17, 22/08/17, 23/08/17, 24/08/17, 25/08/17, 
26/08/17, 27/08/17, 28/08/17, 29/08/17, 30/08/17, 31/08/17, 01/09/17, 
02/09/17, 21/08/18, 22/08/18, 23/08/18, 24/08/18, 25/08/18, 26/08/18, 

27/08/18, 28/08/18, 29/08/18, 30/08/18, 02/09/18

תאריך אחרון  לשיווק שימורי ירקותסיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 458עמוד 



49778:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון ג יום:תאריך עברי10/03/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
THERINAL PHOSPHORIC ACID 17216, :פוספטים NHP SODIUM

HEXAMETAPHOSPHATE PE, SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE,
TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, TRISODIUM PHOSPHATE,

DISODIUM PHOSPHATE, MASOFOS, SYROFOS, HAMISOF,
NUDLOFOS, DISODIUM PYROPHOSPHATE SAPP, FDP, SEAPA, FST,

MONOSODIUM PHOSPHATE, POTASSIUM TRIPOLYPHOSPHATE,
SOLUTIONS OF POTASSIUM TRIPOLYPHOSPHATE, SOLUTIONS OF
POTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM PYROPHOSPHATE,

HYDROFOS, MONOPOTASSIUM PHOSPHATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

KF:בהשגחה

21:מספר מוצרים

Fosfa:יצרן

:טלפון

כיה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

פוספטים:הערות
.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 459עמוד 



49783:תעודה' מס

2302:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי25/01/2018:תאריך לועזי

מ"מגהול פלוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משמש מיובש 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bozkale Dis Tic Ltd:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותKכשר פרווה לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

חייבים להופיע על, KOSHER FOR PASSOVER"ארץ הייצור  והכיתוב , שם היצרן:הערות
.האריזה המקורית

:עדכון. ת

49788:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי מנגו מוקפאים 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פו טין פודס:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 460עמוד 



49789:תעודה' מס

64:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"וילי פוד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס טחון 

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סלבס קוקונאט קורפוראשיין:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח"על כל אריזה חייב להיות חותמת הבד

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49796:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ET 7000נוזל למדיח כללי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Etol:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ובאישור הרבנות הראשית לישראל, נבדק ונמצא כשר לפסח :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 461עמוד 



49797:תעודה' מס

1704:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

טבע ים שיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון עם עור וקשקשת קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ברודר רמו איי אס:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49798:תעודה' מס

1704:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

טבע ים שיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון עם עור וקשקשת קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.אס. סלמר איי:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 462עמוד 



49799:תעודה' מס

1704:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

טבע ים שיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה שיבוט אטלנטי עם עור עם קשקשים קפוא 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

האלסטנסן גרניט:יצרן

:טלפון

נורבגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור"לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פ, פרווה, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49801:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") METHOCEL, WALOCEL C/CRT A CLEAR+STABLE TMח 

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Dow Wolff:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 463עמוד 



49802:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") NB6000טבליות ניקוי לתנורי רציונל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Rational:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49805:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ם "גרנולייט להברקת סכו

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thomas Dorr:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 464עמוד 



49806:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אטוליט קלין חומר ניקוי אדום לרציונל 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Etol:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49807: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")אבקת קקאו 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קרגיל:יצרן

:טלפון

חוף השנהב:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
61848151/2,

:מספרי הולגרמות. ץ כשר לפסח על האריזה המקורית"חותמת בד
7408801-7410909

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18, 27/11/18, 28/11/18, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/11/21

כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 465עמוד 



49811:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") OPTI FORM ACE P13 KFPג "חו

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Purac:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1801003156, 1982, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

30/01/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49813:תעודה' מס

2066:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

שיצר.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ADIPIC ACIDח 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Icl Performance:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 466עמוד 



49814:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דומדמניות יבשות 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Parthenon:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49816:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שני ד יום:תאריך עברי11/03/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רוטב עגבניות מרוסק אורגני 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tarre Di Sangiorgio:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

14/08/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/10/21

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 467עמוד 



49817: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")גבעולים - סלרי 

מעיין חי בריסל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פספרוסט:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L19010LN10 100121,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח ללא חשש קטניות בהשגחת הרב מנחם:נוסח התווית
חדאד בריסל ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49822: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") potassium iodide: אשלגן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ajay Europe:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 468עמוד 



49831:תעודה' מס

46:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

רדסון'יימס ריצ'ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")רוברטו קוואלי וודקה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נוברה- מזקקת פרנקולי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L190255,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/01/19, 30/01/19, 31/01/19, 01/02/19, 02/02/19, 03/02/19, 04/02/19, 
05/02/19

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

15/04/2019:עדכון. ת

49832:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") KRONOS 1171, KRONOS 2971: טיטניום דיאוקסיד

("מאושר

הרב הוכוולד גרמניה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Kronos Titan:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 469עמוד 



49833:תעודה' מס

1334:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

כפיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") RENNET CASEINרנט 

בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dairygold:יצרן

:טלפון

אירלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1044.KT44, 1044071G, 1044073G, VM28/1/78 NOA, VM30/1/78 NOA,

WM 30578 TER,
,חייבת להופיע על כל אריזה מקורית PASOVER KLBD D חותמת

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/03/16, 07/03/16, 08/03/16, 09/03/16, 10/03/16, 11/03/16, 12/03/16, 
13/03/16, 14/03/16, 15/10/17, 16/10/17, 17/10/17, 18/10/17, 19/10/17, 
20/10/17, 21/10/17, 22/10/17, 23/10/17, 11/02/18, 12/02/18, 13/02/18, 
14/02/18, 15/02/18, 16/02/18, 17/02/18, 18/02/18, 19/02/18, 26/08/18, 
27/08/18, 28/08/18, 29/08/18, 30/08/18, 31/08/18, 01/09/18, 02/09/18, 

03/09/18, 04/09/18

תאריך אחרון  לשיווק מוצרי חלב, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49836:תעודה' מס

1334:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

כפיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CALCIUM CASEINATEח 

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

D.m.v:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
103KD5V,

1017: אצווה' מס GG7/1022xig

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 470עמוד 



49838: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") חצאים 20%נדלר 'אגוז מלך צ

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

פוינדקסטר נאט קומפני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

KOSHER FOR" סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
PASSOVER""

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49839: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 לאחר הסוגריים אינו")ג " ק20/25 באריזה של BLANOSE REFINED CMCח 

("מאושר

צרפת-עדת יראים:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ashland:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 471עמוד 



49841:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ERCAWAX HCO 40 Lאמולסיפייר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 E.r.c.a:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49842:תעודה' מס

2056:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

מכוורת עין חרוד מאוחד:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דבש 

רבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Natur Lth:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 472עמוד 



49844: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")שקדים קלופים לרגטה ענקיים , שקדים קלופים לרגטה גדולים

("אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

בורגס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה ובאישור הרבנות הראשית, נבדק ונמצא כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

49850:תעודה' מס

1152:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

ששה יהורם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך מקולפים 

KSA:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Anderson:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKSAכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתKSAארץ הייצור וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 473עמוד 



49854:תעודה' מס

2407:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' שלישי ה יום:תאריך עברי12/03/2019:תאריך לועזי

מ"סקטור אפיקים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,PASSIONALE:  סוגיםLAVAZZA A MODO MIOקפסולות קפה קלוי וטחון במותג 

DEK CREMOSO, DELIZIOSO, INTENSO, SOAVE ("כל מוצר לאחר הסוגריים
("אינו מאושר

הרבנות הראשית לישראל:בהשגחה

5:מספר מוצרים

אי.פי.י לוואצה אס'לואיג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פרלל, קפהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49857: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")אתיל ונילין , ונילין

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Jiaxing Guihua Imp&exp Co:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 474עמוד 



49861: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")קוקוס טחון 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Celebes:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49863: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")צימוק חום טורקיה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Taris:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 475עמוד 



49864: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")שזיף ארגנטיני 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Morillas Exportadora:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49866:תעודה' מס

47:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

גלעם דגל:שם היבואן

:ים/מוצר
MODIFIED  TAPIOCAעמילן מעובד טפיוקה , TAPIOCA STARCHעמילן טפיוקה 

STARCH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Thai Wah Public:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 476עמוד 



49867: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")פפריקה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Qingdao Boon Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49869:תעודה' מס

645:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"פיוניר להדפסת אריזות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CELLULOSE CASINGצלולוזה 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Vicel Packaging:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOK-Pארץ הייצור וסמל הכשרות , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 477עמוד 



49872: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")לבן , לימון פרסי שחור

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Argo Elgohary:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49876: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")אגוזי לוז 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Noor Findik San:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 478עמוד 



49877:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
DC POWDERD CELLULOSE, QC BAMBOO FIBER, QC: חומר גלם 

PODERED CELLULOSE, SC POWDERED CELLULOSE, TC POEDERD
CELLULOSE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kסטאר :בהשגחה

5:מספר מוצרים

Creafill Fibers:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49880:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה נמס קונגו 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cacique:יצרן

:טלפון

ברזיל:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PSE0624/18, PSE0928/18, PSE0929/18, PSE1431/18,

למספרי הולוגרמות. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית :
3516001-3518173, 3508809-3510246, 31901023-31904311

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

19/11/18, 20/11/18, 21/11/18, 22/11/18, 23/11/18, 24/11/18, 25/11/18, 
26/11/18, 27/11/18, 28/11/18, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 479עמוד 



49883:תעודה' מס

2143:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"פינאטס ישראלי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")אגוז מלך קלוף טחון בהיר , 20%נדלר 'אגוז מלך קלוף צ

("מאושר

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פונדקסטר:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
2194611 ,2195151 ,2197538 ,2198201,

2197538-2198201 2194611-2195151' על כל אריזה הולגרמות מס

ץ העדה החרדית  ובאישור"בהשגחת בד,  פרווה,כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/12/18, 12/12/18, 13/12/18, 14/12/18, 15/12/18, 16/12/18

תאריך אחרון  לשיווק כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49890:תעודה' מס

2159:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"רוי משקאות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")" MOSES"וודקה מוזס  

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שמן ספיריטס:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
015778 ,015779 ,577616,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר פרווה לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

28/01/18, 29/01/18, 30/01/18, 31/01/18, 01/02/18, 02/02/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 480עמוד 



49896:תעודה' מס

744:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי ו יום:תאריך עברי13/03/2019:תאריך לועזי

מ"ס בע.מ.מ:שם היבואן

:ים/מוצר
פיירי מנקה ומטפח אלוורה, פיירי אורגינל, פיירי לימון, נוזל כלים פיירי פלטינום לימון

פיירי מנקה, פיירי אנטיבקטריאלי אקליפטוס, פיירי מנקה ומטפח ורד וסאטין, ומלפפונים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ומרענן תפוח 

KIRץ איגוד רבנים "בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

פרוקטר אנד גמבל:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

KIRץ איגוד רבנים "בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49904:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CLORURO DI CALCIO-קלציום כלוריד

רבנות ליוורנו איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 481עמוד 



49905:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")חמוציות , אוכמניות שחורות, דובדבן, אוכמניות שחורות, דומדמניות שחורות ואדומות

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Run Chlodna Pl04641101:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל גוף הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית. יש לבדוק לפני השימוש

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49906:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קיווי קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יאנטאי מייקי פודס:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
07/01/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 482עמוד 



49907:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטחינה בלבד - פטל שחור קפוא

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דריגון גרדן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

הוראת מעבר:הערות

:עדכון. ת

49909:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך קלוף 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Berberian:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

  באישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 483עמוד 



49912:תעודה' מס

77:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

אלטמן בריאות שותפות כללית:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כדורים רמיפמין 

רבנות ברלין גרמניה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Schaper And Brummer:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ולפסח בהשגחת רבנות:נוסח התווית
ברלין ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסחמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49920:תעודה' מס

632:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

סנפרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אננס מוקפא 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Tropifrost:יצרן

:טלפון

קוסטה ריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 484עמוד 



49928:תעודה' מס

101:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

מ"מינסטר פודאקס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוקידנט משחת, קוקידנט משחת הצמדה,  טבליות ניקוי לשיניים תותובת60-קוקידנס 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")הצמדה פלוס 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

P&g:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49933: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
,20-22%ל " מ250קרם קוקוס ,  ליטר2.9 17%קרם קוקוס , ל" מ400 17%שימורי קרם קוקוס 

ל" מ1000משקה קרם קוקוס , ל" מ330משקה קרם קוקוס , 20-22%ל " מ1000קרם קוקוס 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kמשולש :בהשגחה

6:מספר מוצרים

Tcc:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKכשר לפסח בהשגחת משולש :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/11/20

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 485עמוד 



49935:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
.PROBAT M4 SKFP FRO 500DCU, BULK SET 532 LYO1000 SKFP, STח 

THERM. V1 SKFP FRO 500 DCU, BF. SPECIES SKFP FRO 100 DCU, YO-
MIX 860 SKFP FRO 500 DCU, YO-MIX 391SKFP FRO 500 DCU ("כל מוצר

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Danisco:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4112994388, 4113013405, 4113159785, 4113261743, 4113269147, 

4113294816, 4113305740, 4113309787, L4112976685, 

:נוסח התווית

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתskfp- ארץ הייצור וכיתוב, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49936:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גבינה שוויצרית 

מאור הכשרות:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אס. ואליו אאסטי איי:יצרן

:טלפון

אסטוניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר חלבי לפסח בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/08/19, 05/12/19

מוצרי חלבסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 486עמוד 



49937:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי קשיו 

בעלזא- ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Thien:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

49938:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אבקת קקאו 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1900881701 ,1900881702 ,1900881801 ,1900881802 ,1900881803,
1900881804 ,1900881805 ,1900881806 ,1900981802 ,1900981803,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/01/19, 08/01/19, 09/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/01/21

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 487עמוד 



49939:תעודה' מס

2219:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"אבאל יזמות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,FORT ESPR CLASS 8, FORT LUNGO CLASS 4: קפסולות קפה פורטיסימו

FORT LUNGO FORTE 7, FORT RISTR INTEN 10 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

מחזיקי הדת אנטווערפען:בהשגחה

4:מספר מוצרים

.Beyers Koffie N.v:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת מחזיקי הדת אנטווערפען:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49940:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
,DI- SODIUM PHOSPHATE, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE: ג"חו

TETRA- SODIUM PYROPHOSPHATE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

Kסטאר :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Lianyungang Deband fine Chemical:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 488עמוד 



49942:תעודה' מס

156:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

רקיט בנקיזר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מפיג ריח למדיח /פיניש מפיץ ריח

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Reckitt Benckiser:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקויסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49944:תעודה' מס

156:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

רקיט בנקיזר:שם היבואן

:ים/מוצר
פיניש אבקה, ל לניקוי כלים'פיניש ג, פיניש מנקה מדיח, פיניש נוזל הברקה, פיניש טבליות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לניקוי כלים 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Reckitt Benckiser:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח ולכל ימות השנה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 489עמוד 



49947:תעודה' מס

156:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

רקיט בנקיזר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") FINISHפיניש , CILLIT BANGסילוט באנג , CILLITסליט 

("אינו מאושר

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

3:מספר מוצרים

רעקיט בענקיזער:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ת ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49955:תעודה' מס

760:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"אי  בע.סי.טי.פי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ב " בטנק עם מספר סגירה המצו96%אלכוהול אתיל 

פ"דרא-בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ncp Alcohols:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0042606, 0042607, 0042608, 0042609, 0042610, 0042611, 0042612, 0042613, 
0042614, 0042615, 0042616, 0042617, 0042618, 0042619, 0042620, 0042621, 
0042622, 0042623, 0042624, 0042625, 0042626, 0042627, 0042628, 0042629, 
0042630, 0042631, 0042632, 0042633, 0042634, 0042635, 0042636, 0042637, 
0042638, 0042639, 0042640, 0042641, 0042642, 0042643, 0042644, 0042645, 

0051077, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 490עמוד 



49960:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ250, ליטר5, ל" מ500חומץ בלסמי 

איטליה, הרב יצחק בעלינאוו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקובאסי'פטוריה ג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
15.195, 18015, 18016, 18027, 18065, 18066, 18127, 18260, 18316, 19042, 

בהשגחת הרב יצחק בלינוב איטליה, כשר פרווה לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/02/24, 00/09/23, 00/11/23, /09/19, /01/20, /03/20, /05/20, /07/20, /01/23, 

/03/23, /05/23

כלליסיווג המוצר

:הערות

26/03/2019:עדכון. ת

49961:תעודה' מס

154:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' ראשון י יום:תאריך עברי17/03/2019:תאריך לועזי

רסטרטו:שם היבואן

:ים/מוצר
,UT3, UV3, UL3, U23, UVU, ULU, UTU, CA0K: עגבניות מרוסקות פומודורינה- ג"חו

CA1X, CA3, CAX, CA7XC , רוטב שוקשוקהKOU ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

איטליה, רבנות בולוניה:בהשגחה

13:מספר מוצרים

Menu:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות בולוניה ובאישור הרבנות, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשים, גבינות, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 491עמוד 



49972:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
ממתק אייסקונפקט בטעם שוקולד, צמקאו- ממתק סוכריות אייסקונפקט בטעם שוקולד 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מריר צמקאו 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Eichetti:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
675166190116 ,695171210121,

"חלב נכרי. חלבי לאוכלי א- ט"כשר לפסח תשע"על כל יחידה מדבקה 

ללא חשש, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח:נוסח התווית
קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/01/19, 15/01/20, 21/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49974:תעודה' מס

1295:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ"כהן בע.ח:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שימורי פטריות שמפניון חתוכות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Proshamp:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ יורה דעה ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/08/17, 16/04/18, 30/07/18, 31/07/18, 28/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
21/08/20, 16/04/21, 30/07/21, 31/07/21, 28/01/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 492עמוד 



49976:תעודה' מס

42:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ"ר ובניו שיווק בע.גורן י:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") גרם 1380שימורי פטריות שמפיניון חתוכות  במשקל 

("מאושר

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
06/01/2018+TIME, BDZABKP45775, PR MPS 16 354 BDZABKP19977, 

PRMPS 16 214 NL BDTZ-KP-NK26045776, PRMPS 16 250 NL 
BDZSW77613, PRMPS17051NLBDZMZE, PRMPS17135NLBDZSW, 

PRMPS19015NL BDZBG579, ץ יורה דעה ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
01/08/16, 06/09/16, 19/12/16, 20/02/17, 25/04/17, 15/05/17, 18/12/17, 

12/06/18, 15/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/08/19, 06/09/19, 19/12/19, 20/02/20, 25/04/20, 15/05/20, 18/12/20, 

12/06/21, 15/01/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

49981:תעודה' מס

592:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי14/03/2019:תאריך לועזי

לבנזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10, ג" ק50דג מלוח הרינג 

רבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jac Den Dulk:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5230/DULK, 

ls-matjesherrinss 3/4  4/5  5/6

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/03/16, /04/16, /02/17, /01/18

תאריך אחרון  לשיווק
03/05/17, 27/05/17, 29/03/18, 15/01/19, 19/11/19

דגים קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 493עמוד 



49987:תעודה' מס

869:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

ס קפה.ל.י.ג:שם היבואן

:ים/מוצר
גראן',  גר250דק נטול ',  גר250קפה קרמה ',  גר250קפה טיארה ',  גר250אורו זהב : קפה 

אספרסו',  גר250לווצה קלאב ',  גר1000פיאנארומה ',  גר1000אורו זהב ',  גר7קרמה אספרסו 
קרמה',  גר1000גרנד ריסטורציון ',  גר7בפוד - דק נטול',  גר250פרפטו אספרסו ',  גר250בר 

פרפטו',  גר250קרמה גוסטו ',  גר250אדום - רוסה',  גר250טיארה ',  גר1000וארומה 
1000סופר קרמה ',  גר1000גרנד אספרסו ',  גר6.25מנות - דק נטול',  גר125בפוד - אספרסו

איל פרפטו אספרסו',  גר800ה 'לוואצה בלו דולצ',  גר1000לוואצה אורו ',  גר250מטינו ', גר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")'  גר125

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

24:מספר מוצרים

Luigi Lavazza:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 494עמוד 



49988:תעודה' מס

1458:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ"רכיבי מזון מתקדמים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א "שבבי תפו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סולן לודזקא גלוונו:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
29/18 ,3/19 ,4/19 ,889/17,

פ חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"צ בית יוסף כשל"סמל הכשרות בד

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/12/17, 05/12/17, 06/12/17, 23/01/18, 24/01/18, 25/01/18, 07/01/19, 
08/01/19, 09/01/19, 10/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
/12/18, /01/19, /10/19, /01/20

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

49999:תעודה' מס

1543:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי18/03/2019:תאריך לועזי

מ" בע1אונו גרופ :שם היבואן

:ים/מוצר
פולי קפה- יוניברסל , 1ג "ק - portofino camisciaפולי קפה כמיסה קלויים - יוניברסל 

-יוניברסל , פולי קפה פרמיום קלויים- יוניברסל , 1ג "ק - crema oroקרמה אורו קלויים 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פולי קפה קלויים בייקרי ,  פולי קפה גרנד קלויים

איטליה, הרב חזן מילאנו:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Compagnia Del Caff Srl:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב אברהם חזן מילאנו, פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 495עמוד 



50000:תעודה' מס

1543:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ" בע1אונו גרופ :שם היבואן

:ים/מוצר
קפסולות דיטה תערובת, קפסולות דיטה תערובת קרמה, קפסולות דיטה תערובת ריסטרטו

פולי קפה נטול קופאין, פולי קפה ריגינה קלויים, קפסולות דיטה תערובת ערביקה, קלאסיקה
,פור קפה, פולי קפה קלויים, פולי קפה דוקסה קלויים, פולי קפה קונטסה קלויים, קלויים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בליקר בייקרי 

מילאנו-הרב חזן :בהשגחה

11:מספר מוצרים

bian caffe c.r.l:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

03/04/2019:עדכון. ת

50001:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
תפוח, פירות, תפוז-תפוח-בננה, תפוח- אגס, אפרסק בננה ומנגו אורגני: מחית פרי- פרי פלצת

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוח , בננה

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

גו פרוסלבה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BBYKPNK,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
11/12/18, 12/12/18, 13/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
11/12/19, 12/12/19, 13/12/19

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 496עמוד 



50002: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")תאנים מיובשות , משמשים מיובשים

מאור הכשרות:בהשגחה

2:מספר מוצרים

בוזקורט:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי מחרקים

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50005:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
דובדבנים, תערובת פירות טרופיים, חתיכות אננס, קוביות מנגו, אוכמניות: פירות קפואים

לטחינה- פטל שחור , לטחינה בלבד- פטל אדום , לטחינה בלבד- תערובת פירות יער, חמוצים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטחינה בלבד - תות שדה , בלבד

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

לאקי די או או:יצרן

:טלפון

סרביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק היטב לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 497עמוד 



50011:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ICEIX 32 TF, ICEX26, MAFEIXח 

רבנות סינגפור:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Multimas:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

13/11/18, 14/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/11/19, 13/11/19

כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50013:תעודה' מס

122:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"פודור יבוא ושווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")קוקוס , קסיס, פסיפלורה, מנגו:מחיות פירות טבעיים

("מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Andros Chef:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
400249, 434377, 434378, 443026, 

כשר לפסח בכשרות חוג חתם סופר ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/08/20, 31/01/21, 28/02/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 498עמוד 



50017: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") TITANIUM DIOXIDE- טיטניום דיאוקסיד

(הוכוולד)הרב טוביה הוד :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Venator:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50020:תעודה' מס

158:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שוקוטרייד:שם היבואן

:ים/מוצר
ממתק אייסקונפקט בטעם שוקולד, צמקאו- ממתק סוכריות אייסקונפקט בטעם שוקולד 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מריר צמקאו 

גרמניה, הרב הוכוולד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Eichetti:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
675166190116 ,695171210121,

"חלב נכרי. חלבי לאוכלי א- ח"כשר לפסח תשע"על כל יחידה מדבקה 

ללא חשש, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, כשר לפסח:נוסח התווית
קטניות בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
16/01/19, 15/01/20, 21/01/21

ממתקיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 499עמוד 



50021:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אבקת קקאו

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

בי טי קקאו:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
10718331 ,12118331 ,20618331 ,22118331 ,30718331 ,32018331,

,20618331-22118331, 10718331-12118331לאצוות בין המספרים 
2375201-2377015הולגרמות . 30718331-32018331

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

25/11/18, 26/11/18, 27/11/18, 28/11/18, 29/11/18

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50022:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון נורבגי עם עור 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אלמר:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4552/1FZ/18,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/11/18, 27/11/18

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 500עמוד 



50023:תעודה' מס

1001:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

טבע ויטמן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק25  84320ל 'ריקוג

ץ מנשסתר"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

W Hydrocolloids,inc:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
182-0965,

סמל הכשרות בחתימה אדומה חייב להיות על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50026:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צמחים ופירות יבשים לתה בטעמים שונים 

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Martin Bauer:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר לפסח  פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 501עמוד 



50027:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה אמנון קפוא ללא עור 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

זאנגיאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4552/1GB/19, 4552/2GB/19,

צ העדה"הולוגרמות של בד. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
9873601-9875000, 40758401-40705600, 666401-820000החרדית ממספר 

ץ העדה החרדית ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50029:תעודה' מס

120:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"שטראוס  פריטוליי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר " ג50יפס טבעי 'תפוצ

ירושלים-ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

    Tasty Foods:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
021-024,

 עדBDZ12806402-BDZ12807309 עד BDZ12807301הולוגרם ממספר 
BDZ12807620-מBDZ9684822עדBDZ9685600מBD

Z1284386עדBDZ12816000 / ץ העדה החרדית ובאישור"בהשגחת בד, פרווה, לפסח,כשר:נוסח התווית2639201 עד 2640156- מ
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

08/01/18, 09/01/18, 10/01/18, 20/01/19, 21/01/19, 22/01/19, 23/01/19

תאריך אחרון  לשיווק חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 502עמוד 



50031: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
כל מוצר לאחר הסוגריים")רכז רימונים , דובדבנים חמוצים, מיצים טבעיים בטעם רימונים

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ארומה פרודוקט:יצרן

:טלפון

גאורגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
3/218,

ג האריזה"סמל הכשרות לפסח חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
02/12/16, 17/11/17, 07/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
02/12/18, 17/11/19, 07/11/20

משקאות קלים, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50032:תעודה' מס

120:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"שטראוס  פריטוליי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יפס 'חטיף תפוח אדמה תפוצ

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Corina Snacks Ltd:יצרן

:טלפון

קפריסין:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
CYP,

2721360 עד 2720801הולוגרמות מ 

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר לפסח פרווה בהשגחת הבד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

27/01/19, 28/01/19

תאריך אחרון  לשיווק חטיפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 503עמוד 



50036:תעודה' מס

2158:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

יבוא ויצוא. פ.ע:שם היבואן

:ים/מוצר
חומר ניקוי אבקתי למכונות קפה, CAFFENUקפסולות לניקוי מכונות הקפה שנקראות קפה 

 למכונות קפהECOמסיר אבנית , קיט קפנו מסיר אבנית וקפסולות ניקיון, אספרסו מקצועיות
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וקומקומים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קופי קפסולס דירקט:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50037: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שלמים במי מלח , לבבות דקל פרוסים במי מלח

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פרוססאדורה דה קונטינטל דה אלימנטוס פרוסנסונס:יצרן

:טלפון

אקוודור:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
KFP8678PRWH17NV46C01,

13-24/11/20ותאריכי תוקף מ13-24/11/17לתאריכי יצור מ

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/11/18, 05/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
16/11/20

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 504עמוד 



50042:תעודה' מס

1973:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

שטודן גלובל ישראל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר לבן 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cosumar:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

חייב להיות מצוין על גבי. ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות
האריזה שמופק בקזבלנקה

:עדכון. ת

50045: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")הל שלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Del Tropico:יצרן

:טלפון

גואטמלה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תבליניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 505עמוד 



50055: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")אגוז מלך 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Haleakala Walnut Shelling:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

50056:תעודה' מס

787:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

אמניזיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה אורגניקו , קפה איטליה, קפה וירו

הרב חזן איטליה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Caffe Company Spa:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 506עמוד 



50066:תעודה' מס

1714:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"י מנופים בע.ש.מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ200/500/750כהיל דובדבנים קירש ברגהוף 

עדת ישורון ציריך:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lateltin Ag:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת קהל עדת ישורון ציריך ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50069:תעודה' מס

1521:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"גידי מזרחי חברה למסחר ושיווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פיסטוק קלוף , פיסטוק

ב"ארה-OUה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Primex Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

. הייצור חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ וסמל ה, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 507עמוד 



50072:תעודה' מס

739:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

א יבוא משקאות.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
מבעבע לבן יבש" קאווה גודופרדו"יין  , מבעבע לבן חצי יבש לא מבושל" קאווה גודופרדו"יין  

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לא מבושל 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

לואיס דה ורניר:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1925, 3130, L010, L0141, L0201, L0335, L0336, L0757, L0758, L090, L091,

L111E28A14, L1353, L1356, L1925, L2403, L2404, L2517, L2519, L3129,
L3258, L3259, L3501, L5143, L5144, L99-B13 K13,

על כל קרטון חיב להופיע בול ממשלתי ממוספר בין המספרים.  היין לא מבושל :
EB9089845HZ עד EB9097082HZ  ובין המספרים: F577941 עדF577999 .

E697703 -עדE696517,  1205025 עד 1203891כ  , E679749 עד E680865
F1211813 GS ממספר F1208132  עד F1207001 או F1196196 עד F1195058מ

F1201053\ ממספר AA173278GB עד AA1726113GB, ממספר BB1812212G1
-CB8600671GS, BA6776579GL עד BB1799211GI CB8611613GS עד

BA677044GL
CB8617745GS עד CB8611611GS מ CB2433986GT עד CB2429906GT מ

עד DA2440001HG מקוד CA1204270HC עד CA1210809HC ממספר
DA24800000HG

ב ובאישור הרבנות"בהשגחת חוג חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 508עמוד 



50073:תעודה' מס

581:יבואן' מס

ט"ב אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי19/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוניליוור ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תה ליפטון 

אנגליה-בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יוניליוור:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
67123653 ,67123956 ,67123957,

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עklbd-pסמל ה

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

27/11/17, 28/11/17, 29/11/17, 30/11/17, 06/12/17, 08/12/17, 09/12/17, 
11/12/17, 15/12/17

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50077:תעודה' מס

106:יבואן' מס

ט"ג אדר ב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/03/2019:תאריך לועזי

מ"מרום משה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")טהור 100%סירופ מייפל אורגני אדר, טהור100%סירופ מייפל אדר

("אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

תעשיות ברנרד ובנו:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
14/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
14/11/23

סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 509עמוד 



50079:תעודה' מס

117:יבואן' מס

ט"ג אדר ב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/03/2019:תאריך לועזי

מ"סיימן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מעדן, מעדן פרי חמוציות ואוכמניות, מעדן פרי אוכמניות כחולות, מעדן פרי דובדבנים שחורים

מעדן פרי, מעדן פרי תפוח קינמון, מעדן פרי משמש, ר'ינג'מעדן פרי תפוז עם ג, פרי תפוזים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אפרסקים 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

8:מספר מוצרים

מ"סאנט דלפור בע:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50081:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ג אדר ב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/03/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
נטול קופאין" מאורו"קפה , "מק קפה"פולי קפה קלוי , "ביגה"/"גרג"תערובת פולי קפה 

קפה מאורו דה, capsulesקפה מאורו דה לוקס , "פודים"קפה מאורו דה לוקס , קלוי וטחון
פולי קפה, קלוי" נטו'נטופרצ'צ"פולי קפה מאורו , פולי קפה מאורו דה לוקס קלוי, podsלוקס 

 קלויmaestosoפולי קפה מאורו , GREG/BIGAפולי קפה קלויים , קלוי" פרמיום"מאורו 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

11:מספר מוצרים

קפה מאורו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
B27N, B28N, B29N, C09M, C12L, C12M, C14N, C15L, C17N, C18N,

C19N, C21N, C23M, C24N, C28I, C28N, C30M, C31N,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19, /09/20, 10/11/20, /12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 510עמוד 



50082:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"ג אדר ב תשע"רביעי י יום:תאריך עברי20/03/2019:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
טקילה, טקילה אל חימדור בלאנקו, טקילה הרדורה רפוסדו, טקילה אל חימדור רפוסדו

כל מוצר")טקילה הרדורה בלאנקו , טקילה חימאדור, טקילה הרדורה אנייחו, הרדורה פלאטה
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ועד כשרות הקהילה האשכנזית מקסיקו:בהשגחה

7:מספר מוצרים

קאזה הרדורה:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת ועד כשרות הקהילה האשכנזית:נוסח התווית
מקסיקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50086:תעודה' מס

2:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

אגוז מוסקט:שם היבואן

:ים/מוצר
יין אדום יבש שאטו קוט, מבושל-קוט דה בורדו-יין  אדום יבש שאטו בלריב דובואה בורדו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מבושל -קוט דה בורדו-בוגרד בורדו

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פילס רייגנק&ויגנובלס דובאה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
L.BD14K, L.CBR16.K, LBBD16K,

סמל הכשרות, היין מבושל  OU-P חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנותOU-Pכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
08/03/19

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 511עמוד 



50087:תעודה' מס

123:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

פוד טים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן זית כתית מעולה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אסטיאס בורגס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
184341015, L173097,

חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , כשר פרווה לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

01/02/17, 02/02/17, 15/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
01/08/18, 02/08/18, 02/02/19, 15/07/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50090:תעודה' מס

83:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוניברסל  נטוורק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") CARAGEENAN, CEAMFIBREכל הסוגים 

בית דין מנשסטר אנגליה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ceamsa:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ליד קוד מוצרKFPעל כל אריזה חייב להופיע 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 512עמוד 



50091:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פטריות שמפניון חתוכות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PR MPS I 5 194-195 NL BDZABYKP 475, PRMP 15-321 NL

BDZHOK3976, PRMPS 15 321 NL BDZHOK3976, PRMPS 15-327-328
NL BDZABNKP, PRMPS 16 011/012 NL BDZABN/KP, PRMPS 16 018

NL BDZSW55776, PRMPS 18 106 NL BDZMAB 1025778, PRMPS 18
351/352 NL BDZZE81079, PRMPS 19 028 NL BDZMNK221179, PRMPS

19 029 NL BDZMNK221179, PRMPS18 163 NL BDZSW 095778,
PRMPS18 184 NL BDZSW777810, PRMPS18 211 NL BDMKAB

5185778, PRMPS19065 NL BDZSW77907,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ יורה דעה ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת בד,כשר לפסח :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
13/07/15, 14/07/15, 17/11/15, 23/11/15, 24/11/15, 11/01/16, 12/01/16, 
18/01/16, 16/04/18, 12/06/18, 03/07/18, 30/07/18, 03/09/18, 17/12/18, 

18/12/18, 28/01/19, 29/01/19, 06/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
13/07/18, 14/07/18, 17/11/18, 23/11/18, 24/11/18, 11/01/19, 12/01/19, 
18/01/19, 16/04/21, 12/06/21, 03/07/21, 30/07/21, 03/09/21, 17/12/21, 

18/12/21, 28/01/22, 29/01/22, 06/03/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 513עמוד 



50095:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א מעובד "עמילן תפו

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Roquette:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Vמספר הבאטש חייב להתחיל עם האות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50096:תעודה' מס

1238:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"הכל יבוא לבית בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פטריות שמפיניון בשימורים 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרושמפ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PR MPS 18 057 NL BDZHO101278, PR MPS 18 078 NL BDZAB1278, 

PRMPS 16130 NL BDZABNK KP 01025776, PRMPS 16158 NL BDZSW 
57769, PRMPS16095NL BDZSW75776, 

PRMPS16355NLBDZABKP19977, PRMPS17010NL BDZSW045777, 
PRMPS17030NLBDZSW055777, PRMPS17051NLBDZMZE, 

PRMPS19016NL BDZAS115779, PRMPS19065NLBDZSW77907, 

ץ יורה דעה ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/04/16, 09/05/16, 06/06/16, 20/12/16, 10/01/17, 30/01/17, 20/02/17, 
24/04/17, 03/07/17, 14/08/17, 13/09/17, 17/10/17, 14/11/17, 26/02/18, 

19/03/18, 16/01/19, 06/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
04/04/19, 09/05/19, 06/06/19, 20/12/19, 10/01/20, 30/01/20, 20/02/20, 
24/04/20, 03/07/20, 14/08/20, 13/09/20, 17/10/20, 14/11/20, 26/02/21, 

19/03/21, 16/01/22, 06/03/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 514עמוד 



50097:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Son:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50100:תעודה' מס

913:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

ב גלובל.א:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תה סוגים שונים , קפה סוגים שונים

אוסטריה, רבנות וינה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Julius Meinel Austria Gmbh:יצרן

:טלפון

אוסטריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת  רבנות וינה אוסטריה ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 515עמוד 



50102:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") POTATO STRACHח 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Roquette:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 בתחילת הקודVחייב להופיע אות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, שמנים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50107:תעודה' מס

1126:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

שטראוס קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה קפוא מדיום , קפה קפוא סטרונג

רבנות הולנד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Douwe Egberts:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L071546A, L074064A, L089718A, L089796A, L092770A, L872515A,
L872517A, L872518A, L872556A, L876409A, L876412A, L879875A,
L966493A, L972492A, L974969A, L977758A, L983149A, L985409A,

L987833A,
עקב תקלה נשמט אישור הרבנות הראשית לישראל בתוית המוצר

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/04/17, 28/04/17, 29/04/17, 05/05/17, 10/05/17, 05/01/18, 18/01/18, 
26/01/18, 03/02/18, 14/02/18, 01/03/18, 11/03/18, 19/09/18, 25/09/18, 

31/10/18, 02/11/18, 07/11/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 516עמוד 



50109:תעודה' מס

547:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"רמי גורמה בע'ג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") COLAVITAשמן זית כתית מעולה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אי.פ.קולויטה ס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50111:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
PROBAT M4 SKFP FRO 500DCU, PROBAT 505 SKFP FRO 500DCU, BFח 

420 FRO 100 SKFP, BULK SET 532 LYO1000 SKFP, YO MIX 391 FRO 500
DCU SKFP, YO MIX 860FRO 500 SKFP ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Danisco:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4112523523, 4112601520, 4112602558, 4112621251, 4112621407, 
4112642685, 4112676071, 4112702402, 4112702406, 4112702565, 
4112720299, 4112735142, 4112758185, 4112778016, 4112803687, 
4112804962, 4112817339, 4112840940, 4112852758, 4112857075, 
4113159785, 4113218750, 4113239212, 4113247192, 4113261743, 

4113269147, 

:נוסח התווית

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתSKFPארץ הייצור והכיתוב , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 517עמוד 



50112:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"ראשון י יום:תאריך עברי24/03/2019:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יין לבן חצי מתוק -סי גראס גוורצטרמינר

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

דנוביאנה:יצרן

:טלפון

הונגריה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
L19049, 

ב ובאישור" ארהKכשר לפסח פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50116:תעודה' מס

2099:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"אינטרנשיונל כושר קיי אף אי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א "פתיתי תפו

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Maxim Gorkiy Ltd:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
010118 ,020118 ,030118 ,040118 ,17022019 ,18022019 ,19022019,

:למספרי הולוגרמות. ץ"רק לאריזות שמופיע עליהם חותמת הבד
1121640-112001 ,2055180-20550032 ,2240800-2238401 ,2236000-2233601

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

01/01/18, 02/01/18, 03/01/18, 04/01/18, 03/06/18, 04/06/18, 05/06/18, 
06/06/18, 07/06/18, 17/02/19, 18/02/19, 19/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
/02/20

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 518עמוד 



50117:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים מקולפים מולבנים , שקדים מקולפים

KSA:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sierra Valley Almonds:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית" חייב להופיע עKSAסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתKSAכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

50120:תעודה' מס

51:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"דורמקו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") TITANIUM DIOXIDEג "חו

פינלנד- עדת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sachtleben:יצרן

:טלפון

פינלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 519עמוד 



50129:תעודה' מס

625:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

סוגת:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוכר חום , חום מיוחד,  טון1סוכר גולדן בשק של 

פ"דרא, בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Mauritius Sugar Syndicate:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50130:תעודה' מס

2054:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"רביבים עלי דשא בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סלק אדום מקולף ומבושל 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קדינאי קונסרבו פבריקס:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
2716001 ,2720800 ,2773601 ,2773830,

פ בצבע זהב"הולוגרמה כשל+סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/02/19, 05/02/19, 06/02/19

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 520עמוד 



50132:תעודה' מס

568:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"חוות  פטריות תקוע בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")עגבניות מיובשות , עגבניות לחות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פייד גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
MBYPLK,

סמל הכשרות של פסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

26/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
26/12/19

ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50135:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מי סודה 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

'וואנגנוי בוורג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת ובאישור"בהשגחת חוג חתם סופר פ, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קלים, משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 521עמוד 



50136:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")במיה קפואה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יפטישין פור פודסטרף'נייל אג:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"סמל הכשרות בד

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

03/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
03/07/20

ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50139:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") דג לפחות 80%פילה דג שטצד פציפי ללא עור  מעובד קפוא בציפוי קרח 

("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dalian Huayang Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
5046/6876/18, 

ת"ץ חוג חתם סופר פ"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/05/18

תאריך אחרון  לשיווק
05/03/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 522עמוד 



50140:תעודה' מס

13:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

מ"אחים חמוי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")" טלפרוסט"יפס קפוא 'טוגני צ -FROZEN FRENCH FRIESח 

("הסוגריים אינו מאושר

הרבנות הולנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bergia Distributiebedrijven:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
42786/101, 42786/102, 42786/103, 42786/104, 43521/1, 43521/105, 

43521/106, 43521/126, 43521/40, 43521/41, 43521/80, 43521/81, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
25/02/21

ירקות קפואים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50147:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"שני י יום:תאריך עברי25/03/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")רוטב עגבניות אורגני לפסטה עם שום ואורגנו , רוטב עגבניות לפסטה בסיס לבולונז

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

מילאנו- הרב בלינוב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

.La Doria S.p.a:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
2105P1A134, A330, B310, 

בלינוב   ובאישור הרבנות. כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב י:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 523עמוד 



50154:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שימורי פטריות שמפניון חתוכות 

ץ יורה דעה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אמפ'פרוצ:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
PRMRS19028NL BDZMNK221179,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ יורה דעה ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

28/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
28/01/22

שימורי ירקותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50155:תעודה' מס

1116:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

פרי טוב שיווק מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוקים כהים , צימוקים ירוקים, צימוקים זהובים

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קארמאן טרים ארונלירי טיקראט וי סאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה,כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 524עמוד 



50156:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")מבו 'משמשים מיובשים ג, 1גודל :  ג" ק5משמשים מיובשים בתכולה 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קירליוגלו טארימסאל אורונליר:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50163:תעודה' מס

1175:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"ע סחר מזון בע.נטו מ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סטייק דג טונה מעובד עם עור 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בין דין פישרי:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
,5046/7046/18מספר משלוח , 5046/7047/18, 5046/7045/18, 5046/7044/18

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
01/12/19, 02/12/19, 14/12/19

שימורי דגיםסיווג המוצר

רק למוצרים ארוזים וחתומים בשם היצרן והיבואן:הערות

07/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 525עמוד 



50166:תעודה' מס

71:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

חיים רפאל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")זיתי קלמטה , זיתים שחורים מיובשים במלח, זיתים ירוקים מבוקעים, זיתים ירוקים

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

לנטבוס טריאנדפילו:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
040219 L035 J,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/02/21, 04/02/22, 12/02/22

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50167:תעודה' מס

81:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"ד עסקים בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PRAVDAוודקה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רוברט פולסקה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOUPסמל הכשרות 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 526עמוד 



50174:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים 

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריוורווסט פרוססינג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

50175:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
-ה גוסטו'דולצ, קפסולות אספרסו אינטנסו-ה גוסטו'דולצ, "גולד"קפה נמס מיובש בהקפאה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפסולות גראנדה אינטנסו -ה גוסטו'דולצ, אספרסו

ץ לונדון"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

נסטלה:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתKLBD-Pסמל הכשרות 

ץ לונדון ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק נס קפה, כללי, תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 527עמוד 



50177:תעודה' מס

568:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"חוות  פטריות תקוע בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פטריות, פטריות יער מיובשות, יני מיובשות'פטריות פורצ, פטריות שיטאקי מיובשות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמפניון מיובשות 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

יאנג ביישינג'ה ג'ז:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
20/04/17, 01/10/17

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50181:תעודה' מס

2413:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

מ"נרו עלמ יעוץ בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קפה טחון סנט אסטקיו, פולי קפה קלוי סנט סנט אוסטקיו, קפסולה קפה טחון סנט אוסטקיו

קפה טחון סנט, קפה טחון סנט אוסטוקיו פילטר, קפה טחון סנט אוסטקיו מוקה, אספרסו
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוסטקיו נטול קופאין 

רבנות פאדובה:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Sant'eustachio:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות פאדובה ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 528עמוד 



50186:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"ט אדר ב תשע"שלישי י יום:תאריך עברי26/03/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
1-  ב4פלמוליב , גריס בליסטר, אוקסי פלוס כחול, מנטה, לימון, קלאסי: פלמוליב לכלים

כל מוצר לאחר") מסיר שומנים כתום 1- ב4', סופר טאץ, תפוח, פלמוליב תפוז וליים, ירוק
("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

10:מספר מוצרים

קולגייט פלמוליב:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50187:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,STABILO 200, STABILO 700, STABILO 1000, STABILO 1300: ח

STABILOBOND, STABILO DP, AWW FG KEM100, AWW FG L100, AWW
FG L 100K, AWW FGL 100 M SUPER, AWW BGL 100, AWW BGL 100P, BG

L WP, AWW SK 100K ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

14:מספר מוצרים

Aww:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 529עמוד 



50188:תעודה' מס

152:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

רנדי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")עגבניות מרוסקות דק ומסוננות , עגבניות מרוסקות במשקלים שונים

("הסוגריים אינו מאושר

מילאנו- הרב בלינוב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קאסאלסקו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
30200200, 30280700, 31220000, LA271, LA272, LP219, LP220, LP323,

LP324,
ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

מילאנו ובאישור- פרווה בהשגחת הרב בלינוב,כשר לפסח :נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
04/08/16, 10/08/16

תאריך אחרון  לשיווק
28/02/19, 29/02/20, 01/12/21

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50197:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוט-יין אדום יבש , קוט דו רון-יין רוזה יבש , קוט דו רון-יין לבן יבש : במותג פרדריק דניאל

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דו רון 

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

ויגנובלאס:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L17073, L18021, L18060, L18159, L19021,

יין לא מבושל.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

02/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 530עמוד 



50199:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")שמפניה יין לבן מבעבע יבש - לורן פריה, שמפניה יין רוזה מבעבע יבש- לורן פריה

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

צרפת-בית דין פריז:בהשגחה

2:מספר מוצרים

לורן פריה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג כל בקבוק"חותמת בית דין פריז חייב להופיע ע. לא מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50201:תעודה' מס

731:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

פטרוס כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
CELATOM, FP2, FP3, FP4, FP6, FP12, FP22, FW6, FW12, FW14, FW18,

FW20, FW40, FW50, FW60, FW70, FW80, SP, MW25, MW27, MW31, MP77,
MP78, MP79, MP87, MP94, MN2, MN4, MN4HT, MN23, MN47, MN53, FN1,

FN2, FN6, LCS3, CELATOM PERLITE;CP1200, CP1400, FP-1, MN-3,
MN-74, MN-84, AFA, FA140, CP600, CP2000, CP4000, CP5000, CP6000 ("כל

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

49:מספר מוצרים

Ep Minerals llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

עזרים לסינון:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 531עמוד 



50202:תעודה' מס

751:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"אברמנטו חיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
זיתי קלמטה ללא חרצן, ג" ק13זיתי קלמטה , זיתים ירוקים מגולענים, ג" ק5זיתים ירוקים 

כל מוצר")ג " ק5קוקטייל זיתים עם עשבי תיבול , ג" ק13זיתים שחורים טבעיים , ג" ק11
("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

.י'ג.וי.פי:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/02/19, 13/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
13/02/21, 12/02/22

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50215:תעודה' מס

1:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

הכרם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משקה וורדי בטעם רימון , ורדי ספרקלטיני אפרסק

שוויץ- ץ לוגאנה "בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

בוסקה קאנלי:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
D029, H020, H021, M017, M018, N058,

היין מבושל

ץ לוגאנה ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

27/03/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 532עמוד 



50216:תעודה' מס

2133:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"ר חברה למסחר בע.נונה נ:שם היבואן

:ים/מוצר
קרמוסו, ארביקה טיטאלי: 1882דיסקברי , אינטניסו, קרמוסו, ארביקה:קפה דיסקברי

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דיקפניטו איטאלי , איטאלי

איטליה, הרב חזן:בהשגחה

6:מספר מוצרים

קאסה דל קפה ורנינו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

איטליה ובאישור, בהשגחת הרב חזן,  פרווה, לפסח, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50217:תעודה' מס

2133:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

מ"ר חברה למסחר בע.נונה נ:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")נפולי , ביו, לונגו אינטנסו, אינטנסו, אראביקה, קרמוסו, נטול ופאין: 1882אספרסו 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

איטליה, הרב חזן:בהשגחה

7:מספר מוצרים

קאסה דל קפה ורנינו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

איטליה ובאישור, בהשגחת הרב חזן,  פרווה, לפסח, כשר:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 533עמוד 



50221:תעודה' מס

135:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

מ"בע' צלוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קיווי קפוא 

חתם סופר פתח תקוה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דינדון גונו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ת ובאישור"כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 534עמוד 



50223:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
במותג, ילדים, וניור'ג, מי פה,  הגנה מפני עששתELMEXמשחת שיניים ומי פה במותג 

MERIDOLמרידול מי פה,  מרידול משחת שיניים ,COLGATE MAXIMUM
CAVITY PROTECTION, COLGATE OPTIC WHITE ("כל מוצר לאחר הסוגריים

("אינו מאושר

ת"חתם סופר פ/ץ אגודת ישראל"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

קולגייט:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7289PL1136, 7290PL1111, 7290PL1121, 7290PL1124, 7290PL1134,
7290PL1136, 7291PL1111, 7291PL1131, 7291PL1134, 7291PL1136,
7292PL1116, 7292PL1125, 7292PL1126, 7292PL1127, 8309PL1135,
8310PL1111, 8310PL1117, 8310PL1123, 8310PL1124, 8311PL1111,

8311PL1121, 8311PL1123, 8311PL1124, 8311PL11321, 8311PL1134,
8312PL1111, 8312PL1116, 8312PL1121, 8312PL1123, 8312PL1131,

8313PL1116, 8313PL1117, 8313PL1121, 8313PL1126,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

חתם סופר/ץ אגודת ישראל"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"פ

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 535עמוד 



50224:תעודה' מס

733:יבואן' מס

ט"אדר ב תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי27/03/2019:תאריך לועזי

שסטוביץ.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")אופטיק וויט : מי פה, קולגייט טוטאל, קולגייט אדומה

("מאושר

ת"חתם סופר פ/ ץ אגודת ישראל"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קולגייט:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
7289PL1131, 7289PL1136, 7290PL1111, 7290PL1121, 7290PL1124,
7290PL1134, 7290PL1136, 8309PL1135, 8310PL1111, 8310PL1117,
8310PL1123, 8310PL1124, 8311PL1111, 8311PL1121, 8311PL1123,
8311PL1124, 8311PL1131, 8311PL1134, 8312PL1111, 8312PL1116,
8312PL1121, 8312PL1123, 8312PL1131, 8313PL1116, 8313PL1117,

8313PL1121, 8313PL1126,
סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

חתם סופר/ ץ אגודת ישראל"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"פ

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 536עמוד 



50236: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")ג " ק10אגוזי לוז טבעיים בתכולה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גורסוי טאריסמאל ארונלר גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50237:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה נסיכת הנילוס עם פס עור וקשקשת קפוא 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

U02/94גרינפלד :יצרן

:טלפון

אוגנדה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ת ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 537עמוד 



50243:תעודה' מס

751:יבואן' מס

ט"א אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי28/03/2019:תאריך לועזי

מ"אברמנטו חיים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
זיתים, ג" ק5זיתים ירוקים שבורים מפוסטרים , ג" ק13זיתים ירוקים שבורים ללא פיסטור 

זיתים, ג" ק4זיתים ירוקים מגולענים מפוסטרים , ג" ק10ירוקים מגולענים ללא פיסטור 
זיתי קלמטה מגולענים ללא, ג" ק13זיתים קלמטה ללא פיסטור ',  גר850ירוקים מפוסטרים 

זיתים, ג" ק13זיתים שחורים ללא פיסטור , ג" ק5זיתי קלמטה מפוסטרים , ג" ק10פיסטור 
כל")ג " ק10זיתים ירוקים ממולאים בפלפל טבעי לא מפוסטרים , ג" ק5שחורים מפוסטרים 

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

11:מספר מוצרים

אינטרקום:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
INF03618 PKG, L INF 063/19 KG, 

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/02/20, 05/02/21, 04/03/21, 04/03/22

שימורי פירותסיווג המוצר

לא כולל זיתים מושחרים:הערות

01/04/2019:עדכון. ת

50249:תעודה' מס

1685:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

ש בעמ.איטליה קפה י:שם היבואן

:ים/מוצר
")קפה נטול קופאין , קפה אמוציוני שחור, רומנטיקה, סייסטה, דזידריו, סרנטה: פולי קפה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

איטליה, רבנות ויניציאה:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Primo Aroma:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L040321, L220120, LP19D, LQ08B, 

בהשגחת רבנות ויניציאה, פרווה, מהדרין,כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
23/01/18, 24/01/18, 04/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
19/09/19, 22/01/20, 08/11/20, 04/03/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 538עמוד 



50251:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאה משמנת מפוסטרת ללא תוספת מלח 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוסייטה בארייר דה איסיני לה בואה:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

Kבהשגחת משולש , חלבי לאוכלי חמאת נוכרי ,כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/02/20

מוצרי חלב, ממרחיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50252:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פקטין 

אנגליה, בית דין לונדון:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Herbstreith And Fox:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
11410619, 11410625, 11410632, 11410633, 11410638, 11410648, 11410649, 
11410651, 11410653, 11510688, 11510696, 11510697, 11510705, 11510706, 
11510708, 11510709, 11510710, 11510712, 11611840, 11611841, 11611842, 
11611843, 11611844, 11611846, 11611847, 11611848, 11812842, 11812843, 

11812845, 11812846, 11812847, 11812848, 11812849, 11812850, 
:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

29/10/14, 23/11/16, 11/12/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

  חייבים להופיע על האריזהKLBD PASSOVERארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות
.המקורית

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 539עמוד 



50255:תעודה' מס

982:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

מיכאל לרר:שם היבואן

:ים/מוצר
OENOCOCCUS OENI RO 0414 - lactic acidחיידקים לקטיים לתעשיית היין 

bacteria ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lallemand:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
70477-22-01, 

LOT-     3228822013057 - LOT 112422011022

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/02/18

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

צ העדה החרדית כשר לפסח חייבים"הולוגרמה של בד/ארץ הייצור וחותמת, שם היצרן:הערות
.להופיע על האריזה המקורית

:עדכון. ת

50257:תעודה' מס

2158:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

יבוא ויצוא. פ.ע:שם היבואן

:ים/מוצר
חומר ניקוי אבקתי למכונות קפה, CAFFENUקפסולות לניקוי מכונות הקפה שנקראות קפה 

 למכונות קפהECOמסיר אבנית , קיט קפנו מסיר אבנית וקפסולות ניקיון, אספרסו מקצועיות
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וקומקומים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קופי קפסולס דירקט:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק תוסף תזונהסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 540עמוד 



50259:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"ד אדר ב תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי31/03/2019:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה דג אמנון ללא עור קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

:מספר מוצרים

מאומינג שינזו סאיפוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5046/7134/18 ,5046/7135/18 ,5046/7136/18 ,5046/7137/18 ,5046/7138/18,

:אחד ממספרי משלוח/ סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
5046/7138/18  ,5046/7137/18 ,5046/7136/18 ,5046/7135/18 ,5046/7134/18,

כשר לפסח פרווה נבדק מחשש טפילים ותולעים בהשגחת:נוסח התווית
ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"חתם סופר פ

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/11/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50270:תעודה' מס

38:יבואן' מס

ט"ו אדר ב תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי02/04/2019:תאריך לועזי

מ"גבריאל פיש בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,400ניאודישר אלקה , 2ניאודישר אלקה , אבקת ניקוי ניאודישר בריליאנס קלין: חומרי ניקוי 

FAניאומוסכן , Mניאומוסכן , ניאודישר בריליאנט דריי, GNניאודישר , 9ניאודישר אלקה 
,CMניאודישר טבליות , SOLניאודישר , 51טגו , מלח לריענון מדיח כלים, GRנירוקלאר , 18

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") 600ניאודישר אלקה , FA 6ניאומוסכן , 80ניאודישר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

16:מספר מוצרים

Dr. Weigert:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 541עמוד 



50276:תעודה' מס

1118:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

דליס פיש:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")טונה מעושנת , סלומון מעושן, ביצי דג בורי מלוח בשעווה, ביצי דג בורי מלוח

("הסוגריים אינו מאושר

הרבנות הראשית מדריד ספרד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Ricardo Fuentes:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרוה לפסח בהשגחת רבנות מדריד ספרד ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50277:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים מולבנים , שקדים מקולפים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Central Valley:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 542עמוד 



50278:תעודה' מס

794:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"קפה לנדוור בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,קפסולות למכונת קפה, קפה קלוי וטחון לאספרסו, פולי קפה קלויים לאספרסו : ILLYקפה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה קלוי וטחון לאספרסו נטול קפאין 

מילנו-הרב אברהם חזן:בהשגחה

4:מספר מוצרים

אילי קפה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב אברהם חזן מילנו באישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50283:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
:עמילן תפוח אדמה משופר, MODIFIED POTATO STARCHעמילן תפוח אדמה 

AMYLACETATE 75A, AMYLACETATE M170 101033, AMYLACETATE
M170 101626, COLDSWELL 1111, COLDSWELL 5771 ("כל מוצר לאחר הסוגריים

("אינו מאושר

ץ העדה החרדית ירושלים"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Kmc:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
1108678-1109100, 7431-K, 7432-K, 7433-K, 8431K, 8432K, SL 12576, SL 

12577, SL 12579, SL 12582, SL12580, SL12581, SL14524, SL14525, 
SL14526, SL14527, SL14528, SL14529, SL14530, SL16715, SL16742, 

SL16783, SL16784, 
:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

16/10/17, 17/10/17, 18/10/17, 19/10/17, 20/10/17, 21/10/17, 22/10/17, 
23/10/17, 24/10/17, 25/10/17, 26/10/17, 27/10/17, 28/10/17, 29/10/17, 
30/10/17, 31/10/17, 01/11/17, 21/10/18, 22/10/18, 23/10/18, 31/10/18, 

01/11/18, 02/11/18, 03/11/18, 04/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/10/21

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 543עמוד 



50285:תעודה' מס

555:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

דרים קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
,קפה שני, קפה סינפוניה, קפה אורו, קפה קרמה איטליה, ור'קפה מייג, קפה בר איטליה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה נטול קופאין , קפה רוטשילד, טוסקנה

הרב חזן מילאנו איטליה:בהשגחה

9:מספר מוצרים

סקוואלה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח למהדרין בהשגחת הרב חזן מילאנו:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50286:תעודה' מס

1394:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"דרים טעמים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קפה, קפה טצה דורו, קפה גלובו אורו, קרמה אספרסו, קפה גלובו מירונה, קפה גלובו עלית

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נאמן 

מילאנו-הרב חזן :בהשגחה

6:מספר מוצרים

Caffe Carraro Spa:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב אברהם חזן ובאישור.,פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 544עמוד 



50287:תעודה' מס

57:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"רבינוביץ בע.ד:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר") EXCELSPONGE 503, RIKEMAL J V 3081, RIKEMAL SSL 1000ח 

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Riken Vitamin Europe:יצרן

:טלפון

מאלזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
T083121, T083122, T090161, T090162, W101661, W101662, W101663,

W101821, W102322, X081361, X081362, X081363, X081421,
כ.ח.ו מ"יצור מיוחד אלול תשע"ץ והכיתוב "על כל אריזה חייב להופיע סמל הבד "/

" כ.ח.ח מ"ימור מיוחד אלול תשע"/ "כ.ח.ח מ"ייצור מיוחד תשרי תשע :נוסח התווית"

,כשר לפסח, 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

50288:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שבבי תפוח אדמה 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sula:יצרן

:טלפון

בלרוס:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ כשר לפסח בצבע זהב"  על כל אריזה הולוגרמה בד2730401-2739357- הולוגרמות

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/03/19, 07/03/19, 08/03/19, 09/03/19, 10/03/19, 11/03/19, 12/03/19, 
13/03/19, 14/03/19, 15/03/19, 16/03/19, 17/03/19, 18/03/19, 19/03/19

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 545עמוד 



50289:תעודה' מס

541:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

מ"גלידות קולורדו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PAIM, TEXTURIZEDשומן 

REFINED HYDROGENATED PAIM, TEXTURIZED REFINED
HYDROGENATED PAlM KEMEL OLEIN WIFFI 360, TEXTURLZED

REFINED HYDROGENATED COCONUT OIL, TEXTURIZED REFINED
HYDROGENATED PAIM KEMEL STEARIN- ULTRA CHOCO ("כל מוצר

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות סינגפור:בהשגחה

5:מספר מוצרים

P.t Multimas Nabati/karya:יצרן

:טלפון

אינדונזיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17AN1714, 17AN1715, 17AN1748, 18AN2608, 18AN2609, 18AN2611, 

18AN2714, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/10/17, 18/10/17, 19/10/17, 13/11/18, 14/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
17/04/19, 18/04/19, 19/04/19, 12/05/20, 13/05/20

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 546עמוד 



50291:תעודה' מס

22:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' ראשון ח יום:תאריך עברי26/11/2017:תאריך לועזי

מ"אקרמן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
מבעבע לבן יבש" קאווה גודופרדו"יין  , מבעבע לבן חצי יבש לא מבושל" קאווה גודופרדו"יין  

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לא מבושל 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

לואיס דה ורניר:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L3815, L3816, L4010, L4011,

ל ובול ממשלתי ממוספר בין"על כל בקבוק יש את הקוד הנ. היין לא מבושל
עד DA8163677HG וממספר   DB6593931HB עד DB6592757HB המספרים

DA8170184HGב ובאישור הרבנות"בהשגחת חוג חתם סופר ב, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50294:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נאפולי , אינטנסו, ארמוניה: קפסולות קפה

בית דין לונדון:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Kimbo:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

EMB  26362Aמספר היצרן .  סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
 חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר לפסח בית דין צדק לונדון ובאישור הרבנות,פרווה:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללוסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 547עמוד 



50295:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ז אדר ב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי03/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")נטול קפאין ,  אקסטרה קרים', פרסטיג: קפסולות קפה

("מאושר

מילאנו-הרב חזן :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Kimbo:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן מילאנו איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50297:תעודה' מס

1857:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

אטליז ציון בוארון ובניו:שם היבואן

:ים/מוצר
,אסוטימו בטעם לימון, עוגיות בטעם תפוז, מצות דקות, la bienfaisanteבמותג - מצות 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מצות ביין , פירורי מצה, עוגיות מסוכרות

צרפת, בית דין פריז:בהשגחה

7:מספר מוצרים

ן'ביסקוטרי אג:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17312 ,17325 ,17339 ,17341 ,17345 ,18015 ,18030 ,18338 ,18352 ,18353,
19015 ,19024 ,19031 ,19044,

5779על כל חבילה מקורית מופיעה חותמת הבית דין בנוסף השנה 
פרווה ללא חשש חדש בהשגחת בית דין פריז, כשר לפסח:נוסח התווית

ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/02/20

כלליסיווג המוצר

לאוכלי מצה עשירה- מוצרי מצה עשירה :הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 548עמוד 



50300:תעודה' מס

676:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

ששון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוק אמריקאי קטן בהיר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליון:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

50301:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בקרדי בריזר לימון , בקרדי בריזר אננס

הרב יצחק דיין- נבה'רבנות ג:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Konings:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L19042KB07, L19043KB07, 

נבה ובאישור הרבנות'כשר לפסח בהשגחת הרב יצחק דיין ז:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 549עמוד 



50303: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")חומץ רימונים אורגני , חומץ בלסמי אורגני, חומץ תפוחים אורגני, חומץ יין לבן אורגני

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

אקווינאל:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BY0605A79,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
12/02/19

תאריך אחרון  לשיווק כללי, שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50306: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") גרם 690עגבניות מרוסקות רגילות אורגניות 

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

איי.פי.סי.ל אס'פרוטאג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L037J, 

 ובאישור הרבנות הראשיתKFכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
06/02/22

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 550עמוד 



50311:תעודה' מס

753:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

בטעם עדן.ע.ב:שם היבואן

:ים/מוצר
כרובית, כרובית, לקט ירקות קלפורניה, ברוקולי גבעול ארוך, ברוקולי פרחים, ברוקולי חתוך

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מיני 

ב"ארה- טייטלבאום. הרב א:בהשגחה

6:מספר מוצרים

פרובאפורט:יצרן

:טלפון

אקוודור:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב טייטלבאום ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50312:תעודה' מס

859:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

ישרקו:שם היבואן

:ים/מוצר
יין אדום יבש וילה קייפ קברנה סובניון, יין אדום יבש וילה קייפ מרלו ריזרב: 2018יינות בציר 

יין לבן, יין לבן יבש וילה קייפ שרדונה ריזרב, ריזרב' יין אדום יבש וילה קייפ פינוטאז, ריזרב
יין לבן יבש, יין רוזה חצי יבש וילה קייפ רוזה ריזרב, חצי מתוק וילה קייפ גורצטרימנר ריזרב

כל מוצר לאחר")יין לבן חצי מתוק וילה קייפ ריזלינג ריזרב , וילה קייפ שנין בלאן ריזרב
("הסוגריים אינו מאושר

בית דין קפטאון:בהשגחה

8:מספר מוצרים

סימונסווילי:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג פקק הבקבוק והתוית"סמל בית דין קפטאון חייב להופיע ע.היין לא מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין קפטאון  ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 551עמוד 



50314: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") גרם 400פטריות שמפניון חתוכות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וי, גרין יארד פרפרד הולנד בי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZAB1279, L200616,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח  בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
18/02/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50315: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתי קלמטה במי מלח 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אידיס'אורג'ג:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
18B19L0171, 

ת ובאישור הרבנות"כשר לפסח  פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/05/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 552עמוד 



50318:תעודה' מס

2003:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

אס טרייד.אנד.די:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") איקומסה בשקים 140סוכר לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sadguru Sri  Sri:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!לשימוש לפני חג הפסח

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50320: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")שקדים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קליפורניה נאט קומפני: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 ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 553עמוד 



50321: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
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")זיתים שחורים יבשים במלח 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קוואלה קואופ:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
LOT3300219, 

ת ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/02/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50330:תעודה' מס

156:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

רקיט בנקיזר:שם היבואן

:ים/מוצר
,ל" מ600סיליט באנג קצף לניקוי לימון , ל" מ600סיליט באנג קצף לניקוי אנטי בקטריאלי 

דטול, ל" מ400דטול ספריי בניחוח מפל אביבי , ל" מ400דטול ספריי חיטוי בניחוח פריחה 
דטול, ל" מ400דטול ספריי חיטוי בניחוח פריחה , ל" מ400ספריי תרסיס חיטוי וניקוי כביסה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ400ספריי חיטוי  בניחוח מפל אביבי 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

7:מספר מוצרים

רקיט בנקיזר:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ חוג חתם סופר פתח תקווה"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
באישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקויסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 554עמוד 



50331:תעודה' מס

4:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

אדיר סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
,אננס, ענבים, אפרסק, תפוח:  ליטר בטעמים1-ל" מ300 בבקבוקים SAPPEמשקה אלוורה 

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מלון 

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

5:מספר מוצרים

סאפה פבליק:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.12/1/2020ט מופיע בהזרקת דיו על גבי הבקבוק עם התאריך "פ  תשע"כיתוב כשל
על כל קרטון צריך להיות חותמת של המשגיח

ב ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת  חוג חתם סופר ב:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
12/01/20

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50332: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

רויאל פמילי:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לברור לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 555עמוד 



50333:תעודה' מס

156:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

רקיט בנקיזר:שם היבואן

:ים/מוצר
דטול תרסיס לניקוי כללי, ל" מ750דטול תרסיס  לאמבטיה, ל" מ750דטול תרסיס למטבח 

דטול מגבונים חיטוי וניקוי, ל" מ750דטול תרסיס  חיטוי וניקוי אנטי בקטריאלי , ל" מ750
60דטול מגבונים לאמבטיה ,  יחידות60דטול מגבונים לניקוי כללי ,  יחידות60אנטי בקטריאלי 

,ל" מ400דטול ספריי  בניחוח מפל אביבי , ל" מ400דטול ספריי חיטוי בניחוח כביסה , יחידות
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ400דטול ספריי  חיטוי בניחוח פריחה 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

10:מספר מוצרים

רקיט בנקיזר:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקויסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50336: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הואנג סון:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לברור לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 556עמוד 



50337: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הי קומפני' באצ:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לברור לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50338:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ט"ח אדר ב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי04/04/2019:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קרם קוקוס , נוזל קוקוס: במותג מזרח ומערב

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אסיאתיק אגרו:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
TKSHTPRE79,

.חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

 ובאישור הרבנות הראשיתOUלפסח בהשגחת ,פרווה, כשר:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

06/12/17, 17/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
06/12/19

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 557עמוד 



50339: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")י ברי מיובש 'גוג

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ningxia Zhongning Fruit:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ללא פיקוח הלכתי.יש לבדוק לפני השימש

נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ובאישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
יש לבדוק לפני. לישראל וללא פיקוח הלכתי מחרקים

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק קפואים, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50340: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")קשיו 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

תראנג נאם תאי נין:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!יש לברור לפני השימוש, סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 558עמוד 



50342:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בקליפה , אגוזי מלך מקולפים

ב"ארה-בית דין סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Omega 3 Walnuts:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50343:תעודה' מס

719:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

גולד פרוסט:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")גבינת שמנת טבעי , גבינת שמנת פיקנטי, גבינת שמנת עם שום

("אינו מאושר

מאור הכשרות:בהשגחה

3:מספר מוצרים

אטלסר אנד אלפרי:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח חלבי חלב ישראל בהשגחת מאור הכשרות:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
28/10/19, 01/11/19, 02/11/19

גבינותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 559עמוד 



50346: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")ג בפחים " ק10זיתי קלמטה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גיאורגודיס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

07/03/19, 08/03/19, 09/03/19, 10/03/19, 11/03/19, 12/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
12/09/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50347:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאוט:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 560עמוד 



50351: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")" סטאר פוד"'  גר1380פטריות שמפניון חתוכות במשקל 

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גריניארד פרפרד:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
BDZM979, BDZNK115779, L200341,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
27/11/18, 21/01/19

תאריך אחרון  לשיווק
27/11/21, 21/01/23

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50353:תעודה' מס

96:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מוצרי איכות אמריקאיים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") dp 22/24 100299-793אבקת קקאו 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Barry Callebaut:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

OKPעל כל אריזה מקורית חותמת מיוחדת לפסח של 

 ובאישור הרבנות הראשיתOKכשר לפסח בהשגחת ה :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 561עמוד 



50355:תעודה' מס

1457:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

ביכורי השדה דרום שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ערמונים קלויים וקלופים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טנגשאן האיואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/11/17, 13/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
08/05/19, 12/05/19

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50356:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 250סירופ מייפל אורגני טבעי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ"קופרדקס בע:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 562עמוד 



50357:תעודה' מס

1590:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"אביב שוקולד בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי מלך 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Piondexter nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקוה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50362: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")קמח תירס 

אחדות ישראל ארגנטינה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ריבארה:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת אחדות ישראל ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 563עמוד 



50371: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")אגוזי מלך קלופים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מיד ואלי נאט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

50373:תעודה' מס

640:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

ן.א.ד.פ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה פוטית עם עור קפואים 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ינין פוד'דאליאן תונגינג צ:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5043/7122/18 ,5043/7123/18,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה  לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/11/18, 22/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
03/10/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 564עמוד 



50374:תעודה' מס

640:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

ן.א.ד.פ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה דג מעובד ברבוניה מנוקדת עם עור קפוא 

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dl 356האי נאם :יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5043/7132/18,

סמל הכשרות והולגרמה  חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית

ת ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

05/12/18, 06/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
29/11/19, 30/11/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50375:תעודה' מס

640:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

ן.א.ד.פ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה פוטית פסיפית מעובדת עם עור קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

דאליאן גואופו אקואטיק פרודוקוטס אנד פוד סיאו:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5043/7032/18 ,5043/7033/18 ,5043/7035/18 ,5043/7043/18 ,5043/7124/18,
5043/7125/18,

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית

ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

09/10/18, 10/10/18, 11/10/18, 12/10/18, 23/11/18, 26/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
24/08/19, 10/10/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 565עמוד 



50383: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")חצאי אפרסקים בסירופ קל 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אי. קרונוס אס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
KMPC5 18181 KP,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

30/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
30/07/21

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50389:תעודה' מס

1067:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"טרי אוף לייף פארמה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") ERCAWAX HCO 40 Lאמולסיפייר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 E.r.c.a:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 566עמוד 



50391:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ב יום:תאריך עברי07/04/2019:תאריך לועזי

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") FERMONמלח : ח

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sacco:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.וסמל הכשרות חייבים להופיע על האריזה המקורית,ארץ הייצור, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50397:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים") TARA GUM POWDER- AGLUMIX 01אבקת טרה גאם 

("אינו מאושר

רבנות פרו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Silvateamperu Sac:יצרן

:טלפון

פרו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על גבי האריזהKUIPERUסמל הכשרות 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 567עמוד 



50398:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ג " ק2.5פטריות שמפניון שלמות , ג" ק2.5פטריות שמפניון חתוכות 

("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

וי, גרין יארד פרפרד הולנד בי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור
K131279,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
18/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
18/02/22

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50400:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוכמניות כחולות קפואות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ראייל:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!!מאושר לטחינה בלבד

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
מאושר לטחינה בלבד. הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/07/18

תאריך אחרון  לשיווק
12/07/20

חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 568עמוד 



50401:תעודה' מס

1043:יבואן' מס

ח"אדר תשע' ראשון י יום:תאריך עברי25/02/2018:תאריך לועזי

משה גלילי יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פרח המלח , מלח ים אטלנטי יבש ודק, מלח ים אטלנטי

("מאושר

צרפת, בית דין  ליאון:בהשגחה

3:מספר מוצרים

לה סאלין דה גרונד:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין ליאון צרפת ובאישור, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50403:תעודה' מס

896:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

ניגא:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גרנולס למדיח 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Granukdisk:יצרן

:טלפון

שוודיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומרי ניקויסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 569עמוד 



50406:תעודה' מס

72:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

חמה כימיקלים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סודיום ביקרבונט 

רבנות ליוורנו איטליה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50407:תעודה' מס

1277:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

רובין רגב:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קקאו הולנדי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הולנד קקאו בי וי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 570עמוד 



50408:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 250סירופ מייפל אורגני טבעי 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ"קופרדקס בע:יצרן

:טלפון

דנמרק:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סירופיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50409:תעודה' מס

1458:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"רכיבי מזון מתקדמים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ500חומץ בלסמי אורגני 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ecovinal S.l:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
DAP06005A79,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

12/02/19

תאריך אחרון  לשיווק חומץ, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 571עמוד 



50410:תעודה' מס

5:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

אהרונוב:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן זית כתית מעולה 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ל ויה מרציאלה.ר.אולאריה ס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמנים, שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50411:תעודה' מס

1158:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

שטראוס בריאות:שם היבואן

:ים/מוצר
FIBRULINE INSTANTE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cosucra Group:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOKPארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

11/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 572עמוד 



50412:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כבד דג שיבוט מעושן במיץ טבעי 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

אקראבורג:יצרן

:טלפון

איסלנד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L330A1-2, L330A1-3, L330A1-4, L330A1-5, L330A2-2, L330A2-3, 
L330A2-4, L330A2-5, L330A3-2, L330A3-3, L330A3-4, L330A3-5, 
L331A1-1, L331A1-2, L331A1-3, L331A2-1, L331A2-2, L331A2-3, 

L331A3-1, L331A3-2, L331A3-3, בהשגחת משולש , פרווה,כשר לפסח:נוסח התוויתKבאישור הרבנות 
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שימוריםסיווג המוצר

:הערות

08/04/2019:עדכון. ת

50414:תעודה' מס

2123:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"א שער העולם בע.ש:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") KT, SUPREMEמעולה , אריזות ירושלים: שמן אגוזי לוז במותגים
("הסוגריים אינו מאושר

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סלביוגלו:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ KP MS/ YMK/NR,

מספרי הולגרמות. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית :
2637523-2639200, 2540811-2545693

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
19/01/19, 20/01/19, 21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 25/01/19, 
26/01/19, 27/01/19, 28/01/19, 29/01/19, 30/01/19, 31/01/19, 01/02/19, 
02/02/19, 03/02/19, 04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19, 08/02/19, 

09/02/19, 10/02/19, 11/02/19, 12/02/19, 13/02/19, 14/02/19

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 573עמוד 



50416:תעודה' מס

78:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

טעמן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן זית 

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sovena Espana:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
192686100, L26861R050B,

מספרי. צ כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית"סמל הכשרות בד
263210,263211: מספרי אזיקונים. 1134401-1134518: הולגרמות

ץ העדה החרדית ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 25/01/19, 26/01/19, 27/01/19, 
28/01/19, 29/01/19, 30/01/19, 31/01/19, 01/02/19, 02/02/19, 03/02/19, 
04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19, 08/02/19, 09/02/19, 10/02/19, 
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

תאריך אחרון  לשיווק
/02/20

שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 574עמוד 



50423:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,PROBAT M4 SKFP FRO 500DCU, ST. THERM. V1 SKFP FRO 500 DCUח 

BF. SPECIES SKFP FRO 100 DCU, BULK SET Y 532 SKFP LYO 1000, YO
MIX 391 SKFP 500 DCU DCU, YO-MIX 860 SKFP FRO 500 DCU ("כל מוצר

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ מחזיקי הדת"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

Danisco:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4112523523 ,4112601520 ,4112602558 ,4112621251 ,4112621407,
4112642685 ,4112676071 ,4112702402 ,4112702406 ,4112702565,
4112720299 ,4112735142 ,4112758185 ,4112778016 ,4112803687,
4112804962 ,4112817339 ,4112840940 ,4112852758 ,4112857075,
4113159785 ,4113261743 ,4113269147 ,4113294816 ,4113305740,
4113309787,

. על האריזהSKFPכיתוב 

:נוסח התווית

,חלב ישראל משעת חליבה, חלבי, כשר לפסח, השגחה צמודהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 575עמוד 



50425:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") COLA, COLA DIETל " מ250/  ליטר1.5קולה 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

חברת דלה תעשיות ומסחר מזון:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות של פסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

15/01/18, 16/01/18, 17/01/18, 05/02/18, 06/02/18, 19/02/18, 20/02/18, 
21/02/18, 18/02/19, 19/02/19, 20/02/19, 04/03/19, 05/03/19, 06/03/19

תאריך אחרון  לשיווק משקאותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50426:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי ברזיל 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Beneficiadora De Almendras:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.יש לבדוק לפני השימוש. רק לאריזות הנושאות את חותמת הכשרות כשר לפסח

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 576עמוד 



50427:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")קרם קוקוס קלאסיק גולד , פחית חלב קוקוס, פחית קרם קוקוס שאוקו

("הסוגריים אינו מאושר

Kמשולש :בהשגחה

3:מספר מוצרים

טי סי סי:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKבהשגחת משולש , פרווה לפסח, כשר:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
06/11/19, 24/09/20, 07/11/20, 05/11/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50429:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזים מקולפים 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Furtas De Exportacion:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני. סמל הכשרות  כשר לפסח חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
!השימוש

צ בית יוסף ובאישור הרבנות"פרווה בהשגחת בד,כשר לפסח :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 577עמוד 



50430:תעודה' מס

899:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני ג יום:תאריך עברי08/04/2019:תאריך לועזי

פרי הגפן:שם היבואן

:ים/מוצר
,קברנה סוביניון רוזה ריאל אמפריאל, מרלו ריאך אמפריאל, קברנה סוביניון ריאל אמפריאל

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סוביניון בלאן ריאל אמפריאל 

OU:בהשגחה

4:מספר מוצרים

בודגאס לה פוריסימה:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
L19358, L19818, L20818, L27358, L42958, L43918, L44258, L48918,

סמל. היין לא מבושל  OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , כשרלפסח פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
21/08/17, 08/01/18, 09/01/18, 02/05/18, 03/05/18

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50432:תעודה' מס

1704:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

טבע ים שיווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון מעושן פרוס קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ווגה סלמון:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5028,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

10/02/19, 11/02/19

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 578עמוד 



50433:תעודה' מס

1413:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

מ"סנפיר ים יבוא ושיווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה סלמון מעושן פרוס קפוא 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ווגה סלמון:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
02/2019,

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

17/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
31/01/20

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50434:תעודה' מס

43:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

מ"גוסלר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") GRINDSTED LBGחומר

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Dupont Nutrition:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

10/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 579עמוד 



50435:תעודה' מס

638:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

ענבי ציון:שם היבואן

:ים/מוצר
,קווי, מנגו, בננה, אפרסק, אוכמניות אדומות, דובדבנים, אוכמניות שחורות: פירות קפואים

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משמש 

בית דין לונדון אנגליה:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Real Sa:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

האישור אינו כולל לשימוש בתעשייה

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50438:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי10/04/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")דומדמניות אדומות קפואות , דומדמניות שחורות קפואות, דובדבן קפוא

("הסוגריים אינו מאושר

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

מ"קמבול פירות בע:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 580עמוד 



50448:תעודה' מס

893:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

טופ גאם תעשיות ממתקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטין בקר 'ג

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pb Leiner Argentina S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L000050212, L000050213,

חייב להופיע על גבי האריזה המקורית OK- P סמל הכשרות

 ובאישור הרבנותOK-Pבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/11/23

סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50450: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
KRONUNG, GOLD, REFILL, KRONUNG:קפה נמס מיובש בהקפאה

ESPRESSO, ABSOLU, CLASSIQUE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

אנגליה, בית דין מנשסתר:בהשגחה

6:מספר מוצרים

ייקובס דואו אגברטס'ג:יצרן

:טלפון

רוסיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין מנשסתר ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 581עמוד 



50452: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")תערובת מלחים 

סטר'בית דין מנצ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Klinge Foods:יצרן

:טלפון

אנגליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ד מנשסתר אנגליה ובאישור הרבנות"כשר לפסח בהשגחת ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50457: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") s328,329.358,359הרמזית הממתיק הקלאסי : ממתיק
("מאושר

רבנות באזל שוויץ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סנרו:יצרן

:טלפון

שוויץ:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר לפסח פרווה בהשגחת רבנות באזל שויץ ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 582עמוד 



50459:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סרדין עם עור 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לה ויקטואר פיש:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50460:תעודה' מס

2274:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"פוד קולקשן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פרוסות דג סלמון מעושן קפוא, "CROWN FISH"פילה סלמון מעושן קפוא במותג 

"CROWN FISH "("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ץ אגודת ישראל"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

ואני איר פרטנריאן'ויצ:יצרן

:טלפון

ליטא:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ אגודת ישראל ובאישור"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
26/02/20

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 583עמוד 



50461:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים"),  קפה טחון וקלוי לפילטר נטול קפאין, קפה טחון וקלוי לפילטר

("אינו מאושר

בלגיה, ץ מחזיקי הדת אנטוורפן"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

רומבוטס:יצרן

:טלפון

בלגיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18337, 18339, 

ץ מחזיקי הדת אנטוורפן"לפסח בהשגחת בד,  פרווה, כשר:נוסח התווית
בלגיה  ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50464:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דרום אפריקה קפוא  (הייק)פילה בקלה בלי עור 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

י'איי אנד ג:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
4552/8IJ/18,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה,כשר לפסח:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

01/09/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/08/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 584עמוד 



50465:תעודה' מס

128:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"ובניו בע' פסקוביץ:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה בקלה בלי עור קפוא 

ארגנטינה- הרב ענתבי:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פריגוריפיקו דל סוד:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
0618,

האישור הוא לסחורה אשר. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
"לך- פרשת שלח"/ "פרשת משפטים"בתוך כל קרטון  פתקית 

ארגנטינה ובאישור הרבנות- כשר פרווה בהשגחת הרב ענתבי:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
31/05/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50466:תעודה' מס

508:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"אורוקיה ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") TIXOSIL, ZEOSIL: חומר גלם

בית דין ליאון צרפת:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Solvay:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 585עמוד 



50468:תעודה' מס

4:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

אדיר סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
CRETA SPRINGS- CRETA SPRINGS-NERA:-מים מינרליים במותגים

KRITIS-MY WATER- LIFE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר בני ברק:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נרה  קריטיס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ב ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50472: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")פסאטה רוסטיקה , פסאטה

מילנו-הרב אברהם חזן:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אי.פי.איטליאן פוד אס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
17T179, 18TI79, 20SH78, 22TE78,

N 248729- N 248778,  N248779 - N 248878 מספרי הולגרמות מ

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב אברהם חזן מיחנו ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
/06/21, /12/21

רטביםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 586עמוד 



50473:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לטחינה בלבד - תות שדה שלם קפוא

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יפטישין פור פודסטרף'נייל אג:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח  פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ללא פיקוח הלכתי. ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50474:תעודה' מס

1126:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

שטראוס קפה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") גרם 200קפה נמס מגורען 

בית דין מנשסתר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אינסטאנטה:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
19035, 19036, 

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין מנשסתר ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/02/21, 05/02/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 587עמוד 



50475:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוח עץ מיובשות טבעות 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

טיטנפרוט:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

50477: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")אצות ים נורי לסושי 

KF:בהשגחה

1:מספר מוצרים

יי'ננתונג ג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

הוראת מעבר

 ובאישור הרבנות הראשיתKFכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

18/12/18

תאריך אחרון  לשיווק
17/12/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 588עמוד 



50478:תעודה' מס

87:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"ס אשכנזי בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
WELLENCE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג "חו

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Dow Chemical Usa:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50488:תעודה' מס

4:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

אדיר סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")מנגו , גויאבה:  ליטר בטעמים1, ל" מ350משקה איילנד 

("מאושר

ב"חתם סופר ב:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פאראגאלא:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
CSELK76, KPSHL, LKPEL, TEVET 78,

על כל קרטון חייב להופיע חותמת.ץ והקוד"על כל בקבוק חייב להופיע חותמת הבד
01.01.19 25.12.17 02.01.17 07.12.16, 15.02.201-6ידנית של המשגיח עם התאריך 

ב ובאישור"כשר לפסח פרווה  בהשגחת חוג חתם סופר ב:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
02/01/19, 25/12/19, 27/12/19, 01/01/21

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 589עמוד 



50490:תעודה' מס

517:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

מ"אימפורט פור יו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן זית כתית מעולה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olitalia:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50492:תעודה' מס

4:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי11/04/2019:תאריך לועזי

אדיר סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
CRETA-  במותגיםCRETA SPRINGS: מים מינרליים טבעיים במותגים

SPRINGS-NERA KRITIS-MY WATER- LIFE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נרה  קריטיס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 590עמוד 



50506:תעודה' מס

2128:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מוצרים אקולוגיים-גרין ישראל :שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צלחות שטוחות מתכלות מקנה סוכר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Geo Tegrity:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח באישור הרבנות הראשית:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50507:תעודה' מס

508:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"אורוקיה ישראל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") dicalcium phosphate dihydrateדי קלציום פוספט 

("מאושר

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Innophos Inc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

. חייבים להופיע על האריזה המקוריתOUארץ הייצור וסמל , שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 591עמוד 



50509:תעודה' מס

81:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"ד עסקים בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 45%אניס פניקס 

צרפת-בית דין פריז:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Clovis Lesieutre:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית"סמל בית דין פריז חייב להופיע ע. לא מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50510:תעודה' מס

97:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")קרים סודה , בטעם דובדבן שחור:ר בראון משקה מוגז "משקה ד

("אינו מאושר

K- כ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

פפסי קולה בוטלינג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עKכPסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשיתKכשר פרווה לפסח בהשגחת הכ:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קלים, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 592עמוד 



50511:תעודה' מס

517:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"אימפורט פור יו בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חומץ בלסמי ממודנה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olitalia:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור
L06418, L14818, L15717 11SIVAN 5777, L20016 12 TAMUZ 76, L32318,

L327 15KISSKEV5776,
חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
04/03/22, 27/05/22, 18/11/22

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50513:תעודה' מס

81:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"ד עסקים בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
אליזה פאלאס קברנה סובניון יין אדום, שרדונה אר דה רומי קולקשיין גטרמה יין לבן חצי יבש

אליזה,  יין אדום יבש2016שאטו לה נאוד , אקלה דה דיאמנט גרי דה סוד יין רוזה יבש, יבש
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פאלאס שרדונה 

צרפת-בית דין פריז:בהשגחה

5:מספר מוצרים

Clovis Lesieutre:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה"סמל בית דין פריז חייב להופיע ע! יין  מבושל- על היין חייב להופיע 
המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 593עמוד 



50515:תעודה' מס

81:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מ"ד עסקים בע.י:שם היבואן

:ים/מוצר
2014שאטו דה קסטל ברוק ,  יין אדום יבש סנט אמליון גראנד קרו2013שאטו לה קרואזיי 
יין, וזף מלו' יין לבן יבש ג2017סנסר ,  יין אדום יבש2014' קוט דה בון וילג, מרגו יין אדום יבש

רה'יין רוזה יבש פינק פלמינגו דומיין דה ג,  ללונד דה פומרול2016אדום יבש שאטו לה קולון 
") קוט דה פרובנס 2018שאטו מונטו , 2016יין אדום יבש שאטו טור ריגו סנט אמיליון , 2016

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

צרפת-בית דין פריז:בהשגחה

8:מספר מוצרים

Clovis Lesieutre:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

!יין לא מבושל- על היין חייב להופיע 

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

ג האריזה המקורית"סמל בית דין פריז חייב להופיע ע:הערות

:עדכון. ת

50516:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gold River:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 594עמוד 



50517:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקד טבעי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Panoche:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

50519:תעודה' מס

97:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מיצוי שזיפים מיובשים , שזיפים מגולענים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Hill View:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
H9021, H9022, 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUPכשר לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
21/07/20, 22/07/20

כלליסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 595עמוד 



50520:תעודה' מס

787:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

אמניזיה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קפה אורגניקו , קפה איטליה, קפה וירו

הרב חזן איטליה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Caffe Vero:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כללי, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50521:תעודה' מס

171:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' ראשון ט יום:תאריך עברי14/04/2019:תאריך לועזי

תה ויסוצקי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")תה ורבון , היביסקוס-ורד הבר, קמומיל, מנטה, תה  לימון גראס

("אינו מאושר

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

אמורוס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
18-01820 ,18-01859 ,18-01870 ,18-01871 ,18-01874,

צ מהדרין"ץ או חותמת בד"על כל שק מדבקה הולוגרם בצבע זהב עם סמל הבד
בודל. כשר לפסח וחתימת יד המשגיח ז

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
/11/18

תאריך אחרון  לשיווק
/05/20

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 596עמוד 



50524:תעודה' מס

1642:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"ש ניהול והשקעות בע.ס.מ.א:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")פלפל שפקונית , שום, לימון, זיתים ירוקים במילוי גמבה

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קחזגלו זיתין:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
26/02/18

תאריך אחרון  לשיווק
26/02/20

שימורי פירותסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50527:תעודה' מס

735:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

נטו מלינדה:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פילה דג אמנון ללא עור קפוא 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

:מספר מוצרים

מאומינג שינזו סאיפוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
5046/6877/18 ,5046/6878/18 ,5046/6879/18 ,5046/6880/18 ,5046/6881/18,
5046/6882/18 ,5046/6883/18 ,5046/6884/18 ,5046/6885/18 ,5046/6886/18,
5046/7134/18 ,5046/7135/18 ,5046/7136/18 ,5046/7137/18 ,5046/7138/18,
5046/7139/18 ,5046/7140/18 ,5046/7141/18 ,5046/7142/18 ,5046/7143/18,

:אחד ממספרי משלוח/ סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית
5046/7138/18  ,5046/7137/18 ,5046/7136/18 ,5046/7135/18 ,5046/7134/18,

ת ובאישור הרבנות"כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר פ:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

/06/18, /11/18, /12/18

תאריך אחרון  לשיווק
31/05/19, 31/10/19, 30/11/19

דגים קפואיםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 597עמוד 



50529:תעודה' מס

102:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מיקי עוז עסקים:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות שדה קפוא לטחינה בלבד 

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גלובל פרוט:יצרן

:טלפון

מצרים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

כשר לפסח פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקוה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל ללא פיקוח הלכתי

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק פירות קפואים, כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50530:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פקאן מקולף חצאים , פקאן קלוף

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

National Pecan Sheling Operations:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUסמל הכשרות 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, 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

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 598עמוד 



50537:תעודה' מס

2273:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

כשר טוב ספרד:שם היבואן

:ים/מוצר
יין, לא מבושל- יין אדום יבש בובל מבושל , מבושל- יין אדום יבש בובל - זכרונות של רמבם

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")לא מבושל - ם "זכרונות של רמב-לבן יבש מכבאו

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

יקבי קוביניאס:יצרן

:טלפון

ספרד:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
WHITE-L-001,

.חייב להופיע על האריזה המקורית OU-P סמל

 ובאישור הרבנות הראשיתOUכשר פרווה לפסח בהשגחת :נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות חריפיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50538:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שמן  זית כתית מעולה 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מוניני:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2019:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשיתOUבהשגחת , כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק שמניםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 599עמוד 



50539:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")ה סנפאי 'סנצ, ה סופרים'סנצ, אנגליש סופריור, אנגליש ברקפסט: תה

("הסוגריים אינו מאושר

KF:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Hanseatic Tea:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשיתKFבהשגחת , כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50541:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקד שלם טבעי 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Famoso Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש/  חייב להופיע על גבי האריזה המקוריתOKPסמל הכשרות 

 ובאישור הרבנות הראשיתOKבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 600עמוד 



50542:תעודה' מס

534:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

ר יבוא ושווק מזון.א.ב:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שימורי פטריות כמהין 

Kמשולש :בהשגחה

1:מספר מוצרים

קונסרווס:יצרן

:טלפון

מרוקו:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
6111030444703, 

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

04/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19

תאריך אחרון  לשיווק
03/02/24, 04/02/24, 05/02/24, 06/02/24, 07/02/24

שימוריםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50543:תעודה' מס

52:יבואן' מס

ט"ניסן תשע' שני י יום:תאריך עברי15/04/2019:תאריך לועזי

דיפוכם עמגל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")א "עמילן תפו

רבנות פולין:בהשגחה

1:מספר מוצרים

.P.p.z.trzemeszno Sp:יצרן

:טלפון

פולין:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות פולין ובאישור הרבנות, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק עמילנים, חומר גלםסיווג המוצר

.ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית, שם היצרן:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 601עמוד 



50547:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מים מינרלים טבעיים מבעבעים 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נסטלה ווטרס ספלאי:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

30/06/2020:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKבהשגחת , כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50549:תעודה' מס

1231:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

קבוצת יבנה מוצרי מזון:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי טונה בהירה במי מלח 

חוג חתם סופר פתח תקווה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מ"סנטורי פסיפיק פווד בע:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
G3207, YA3207,

ג האריזה כשר לפסח"עקב טעות נרשם ע. סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה
.לאוכלי קטניות

כשר פרווה לפסח בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה:נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
11/11/21

שימורי דגיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 602עמוד 



50550:תעודה' מס

4:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

אדיר סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תפוז אדום , תפוז, לימון, פטל קול בלו:משקה גטורייד טעם

("מאושר

Kמשולש :בהשגחה

4:מספר מוצרים

סאן בנדטו:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנותKכשר לפסח פרווה בהשגחת משולש :נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
05/11/19, 08/11/19, 04/12/19, 11/01/20, 12/01/20, 07/03/20

משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50551:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

מ"אופאל  אינטרנשיונל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")מעדן ארבע פירות , מעדן משמש, מעדן שזיף, מעדן דובדבן חמוץ, מעדן תות שדה

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ מהדרין"בד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

99סימה :יצרן

:טלפון

בולגריה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BMP784, L190305, L190306,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

ץ מהדרין ובאישור הרבנות"בהשגחת בד, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית
הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
05/03/19, 06/03/19

תאריך אחרון  לשיווק
05/03/21, 06/03/21

כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 603עמוד 



50558:תעודה' מס

2174:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

אגודת הכורמים הקואפרטיבית:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")יין מבעבע רוזה חצי יבש , יין מבעבע אדום חצי יבש, יין מבעבע לבן חצי יבש
("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קובזי איי אי פיגלי'ג:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור
BDZ 2/18 L8036 044, BDZ 2/18 L8036 045, BDZ 2/18 L8036 046, BDZ
3/19 L9063  133, BDZ 3/19 L9063 134, BDZ 3/19 L9063 137, BDZ 6/18

L8191 340, BDZ 6/18 L8191 341, BDZ 6/18 L8191 342, BDZ 9/18 L 8344
647, BDZ 9/18 L 8344 651,

היין מבושל. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית !!
ץ בית יוסף ובאישור הרבנות"כשר פרווה לפסח בהשגחת בד:נוסח התווית

הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
10/12/18, 04/03/19

תאריך אחרון  לשיווק סיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50561:תעודה' מס

574:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

טמפו:שם היבואן

:ים/מוצר
מים מינרלים טבעיים במותג אקווה פנה, מים מינרלים טבעיים מוגזים  במותג סן פלגרינו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ל " מ250/750

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

נסטלה וואטרס:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשיתOUPבהשגחת , כשר לפסח:נוסח התווית
לישראל

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק משקאות קליםסיווג המוצר

:הערות

16/04/2019:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 604עמוד 



50562:תעודה' מס

7:יבואן' מס

ט"א ניסן תשע"שלישי י יום:תאריך עברי16/04/2019:תאריך לועזי

אוסם:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")סלט אבוקדו 

פ"דרא, ץ יוהנסבורג"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ווסטפליה פרוט פרודקטס:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

פ"בהשגחת בית דין יוהנסבורג דרא, פרווה, כשר לפסח :נוסח התווית
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

11/09/17, 12/09/17, 13/09/17, 25/10/17, 26/10/17

תאריך אחרון  לשיווק כלליסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

50571:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ט"ב ניסן תשע"רביעי י יום:תאריך עברי17/04/2019:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר")מחית עגבניות פסאטה , חתוכות/ מרוסקות, תמר  מקולפות: CIAOעגבניות 

("הסוגריים אינו מאושר

איטליה, הרב חזן :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Compagnla Mercantile:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2019:תוקף

קודי ייצור

.LFRC1 B269 עדLFRC1 B204ומ  -LFRCIP282-UN עד LFRCIP206מהקוד 
LFRC1A271 עד  LFRC1 A205מהקוד 

בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור, כשר לפסח פרווה:נוסח התווית
הרבנות הראשית לישראל

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק ירקות מיובשיםסיווג המוצר

:הערות

:עדכון. ת

תשעט- רשימת מוצרים פסח הופק60517/04/2019 מתוך 605עמוד 


