
ח"תשע-פירות יבשים
39427:תעודה' מס

2177:יבואן' מס

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

מ"פרי הבוסתן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגס קלוף אספטי , תפוח עץ קלוף אספטי

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Vog Products Gen:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

39482:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ז"ט אייר תשע"שני י יום:תאריך עברי15/05/2017:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קוקוס , קמח קוקוס, שמן קוקוס, קוקוס קלוי

ץ העדה החרדית"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Royal Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 1עמוד 



39563:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ז"א אייר תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי17/05/2017:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

39660:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"ז אייר תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי23/05/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")וניור 'פקאן ג, פקאן

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן סאבה פקאן:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש.ץ בית יוסף"על כל אריזה חייב להופיע סמל הכשרות בד

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 2עמוד 



39676:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ז"ט אייר תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי25/05/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נגו הואנג אגריקולטורל:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

39733:תעודה' מס

628:יבואן' מס

ז"סיון תשע' חמישי ז יום:תאריך עברי01/06/2017:תאריך לועזי

סופר פארם:שם היבואן

:ים/מוצר
אגוזי קאשיו',  גר50בוטנים קלויים בשמן ממולחים ',  גר50שקדים קלויים בשמן ממולחים 

', גר50בטנים ואגוזי קשיו קלויים מומלחים , תערובת שקדים',  גר50קלויים בשמן ומומלחים 
צימוקים וגרעיני, שקדים, דבש,חטיף בוטנים',  גר25/50/75תערובת אגוזים ופירות מיובשים 

")'  גר25/50/75תפוחים וקינמון , צימוקים, שקדים, דבש, חטיף בוטנים',  גר25/50/75דלעת 
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

7:מספר מוצרים

ומואליס פוד:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
1AOS138, 1CAPB233, 1CAPB235, 1CMNB233, 1OMN235, 1POS138,

1POS236, 1POS237A, 1POS241, 3CAR233, 3CAR234, 3MPS234,
4ARS234, 4ARS234A,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,השגחה צמודה, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
18/05/18, 21/08/18, 22/08/18, 23/08/18, 24/08/18, 25/08/18, 28/08/18, 

29/08/18, 30/08/18, 31/08/18

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 3עמוד 



39784:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"א סיון תשע"שני י יום:תאריך עברי05/06/2017: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

30/06/2018: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

39786:תעודה' מס

529:יבואן' מס

ז"א סיון תשע"שני י יום:תאריך עברי05/06/2017:תאריך לועזי

ארומתי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") COCONUT CREAM POWDER FAT 50%, 60%ח 

("מאושר

ב"ארה-OUה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Yearrabub Co:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 4עמוד 



39856:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

39857:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017: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

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 5עמוד 



39858:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017: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

30/06/2018: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

39859:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gibson:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 6עמוד 



39861:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל, 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

39870:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"ראשון י יום:תאריך עברי11/06/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

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

רבנות טורקיה/ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאבי פינדיק אנטגרה סאנאי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 7עמוד 



39907:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"ט סיון תשע"שלישי י יום:תאריך עברי13/06/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נאו הואינג:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

39938:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"סיון תשע' רביעי כ יום:תאריך עברי14/06/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד/ רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grower Direc Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בד/ כשר פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 8עמוד 



40057:תעודה' מס

1123:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי21/06/2017:תאריך לועזי

מ"אחים כהן בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוביות, רמבוטן שלם מסוכר במיץ, קוביות פפיה מסוכר בצבע אדום, קוביות פפאיה מסוכר

פלחי פפיה, פלחי פפיה מסוכר, טבעות אננס מסוכר, פרוסות קוקוס מיובשות, פומלו מסוכר
פרוסות מנגו, פרוסות מנגו מיובש, פלחי קיוי, פלחי פפיה מסוכר צבע כתום, מסוכר צבע אדום

,נתחי זנגוויל מסוכר, פרוסות בננה טבעי מיובש, פרוסות קיוי מסוכר, מסוכר עם מיץ מנגו
קוביות זנגביל, קוביות קיוי מסוכר, קוביות קוקוס מסוכר, קוביות פפיה מסוכר בצבע כתום

כל מוצר לאחר")נתחי תפוח עץ עם קינמון , קוביות אננס מסוכר, קוביות פומלו, מסוכר
("הסוגריים אינו מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

22:מספר מוצרים

ציונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

40058:תעודה' מס

105:יבואן' מס

ז"ז סיון תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי21/06/2017:תאריך לועזי

יס'מנצ:שם היבואן

:ים/מוצר
ב בוטן"חטיף ע, חטיף סויה מלוחה, חטיף בוטנים מצופים בטעם תירס, חטיף אפונה ווסאבי
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מצופה בטעפ תירס 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קסימאן יאמטה פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ץ חייב להופיע על האריזה המקורית"סמל הבד

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

,השגחה צמודה, בישול ישראל, פרווה, חמץ, ללא חשש חדשמוצר זה הינו

תאריך ייצור
06/05/17, 07/05/17, 14/07/17, 15/07/17, 10/09/17, 28/10/17

תאריך אחרון  לשיווק
07/05/18, 16/07/18, 10/09/18, 29/10/18

חטיפים, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 9עמוד 



40116:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"תמוז תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי27/06/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוז קשיו ויאטנמי 

OK/.ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

אולטרה טריידינג אינטרנשיונאל:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOK/ ץ בית יוסף"בהשגחת בד, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

40124:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ז"תמוז תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי27/06/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kahraman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 10עמוד 



40126:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ז"תמוז תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי27/06/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jilin Xingrong Food:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018: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

40139:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"תמוז תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי28/06/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Nam Ha:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 11עמוד 



40245:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ז"תמוז תשע' שלישי י יום:תאריך עברי04/07/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kahraman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

40359:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ז"ז תמוז תשע"שלישי י יום:תאריך עברי11/07/2017:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

הקהילה האשכנזית מקסיקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Instantia Gs.s.a:יצרן

:טלפון

מקסיקו:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

כשר פרווה בהשגחת הקהילה האשכנזית מקסיקו באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 12עמוד 



40384:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"ח תמוז תשע"רביעי י יום:תאריך עברי12/07/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דובדבן , אוכמניות כחולות

Kסטאר :בהשגחה

2:מספר מוצרים

Shoreline Fruit Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

40410:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ז"ב תמוז תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי16/07/2017:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר לבן מוחמץ 'ינג'ג

ב"ארה-Kהסטר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לייוו טייפן פודס:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת הסטאר:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 13עמוד 



40447:תעודה' מס

97:יבואן' מס

ז"ג תמוז תשע"שני כ יום:תאריך עברי17/07/2017:תאריך לועזי

מור ים מרקטינג:שם היבואן

:ים/מוצר
צימוקים מסוכרים בטעם, צימוקים מסוכרים בטעם פירות, שזיפים מגולענים, צימוקים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אבטיח 

OU:בהשגחה

4:מספר מוצרים

National Raisin Company:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

40536:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ז"ה תמוז תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי19/07/2017:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגוזי לוז , פיסטוק טבעי מקולף

OV:בהשגחה

2:מספר מוצרים

קארמאן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOVסמל 

בהשגחת ועד העיר סט לואיס ובאישור הרבנות הראשית לישראל, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 14עמוד 



40571:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ז"ו תמוז תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי20/07/2017:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים , אגוז מלך

CCK- ה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Quality Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלCCK-לפסח פרווה בהשגחת ה,כשר: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

40644:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"אב תשע' שני א יום:תאריך עברי24/07/2017: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

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 15עמוד 



40700:תעודה' מס

53:יבואן' מס

ז"אב תשע' שלישי ב יום:תאריך עברי25/07/2017:תאריך לועזי

מ"דיפלומט מפיצים בע:שם היבואן

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

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

תפדונגפורן קוקונט:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

40738:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ז"אב תשע' חמישי ד יום:תאריך עברי27/07/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

ב"ארה-רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Harris Woolf California:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 16עמוד 



40772:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אב תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי30/07/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ץ ביץ יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kenya Nut Company:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

40773:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אב תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי30/07/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Setton:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOK-Pסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKבהשגחת , 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 17עמוד 



40774:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אב תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי30/07/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Primex:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית

,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

40776:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אב תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי30/07/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 18עמוד 



40778:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אב תשע' ראשון ז יום:תאריך עברי30/07/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKPסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה לפסח בהשגחת :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

40789:תעודה' מס

1595:יבואן' מס

ז"אב תשע' שני ח יום:תאריך עברי31/07/2017:תאריך לועזי

מ"בדור חומרי גלם למזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,אפרסק, תפוח, תפוז:צמחי תבלין פירות מיובשים בהקפאה שלמים וחתוכים או באבקה

,אסנה, פטל אדום, פטל שחור, עירית, אורגנו, שמיר, מיורן, פטרוזיליה, בזיליקום, בננה
,רימונים, (פיסליס)דובדבן היהודים, מנגו, אננס, דומדמניות אדומות, דומדמניות שחורות

,קיווי, עכוביות, תאנים, חמוציות, מלון, סמבוק, דובדבן, י'ליצ, קרמבולה, תות שדה, שזיף
כל מוצר לאחר")כוסברה ,  רוזמרין, טרגון, רוברבה, אגסים, פאופאו, אוכמניות, אשכולית

("הסוגריים אינו מאושר

OU:בהשגחה

38:מספר מוצרים

פאראדייס פרויטס:יצרן

:טלפון

גרמניה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

שימורי פירות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 19עמוד 



40901:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"ח אב תשע"חמישי י יום:תאריך עברי10/08/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קארמן:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41009:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ז"ד אב תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי16/08/2017:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Supernika:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 20עמוד 



41024:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"ה אב תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי17/08/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ץ לונדון אנגליה"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Exportadora:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKLBD-Pסמל 

ץ לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת בד, 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

41076:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"אלול תשע' רביעי א יום:תאריך עברי23/08/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יפס 'בננה צ

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gsl Premium Food:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 21עמוד 



41135:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"אלול תשע' שני ו יום:תאריך עברי28/08/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהכ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Meihkou Foods:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41136:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"אלול תשע' שני ו יום:תאריך עברי28/08/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
:ללא טעמים -פרוסות,טבעות,פלחים,שלמים, פירות מסוכרים מיובשים בצורות קוביות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מנגו , פפאיה, אננס, זנגויל

ת"חתם סופר פ:בהשגחה

4:מספר מוצרים

ציוונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 22עמוד 



41144:תעודה' מס

157:יבואן' מס

ז"אלול תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי29/08/2017:תאריך לועזי

שופרסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")משמשים מיובשים , תאנים מיובשות, צימוקים בהירים

("מאושר

י"ץ מחזיקי הדת בא"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

נימקס:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"סמל הכשרות חייב להופיע ע

י ובאישור הרבנות הראשית לישראל"ץ מחזיקי הדת בא"כשר פרווה בהשגחת בד:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41163:תעודה' מס

8:יבואן' מס

ז"אלול תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי29/08/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
BBY 1141,

ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע .

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
22/09/20

שימורי פירות, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 23עמוד 



41167:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ז"אלול תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי30/08/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יפס 'בבנה צ, שמן קוקוס

Kסטאר / ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

נאטס& י פרוט'ג.בי:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה" חייבים להופיע עKץ והסטאר "סמל הבד

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

שמנים, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41168:תעודה' מס

1726:יבואן' מס

ז"אלול תשע' רביעי ח יום:תאריך עברי30/08/2017:תאריך לועזי

אמוייב אלכסנדר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10משמש יבש אוזבקי באריזה של

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lcc "osyoe- 7777:יצרן

:טלפון

קיסטן'טג:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה"סמל הכשרות והכיתוב כשר לפסח חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 24עמוד 



41188:תעודה' מס

665:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"ראשון י יום:תאריך עברי03/09/2017:תאריך לועזי

קנדה מזון:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Berberian:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41192:תעודה' מס

1894:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"ראשון י יום:תאריך עברי03/09/2017:תאריך לועזי

קשרים- אבישי הוד:שם היבואן

:ים/מוצר
דובדבן ממותק, ע ממותק לחליטה"תפו, חמוציות ממותקות לחליטה:ב"קוביות ע, מנגו מיובש

,אננס ממותק לחליטה, ר ממותק לחליטה'ינג'ציפת וג, לימון ממותק לחליטה, לחליטה
תפוז ממותק, פפאיה ממותקת לחליטה, בננה ממותק לחליטה, אשכולית ממותקת לחליטה

טבעות, פטל ממותק לחליטה, תות שדה ממתוק לחליטה, קוקוס ממותק לחליטה, לחליטה
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אפרסמון מיובש 

פ"דרא- בית דין יוהנסבורג:בהשגחה

15:מספר מוצרים

אב פירות יבשים'ג:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

פ ובאישור הרבנות הראשית לישראל"דרא, בהשגחת בית דין יוהנסבורג, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

חטיפים, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 25עמוד 



41208:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"שני י יום:תאריך עברי04/09/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Setton:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOKסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41217:תעודה' מס

706:יבואן' מס

ז"ד אלול תשע"שלישי י יום:תאריך עברי05/09/2017:תאריך לועזי

יוסף הרצל לוי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")דובדבן מיובש , צימוקים מיובשים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mariani Packing:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזהOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 26עמוד 



41279: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 

ב"ארה-Kהסטר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Celebes Coconut:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

"KOSHER FOR PASSOVER"על גבי האריזה חייב להיות כתוב 

: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

41287:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי13/09/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")יפס 'בננה צ

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

See's International Food:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 27עמוד 



41288:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי13/09/2017:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

ארגנטינה, אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאני:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41301:תעודה' מס

1092:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי13/09/2017:תאריך לועזי

מ"שקדיה גבע בע:שם היבואן

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

ארגנטינה-בית דין אגודת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Trador:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת בית דין אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 28עמוד 



41302:תעודה' מס

2251:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי13/09/2017:תאריך לועזי

מ"מאי קים קומפני בע:שם היבואן

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

ארגנטינה-בית דין אגודת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Frutos De Bowen:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת בית דין אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41303:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ז"ב אלול תשע"רביעי כ יום:תאריך עברי13/09/2017:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

ארגנטינה-בית דין אגודת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארגיסון:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת בית דין אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 29עמוד 



41311:תעודה' מס

1022:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/09/2017:תאריך לועזי

מייק שאמי:שם היבואן

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

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארגנפרון:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41322:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/09/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")חמאת בוטנים , בוטנים מטוגנים

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

יונאן פוד:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

חמאת בוטנים פג, 11.04.19ג כל אריזת בוטנים מטוגנים מופיע תאריך פג תוקף "ע
4584/15 וקוד 4/19 קילו מופיע פג תוקף 12.5-ג תווית בוטנים ב"  ע12/04/19תוקף 

.על כל קרטון חותמת המשגיח

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

,השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
09/08/20

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 30עמוד 



41331:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/09/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ארגנטינה-בית דין אגודת ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ארגיסון:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת בית דין אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41341:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/09/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bach Hy:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 31עמוד 



41342:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ז"ג אלול תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/09/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Khai:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41348:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ז"ו אלול תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי17/09/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

-WCRC:בהשגחה ב"ארה

1:מספר מוצרים

Patterson Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלWCRCבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 32עמוד 



41359:תעודה' מס

1163:יבואן' מס

ז"ז אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי18/09/2017:תאריך לועזי

אקו וויאר:שם היבואן

:ים/מוצר
תות, משמשים אורגנים מיובשים בשמש, דובדבנים חמוצים ברכז תפוחים אורגנים מיובשים

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תאנים אורגניות מיובשות בשמש , עץ אורגני מיובש בשמש
("מאושר

Kסטאר :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Sda Gida Tarm:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKסמל סטאר 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת סטאר , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41367:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ז"ז אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי18/09/2017:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אמרנט , שומשום אורגני, זרעי פשתן אורגני

Kסטאר :בהשגחה

3:מספר מוצרים

Raj Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 33עמוד 



41369:תעודה' מס

2253:יבואן' מס

ז"ז אלול תשע"שני כ יום:תאריך עברי18/09/2017:תאריך לועזי

שלמה יגודיוב:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

R-d-a-sol:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41439:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ח"תשרי תשע' רביעי ז יום:תאריך עברי27/09/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

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

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

La Nogalero:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 34עמוד 



41444:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"תשרי תשע' רביעי ז יום:תאריך עברי27/09/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Pearl Crop:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתKסמל סטאר 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת סטאר , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41452:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"תשרי תשע' חמישי ח יום:תאריך עברי28/09/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שזיפים מיובשים , שזיפים מגולענים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUסמל ה

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 35עמוד 



41491:תעודה' מס

111:יבואן' מס

ח"ה תשרי תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי15/10/2017:תאריך לועזי

ניסים מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תאנים מיובשות , משמש מיובש

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סואר גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

41525:תעודה' מס

1795:יבואן' מס

ח"ו תשרי תשע"שני כ יום:תאריך עברי16/10/2017:תאריך לועזי

כפריית המושב גבעת חן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")טבעי , אגוזי קשיו קלוי

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

הו קינה:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופייע על האריזה המקוריתOKסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKבהשגחת , פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
03/12/17, 08/02/19

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 36עמוד 



41636:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"חשון תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי24/10/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו 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

41638:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"חשון תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי24/10/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קיוי מיובש וממותק , תפוחי עץ מיובשים

ב" ארהK-כ:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Fuping Fengxu Food Co:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת כ:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 37עמוד 



41639:תעודה' מס

2267:יבואן' מס

ח"חשון תשע' שלישי ד יום:תאריך עברי24/10/2017:תאריך לועזי

מ"דורניר ניהול והשקעות ריאליות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")רול מנגו , רול אפרסק, לוליס- מיקס חטיפי פירות, קוביות-מיקס חטיפי פירות

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

אגודת ישראל:בהשגחה

4:מספר מוצרים

קייפ דריי פרוט פקרס:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41644:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"חשון תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי25/10/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק12.5אננס טבעי , ג" ק10קוקוס מיובש 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Bomarts Farms Ltd:יצרן

:טלפון

גאנא:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 38עמוד 



41645:תעודה' מס

2237:יבואן' מס

ח"חשון תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי25/10/2017:תאריך לועזי

מ"נסרין למזון בע- אל:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") PRIMEXקוקוס טחון במותג 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Coco Davao:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOK-Pסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41646:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ח"חשון תשע' רביעי ה יום:תאריך עברי25/10/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")משמש אוזבקי , צימוק אוזבקי שחור, שזיף אוזבקי מגולען

("מאושר

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Shbobaxsh Sit At Maxsulotlari:יצרן

:טלפון

אוזבקיסטן:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 39עמוד 



41661:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי26/10/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

C.h.s:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41663:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי26/10/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"ארה-OKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Blue Diamond:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 40עמוד 



41665:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי26/10/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

K-כ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Lion Raisins:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלK-כשר פרווה בהשגחת כ:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41669:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי26/10/2017:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
נתחי אבטיח, ינגר דל סוכר'ג, ע עם קינמון"חתיכות תפו, פרוסות מנגו, פרות מסוכרים

,פלחי מנדרינה מסוכר, פרוסות בננה טבעי, פלחי קוקוס מסוכר, טבעות אננס מסוכר, מסוכר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי פסיפלורה מסוכר , פרוסות קנבולה מסוכר

הרב קנטאר תאילנד:בהשגחה

11:מספר מוצרים

ינוונג פודס'צ:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב יוסף קנטאר תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 41עמוד 



41678:תעודה' מס

2267:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי ו יום:תאריך עברי26/10/2017:תאריך לועזי

מ"דורניר ניהול והשקעות ריאליות בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")נקטרינות , אגסים, רצועות מנגו, טבעות אננס, אפרסקי קייפ קלופים, אפרסקי אלברטה

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

אגודת ישראל:בהשגחה

6:מספר מוצרים

קייפ דריי פרוט פקרס:יצרן

:טלפון

דרום אפריקה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41696:תעודה' מס

111:יבואן' מס

ח"חשון תשע' שני י יום:תאריך עברי30/10/2017:תאריך לועזי

ניסים מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")אגוזי מלך קלופים חצויים , אגוזי מלך קלופים שלמים

("מאושר

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

רדס'גולד ריבר אורצ:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 42עמוד 



41722:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ב חשון תשע"רביעי י יום:תאריך עברי01/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,זנגביל מיובש וממותק, בננה מיובש וממותק, מנגו ומיובש וממותק, אננס מיובש וממותק

מלון מיובש, קוקוס מיובש וממותק, פפיה מיובשת וממותקת, תפוחים מיובשים וממותקים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוז מיובש , קיווי מיובש וממותק, וממותק

תאילנד, הרב קנטור:בהשגחה

10:מספר מוצרים

Chin Huay:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב קנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

41730:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"ב חשון תשע"רביעי י יום:תאריך עברי01/11/2017:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סאן וויו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , כשר פרווה: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 43עמוד 



41791:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"ז חשון תשע"שני י יום:תאריך עברי06/11/2017:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
עם, עם שקדים, עם פיסטוק חלבי, בטעם מי ורדים, ארוכה עבה, רגיל: קוביות רחת לוקום

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")גוזי לוז 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

6:מספר מוצרים

קורויומוש:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ץ יופיע על האריזה"סמל הבד

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41828:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"ח חשון תשע"שלישי י יום:תאריך עברי07/11/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פקאן חצאים ענק 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

National Pecan Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזהOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 44עמוד 



41854:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ט חשון תשע"רביעי י יום:תאריך עברי08/11/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוז , תות, מנגו, משמש: חטיף לדר על בסיס

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

4:מספר מוצרים

גידה אינטרנשיונל גרופ דיס:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41856:תעודה' מס

590:יבואן' מס

ח"ט חשון תשע"רביעי י יום:תאריך עברי08/11/2017:תאריך לועזי

נועם. כ:שם היבואן

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

ת"חוג חתם סופר פ:בהשגחה

1:מספר מוצרים

3700/01105וישאן :יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

שימורים, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 45עמוד 



41857:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ח"ט חשון תשע"רביעי י יום:תאריך עברי08/11/2017:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שזיפים מגולענים מיובשים 

ארגנטינה- אחדות ישראל:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Morillas Exportadora:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41885:תעודה' מס

1146:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי כ יום:תאריך עברי09/11/2017:תאריך לועזי

מ"רנה יבוא ושיווק מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 30-40שזיפים מגולענים גודל 

ארגנטינה-אחדות ישראל :בהשגחה

1:מספר מוצרים

.Fada S.a:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל-כשר פרווה לפסח בהשגחת אחדות ישראל :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 46עמוד 



41887:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי כ יום:תאריך עברי09/11/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

La Nogalera:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

41889:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"חשון תשע' חמישי כ יום:תאריך עברי09/11/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל, כשר פרווה: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 47עמוד 



41921:תעודה' מס

1277:יבואן' מס

ח"ג חשון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי12/11/2017:תאריך לועזי

רובין רגב:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר")ר מגורד ממותק 'ינג'ג, ר מסוכר'ינג'ג, ר'ינג'גזרי ג, ר'ינג'קוביות ג, ר'ינג'סירופ ג

("לאחר הסוגריים אינו מאושר

רבנות הולנד:בהשגחה

5:מספר מוצרים

אליאפ בי וי:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור
7255, 7372, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק
00/09/21, 20/03/19

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41933:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"ג חשון תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי12/11/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 48עמוד 



41971:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"ז חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי16/11/2017:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות , מנגו, משמש: על בסיס'  גר200/400חטיף לדר 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

3:מספר מוצרים

גידה אינטרנשיונל גרופ דיס:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה

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

,פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

41972:תעודה' מס

619:יבואן' מס

ח"ז חשון תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי16/11/2017:תאריך לועזי

ניצת הדובדבן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פירות אטד פראי מיובשים 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פאנדה פודס:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 חייב להופיע על האריזה המקוריתOKסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 49עמוד 



42032:תעודה' מס

33:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי21/11/2017:תאריך לועזי

שוקחה' ורג'בני ג:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Frazier Nut Farms:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42053:תעודה' מס

1960:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי ג יום:תאריך עברי21/11/2017:תאריך לועזי

פיצוחי שאדי:שם היבואן

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

ב"ארה-OUה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

La Nogalera:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 50עמוד 



42059:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי22/11/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Yavuz Incir Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת הסטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42068:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי22/11/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר לפסח פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 51עמוד 



42073:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' רביעי ד יום:תאריך עברי22/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים מולבנים , שקדים מקופלים

OU-ה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOU-כשר פרווה לפסח בהשגחת ה: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

42087:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי23/11/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ץ סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל"כשר לפסח בהשגחת בד: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 52עמוד 



42088:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' חמישי ה יום:תאריך עברי23/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

CK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Santa Clara:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלCKכשר בהשגחת :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

42143:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר לפסח פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

 חייבים להופיע על האריזהPASSOVER Kארץ הייצור וסמל סטאר , שם היצרן:הערות
.המקורית

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 53עמוד 



42144:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
פומלה, מנגו מיובש, זנגביל מסוכר מיובש, קוקוס מיובש, פפיה מיובשת, אננס מיובש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות שדה מיובש , מיובשת

ב"ארה OU:בהשגחה

7:מספר מוצרים

Siong Hong:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOU- כשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

 חייבים להופיע על גבי האריזה המקוריתOUשם היצרן וארץ היצור וסמל :הערות

42146:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017: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

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 54עמוד 



42149:תעודה' מס

114:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"סולימה סחר בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

National Pecan Sheling Operations:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר לפסח :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

42150:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

 Qingdao:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 55עמוד 



42151:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017: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

31/12/2018: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

42154:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sunopta/chs:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 56עמוד 



42156:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jungle Macs:יצרן

:טלפון

קניה:ארץ

31/12/2018: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

42160:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017: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

San Agustin:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 57עמוד 



42166:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Junan Yonghe:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42167:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017: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

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 58עמוד 



42170:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Ganatra:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42172:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Chemmarathil Cashew:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 59עמוד 



42184:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"כסלו תשע' שלישי י יום:תאריך עברי28/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sree Devi:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה  באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42202:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017: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 Ruihua:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 60עמוד 



42203:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kaharaman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

42205:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

ב"ארה-CCKה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Beards Quality:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלCCKכשר פרווה לפסח בהשגחת ה:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 61עמוד 



42206:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

National Pecan Llc:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

42207:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017: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

Setton:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 62עמוד 



42209:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א כסלו תשע"רביעי י יום:תאריך עברי29/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Horizon/hansen:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

42223:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ב כסלו תשע"חמישי י יום:תאריך עברי30/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,תפוחים מיובשים, חמוציות, שזיפים מיובשים, אגסים מיובשים, אפרסקים מיובשים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")צימוקים , דובדבנים מיובשים

OU:בהשגחה

7:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 חייב להיות על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 63עמוד 



42224:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ב כסלו תשע"חמישי י יום:תאריך עברי30/11/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

רבנות סן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

River Ranch:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42230:תעודה' מס

2172:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי03/12/2017:תאריך לועזי

בלו סטאר אינטרנשיונל:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Nimeks Organic:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

  ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 64עמוד 



42240:תעודה' מס

1848:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי03/12/2017:תאריך לועזי

מ"א יבוא ויצוא בע.ע.ב.ר:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")בוטנים מצופים שוקולד - ס'בוטנימ

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליאל:יצרן

:טלפון

צרפת:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור
171089,

.ג האריזה המקורית"סמל הכשרות חייב להופיע ע

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/04/17, 04/04/17

תאריך אחרון  לשיווק
/09/18

חטיפים, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42246:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי03/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר") (ליידר)שכבות משמש , עגבניות מיובשות, אגוזי לוז מקולפים, פרג

("הסוגריים אינו מאושר

Kסטאר :בהשגחה

4:מספר מוצרים

Entegre Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 65עמוד 



42249:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי03/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Jabs:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

42251:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"ראשון ט יום:תאריך עברי03/12/2017: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

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 66עמוד 



42393:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ח"ט כסלו תשע"חמישי י יום:תאריך עברי07/12/2017:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gold River:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל, 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

42395:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"ב כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/12/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Horizon Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 67עמוד 



42405:תעודה' מס

706:יבואן' מס

ח"ב כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי10/12/2017:תאריך לועזי

יוסף הרצל לוי:שם היבואן

:ים/מוצר
,ר מסוכר'ינג'ג, פלחי מנגו טבעי, פלחי תפוז, מלון מיובש, רצועות בננה: פירות מסוכרים

,י'ליצ, פלחי פמלה, פסיפלורה, לימון, גויאבה, תמר הינדי, פפאיה, אננס, רצועות קוקוס
אננס, משמש מיובש, תות שדה מיובש, קוקוס, מנדרינה-קלמנטינה, היביסקוס, אלוורה

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")תפוח מיובש , עגבניה מיובשת, ליים מיובש, מיובש גלז
("מאושר

תאילנד-הרב קנטור:בהשגחה

24:מספר מוצרים

Chin Huay Co:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב קנטור ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42442:תעודה' מס

11:יבואן' מס

ח"ד כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/12/2017:תאריך לועזי

מ"אחים הרשברג בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") NATURAL HAZELNUT KERNELSאגוזי לוז 

("מאושר

רבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cebi Findik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 68עמוד 



42449:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ד כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/12/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת בית דין פרנסיסקו ובאישור 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

42450:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ד כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ganatra:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 69עמוד 



42457:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ד כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

OU-ה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Decas:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

כללי, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42458:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"ד כסלו תשע"שלישי כ יום:תאריך עברי12/12/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

הרבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

King Apricot:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרבנות טורקיה ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 70עמוד 



42498:תעודה' מס

706:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/12/2017:תאריך לועזי

יוסף הרצל לוי:שם היבואן

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

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Munger Companies:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42507:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

ח"ו כסלו תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי14/12/2017:תאריך לועזי

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
,ליים פרוס, לימון פרוס, היבסקוס סגול, תפוז קליפות רצועות מיובש, בננה רצועות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוז פרוס , קלמנטינה פלחים

תאילנד, הרב קנטור:בהשגחה

7:מספר מוצרים

Chin Huay:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת הרב קנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 71עמוד 



42509:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ח"ט כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי17/12/2017:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
ORGANIC VIRGIN COCONUT OIL, COCONUT FLOUR, DESICCATEDח 

COCONUT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ב"ארה-OKה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Royal Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOKPסמל 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

42523:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ט כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי17/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק11.35אגוז מלך קלוף במשקל 

ב"ארה-רבנות םאן פרנסיסקו:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grower Direc Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

פרווה בהשגחת הרבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל,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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 72עמוד 



42524:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ט כסלו תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי17/12/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלORCכשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות סאן פנסיסקו:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42591:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"טבת תשע' שלישי א יום:תאריך עברי19/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שזיפים מיובשים , אגוזי מלך מקולפים

רבנות סאן פרנסיסקו:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Sutter Food:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 73עמוד 



42625:תעודה' מס

109:יבואן' מס

ח"טבת תשע' שלישי א יום:תאריך עברי19/12/2017:תאריך לועזי

נטורפוד:שם היבואן

:ים/מוצר
חמוציות מיובשות ממותקות, משמשים מיובשים אורגניים, אגוזי לוז, אגסים מיובשים

,אגוזי מלך קלופים, שקדים קלופים, צימוקים אורגניים, אגוזי לוז אורגניים, אורגניות
כל מוצר לאחר")משמשים מיובשים , אננס מיובש, אגוזי לוז קלויים, שזיפים מיובשים

("הסוגריים אינו מאושר

איטליה, הרב אברהם חזן:בהשגחה

12:מספר מוצרים

ביזנה:יצרן

:טלפון

איטליה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

שימורים, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42636:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Uni Farmex Agro Gida:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 74עמוד 



42637:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

הרבנות טורקיה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Sabiralar:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרבנות טורקיה 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

42641:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cuongthinhph/harposimex:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 75עמוד 



42651:תעודה' מס

1901:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017: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

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ב"על כל אריזה חייב להופיע חותמת חתם סופר ב

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

,כשר לפסח, פרווה, מהדריןמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42654:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

cck:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Quality Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלCCK- בהשגחת ה, פרווה, כשר לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 76עמוד 



42659:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

: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

42665:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 77עמוד 



42668:תעודה' מס

1808:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ב יום:תאריך עברי20/12/2017:תאריך לועזי

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון :שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Omeroglu:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

!יש לבדוק לפני השימוש

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

תבלינים, כללי, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42756:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ח"טבת תשע' שלישי ח יום:תאריך עברי26/12/2017:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 78עמוד 



42757:תעודה' מס

1202:יבואן' מס

ח"טבת תשע' שלישי ח יום:תאריך עברי26/12/2017:תאריך לועזי

מ"סנלנד שווק מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

א.פרתנון ס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42784:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ט יום:תאריך עברי27/12/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUPסמל ה 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUפרווה לפסח בהשגחת ,כשר:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 79עמוד 



42785:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ט יום:תאריך עברי27/12/2017:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOUPסמל ה 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUפרווה לפסח בהשגחת ,כשר:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42786:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ח"טבת תשע' רביעי ט יום:תאריך עברי27/12/2017:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")שקדים טבעיים , שקדים מולבנים

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

  ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה לפסח, כשר: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 80עמוד 



42828:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרטנון:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42846:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Minhhuy/vinalimex/dakao/pham Gia:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת בד,  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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 81עמוד 



42851:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Olega S.a C.l.a.y:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

42852:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Juxian:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 82עמוד 



42853:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים")חצאים , מקלות טחון, גרוס, שלם, פרוס, שקד מולבן, שקד קלוף

("אינו מאושר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , 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

42854:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

New Aces:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 83עמוד 



42866:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ג טבת תשע"ראשון י יום:תאריך עברי31/12/2017: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלWCRCכשר לפסח בהשגחת :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

42877:תעודה' מס

17:יבואן' מס

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

מ"אלמנדוס 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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 84עמוד 



42888:תעודה' מס

17:יבואן' מס

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

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

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

ב"ארה, Kטקסס :בהשגחה

1:מספר מוצרים

Navarro Pecan:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות טקסס ובאישור הרבנות הראשית לישראל, פרווה, כש לפסח:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

42925:תעודה' מס

676:יבואן' מס

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

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Land Growers:יצרן

:טלפון

ילה'צ:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 85עמוד 



42926:תעודה' מס

676:יבואן' מס

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

ששון:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shine Nuts:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43034:תעודה' מס

89:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

ליימן שליסל:שם היבואן

:ים/מוצר
כל")גרגרי חמוציות ממותקים ומיובשים , גרגרי חמוציות ממותקים ומיובשים במיץ רימונים

("מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר

ס פתח תקוה"חת/הרבנות הראשית לישראל:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אושן ספריי:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ת  ובאישור הרבנות הראשית לישראל"ס פ"כשר פרווה  בהשגחת חת:נוסח התווית

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

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 86עמוד 



43039:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018: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

31/12/2018: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

43040:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Yantai Eversun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 87עמוד 



43041:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018: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

31/12/2018: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

43043:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Siong Hong:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 88עמוד 



43045:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018: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

31/12/2018: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

43047:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")משמש מיובש , צנובר סיני

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Royal:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 89עמוד 



43048:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Raj Foods:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43049:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אגוז מלך קלוף אמריקאי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Grower:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 90עמוד 



43050:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Arslanturk Turk:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

43051:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תפוח עץ מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Yantai Eversun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 91עמוד 



43052:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

The Cracking Monkey:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018: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

43054:תעודה' מס

99:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

מיאל אימפקס:שם היבואן

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

ב"ארה-Kהסטר:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Ozylmaz Findik:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 באישור הרבנות הראשית לישראלKלפסח בהשגחת הסטר,פרווה, כשר: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 92עמוד 



43055:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Oz Kirici:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

43056:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Green Valley:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 93עמוד 



43057:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Western Nut:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43059:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Intimex:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 94עמוד 



43061:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 River Oak:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43063:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Aydin:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 95עמוד 



43064:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Deruosi:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43065:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")מנגו מיובש , גינגר, בננה  מיובשת, אננס מיובש

בדיקת מעבדה:בהשגחה

4:מספר מוצרים

Siong Hong:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 96עמוד 



43068:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  שקדים מולבנים אמריקאי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Blue Diamond:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43069:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  שקדים מולבנים אמריקאי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Harris Woolf California:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 97עמוד 



43070:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  ר'ינג'ג

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Chinwong Foods:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018: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

43071:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shorline:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 98עמוד 



43073:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gocmez Tarim:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43074:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Grower:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 99עמוד 



43075:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אפרסק , פפאיה מיובש

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Siong Hong:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018: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

43080:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Decas/ Meduri/ Mariani:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 100עמוד 



43084:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")תות שדה מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Yantai Eversun:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018: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

43085:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אגוז קשיו

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Dakao:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 101עמוד 



43087:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amercan Raisin:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43089:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

San Yuan:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 102עמוד 



43090:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Zoba:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

43091:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Amazonas:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 103עמוד 



43092:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018: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

31/12/2018: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

43093:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Celebes:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 104עמוד 



43094:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kirici:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

43095:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018: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

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 105עמוד 



43096:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פיסטוק בקליפה , פיסטוק קלוף

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Paramout:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43097:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"טבת תשע' ראשון כ יום:תאריך עברי07/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kaharaman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 106עמוד 



43100:תעודה' מס

1521:יבואן' מס

ח"א טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי08/01/2018:תאריך לועזי

מ"גידי מזרחי חברה למסחר ושיווק בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")כהה , צימוק בהיר

ץ העדה החרדית"בד/הרבנות הראשית:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Lion Raisins:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

03/10/17ץ ידנית עם התאריך "חותמת הבד

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור
03/10/17

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43114:תעודה' מס

130:יבואן' מס

ח"א טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי08/01/2018:תאריך לועזי

פרומדיקו:שם היבואן

:ים/מוצר
,פרטיב, LPנפרו , HPנפרו , גלוצרנה פלוס, אנשור הקומפקט, אנשור פלוס אדוונס, ויטל

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")פולמוקאר 

OU:בהשגחה

8:מספר מוצרים

אבוט:יצרן

:טלפון

הולנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל

  ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר כשרחלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת ה:נוסח התווית

,ם"לאוכלי אבקת חלב עכו, חלבימוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

מזון לתינוקות, כללי, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 107עמוד 



43119:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי08/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק8פלחי בננה מיובשים וממותקים 

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Gsl Premium Food:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43121:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"א טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי08/01/2018: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

Farmers Internetional:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל, 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 108עמוד 



43211:תעודה' מס

115:יבואן' מס

ח"ד טבת תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי11/01/2018:תאריך לועזי

מ"סורפול בע:שם היבואן

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

OK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Franklin Baker:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
7254D, 7255D, 7256D, 

:נוסח התווית

,כשר לפסח, השגחה צמודה, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43217:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"ד טבת תשע"חמישי כ יום:תאריך עברי11/01/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Prima Noche:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 109עמוד 



43228:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

 Nam Ha:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43229:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Bach Hy:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 110עמוד 



43230:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Khai:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43231:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thao Tam:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 111עמוד 



43232:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Thanh Dat:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43239:תעודה' מס

73:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

חממה מאיר:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

East Trans Trading:יצרן

:טלפון

סרי לנקה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 112עמוד 



43240:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Hoang Khai/thaotam/thanh Dat:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת בד,  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

43241:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ז טבת תשע"ראשון כ יום:תאריך עברי14/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Man Ha/bach Hy:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת בד,  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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 113עמוד 



43268:תעודה' מס

2072:יבואן' מס

ח"ח טבת תשע"שני כ יום:תאריך עברי15/01/2018:תאריך לועזי

מ"מירו טרייד בע:שם היבואן

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

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

.Mevsim Gida Sa:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות לפסח 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

43307:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' רביעי א יום:תאריך עברי17/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אגוז קשיו

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Donna Food:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 114עמוד 



43308:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' רביעי א יום:תאריך עברי17/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אגוז מלך קלוף אמריקאי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Frazier:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43363:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי18/01/2018:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ר כבוש 'ינג'ג

ב"חוג חתם סופר ב:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לאיו מאנהינג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בהשגחת חוג חתם ספר ב, פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 115עמוד 



43365:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי18/01/2018:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו") (זנגוויל)ר לסושי ורוד  'ינג'ג, (זנגוויל)ר לסושי לבן  'ינג'ג

("מאושר

Kסטאר :בהשגחה

2:מספר מוצרים

לאוי תאי פאנג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43374:תעודה' מס

98:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ב יום:תאריך עברי18/01/2018:תאריך לועזי

מזרח ומערב יבוא ושווק:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")קרם קוקוס , נוזל קוקוס

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

אסיאתיק אגרו:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

. חייב להופיע על האריזה המקוריתOUסמל 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 116עמוד 



43385:תעודה' מס

17:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

מ"אלמנדוס בע:שם היבואן

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

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Shoei Foods:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות  הראשית לישראלOUבהשגחת , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43395:תעודה' מס

1251:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

מ"בר לכל בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Xinjiang Huixiang:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 117עמוד 



43439:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Guofeng Trading:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

קטניות, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43442:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kirliogha Tarimsal:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 118עמוד 



43446:תעודה' מס

31:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

בייסיקס סחר:שם היבואן

:ים/מוצר
ORGANIC VIRGIN COCONUT OIL, COCONUT FLOUR, DESICCATEDח 

COCONUT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ב"ארה-OKה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Royal Pacific:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עOKPסמל 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

43451:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' ראשון ה יום:תאריך עברי21/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Kirliogha Tarimsal:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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 יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 119עמוד 



43469:תעודה' מס

1352:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שני ו יום:תאריך עברי22/01/2018:תאריך לועזי

משה מוצפי:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"),  אגוז מלך קלוף אמריקאי

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Frazier:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43485:תעודה' מס

1730:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שני ו יום:תאריך עברי22/01/2018:תאריך לועזי

מ"אומר שירה בע:שם היבואן

:ים/מוצר
כל מוצר לאחר הסוגריים אינו")סירופ מייפל אורגני , מיונז, בוטנים קלויים ומלוחים

ב"ארה-OUה:בהשגחה

3:מספר מוצרים

קירקלאנד סיגנטור:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת ה:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 120עמוד 



43519:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"שבט תשע' שלישי ז יום:תאריך עברי23/01/2018: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

Kahraman:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43529: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")אננס מיובש ללא סוכר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Alimentos Naranja:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

מוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 121עמוד 



43530: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")פרג שלם 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

בירליק:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43531: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")בלובורי 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

שורליין:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת סטאר , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 122עמוד 



43534: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")שומשום לבן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פוד' ראג/שאקומברי:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43537: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")בלוברי 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שורליין:יצרן

:טלפון

קליפורניה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 123עמוד 



43541: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")גרעיני חמניה , גרעיני דלעת לא קלויים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן יואן/בקואינג:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43550: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")משמש מיובש 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

גוזמז/מליקה/י'קריצ:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 124עמוד 



43556: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")תאנים מיובשים 

Kסטאר :בהשגחה

1:מספר מוצרים

קירליגלו:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר לפסח פרווה בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

חייבים להופיע על האריזה" kosher for passover: ארץ הייצור וכיתוב, שם היצרן:הערות
.המקורית

43557: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

בנפיציה דורה:יצרן

:טלפון

בוליביה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 125עמוד 



43560: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שואי פודס:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

43561: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

הלאקאלה:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 126עמוד 



43562: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרייזר:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

43563: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")תאנים מיובשים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קירליגלו:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

30/06/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 127עמוד 



43564: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

וורלד:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

43565: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")אגוזי מלך 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פיטרסון:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמצא כשר פרווה 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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 128עמוד 



43566: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")תפוחי עץ מיובשות קוביות , תפוח עץ מיובשות טבעות

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

טיטנפרוט:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

43570: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")שזיף לא מגולען , שזיף מגולען

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Nevada:יצרן

:טלפון

ארגנטינה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 129עמוד 



43571: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")אגוזי מלך בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

י נאט שלס'או ג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43572: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")שזיפים מיובשים עם גלעין 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קיי בי פקינג/סקרמנטו/מריאני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 130עמוד 



43573: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")אגוזי לוז מולבנים שלמים , אגוזי לוז טבעי קלופים

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

גורסוי:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018: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

43574: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")אגוזי לוז גרוסים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סייראב גידה:יצרן

:טלפון

טורקיה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 131עמוד 



43575: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")בוטנים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

לארמה אגרקס'ג:יצרן

:טלפון

הודו:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43576: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סטון:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 132עמוד 



43577: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") COCONUTקוקוס 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סוראב:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

: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

43578: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")צימוק אמריקאי טבעי ללא שמן , אמבו ללא שמן'צימוק ג
("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סאן ויו:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 133עמוד 



43579: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 אמריקאי טבעי ללא שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ויקטור פקינג:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43580: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 פאנסי ללא שמן 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

ליון:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 134עמוד 



43581: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")יפס שבבים 'בננה צ, יפס'בננה צ

OK:בהשגחה

2:מספר מוצרים

Gsl Food:יצרן

:טלפון

פיליפינים:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOKכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43582: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")צימוק אמריקאי טבעי ללא שמן , צימוק פאנסי ללא שמן

("מאושר

בדיקת מעבדה:בהשגחה

2:מספר מוצרים

סן ולי:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 135עמוד 



43583: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")י ברי 'גוג

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פנדה פרוטס:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018: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

43584: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")פיסטוק בקליפה 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

פרלה אלמונדס:יצרן

:טלפון

יוון:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 136עמוד 



43586: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")דובדבנים מיובשים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

שורליין פרוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

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

43587: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"),  דובדבנים

Kסטאר :בהשגחה

2:מספר מוצרים

שורליין פרוט:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKבהשגחת סטאר , פרווה, כשר:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 137עמוד 



43588: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")חמוציות 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Decas:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43589: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")צנובר 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

מאן יואן:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 138עמוד 



43590: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")חמוציות במשרה תפוח 

MK:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Citadelle:יצרן

:טלפון

קנדה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

.סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלMKכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43594: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")מלון ללא סוכר , מנגו ללא סוכר, פפאיה ללא סוכר

OU:בהשגחה

3:מספר מוצרים

Chinwong Food:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 139עמוד 



43595: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 קשיו 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

נאואן:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

נבדק ונמא כשר פרווה באישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43601: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")חמוציות 

OU:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Cranberry Growers:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 140עמוד 



43603: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")שקדים טבעיים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Treehouse:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43604: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")שקדים טבעיים 

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

סיירה וואלי/ פארמר:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 141עמוד 



43605: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
קווי, פומלה מסוכרת, אננס מסוכר, אננס בטעמים תפוח מנגו תות לימון: פירות מסוכרים 

מנגו, תפוח מסוכר, תות מסוכר, מלון מסוכר, קוקוס מיובש ומסוכר, זינגוויל מסוכר, מסוכר
עגבניה, תות מסוכר, אפרסק מסוכר, פפיה מסוכר כתומה ואדומה, אגס מסוכר, מסוכר

כל מוצר לאחר")תפוח עץ בקינמון , תפוז מסוכר, גויבה מסוכרת, בננה מסוכרת, מסוכרת
("הסוגריים אינו מאושר

הרב קאנטור תאילנד:בהשגחה

19:מספר מוצרים

Chinwong Food:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב קאנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

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

43606: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")חמוציות , חמוציות במשרה תפוח

OU:בהשגחה

2:מספר מוצרים

מריאני:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUכשר פרווה בהשגחת :נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 142עמוד 



43618:תעודה' מס

167:יבואן' מס

ח"שבט תשע' חמישי ט יום:תאריך עברי25/01/2018:תאריך לועזי

מ"שקרצי בע:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Long Son Goint Stock Company:יצרן

:טלפון

ויטנאם:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

יש לבדוק לפני השימוש

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43621: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

 ובאישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה לפסח בהשגחת סטאר :נוסח התווית

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

חייבים להופיע, KOSHER FOR PASSOVER"ארץ הייצור  והכיתוב , שם היצרן:הערות
.על האריזה המקורית

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 143עמוד 



43646:תעודה' מס

84:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

מ"יוסף לוי עסקי מזון בע:שם היבואן

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

בדיקת מעבדה:בהשגחה

1:מספר מוצרים

Supreme Almonds:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

31/12/2018: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

43648:תעודה' מס

86:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018: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

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

ג האריזה המקורית" חייב להופיע עKPסמל המשולש

 באישור הרבנות הראשית לישראלKכשר פרווה לפסח בהשגחת המשולש: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

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 144עמוד 



43650:תעודה' מס

1353:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

אחים כהן:שם היבואן

:ים/מוצר
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")ג " ק10 חצאים 70%- אגוזי מלך מקולפים

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

היבי סוגו אינטרנשיונל:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43654:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

קרנבורי:יצרן

:טלפון

ב"ארה:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

,כשר לפסח לאוכלי קטניות, פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

כללי, פירות יבשים, חומר גלםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 145עמוד 



43665:תעודה' מס

1:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

הכרם:שם היבואן

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

הרב קנטור תאילנד:בהשגחה

1:מספר מוצרים

צייננג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

כשר פרווה בהשגחת הרב קנטור תאילנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל:נוסח התווית

,פרווהמוצר זה הינו

תאריך ייצור

תאריך אחרון  לשיווק

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43666:תעודה' מס

1589:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

מ"תוצרת חקלאית מובחרת בע:שם היבואן

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

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אוכמניות 

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

12:מספר מוצרים

לינוי סיטי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

30/06/2018:תוקף

קודי ייצור
BYY,

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

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

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

כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 146עמוד 



43670:תעודה' מס

1383:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

מ"ניצני הדר בע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוביות, פלחי קוקוס מסוכרים, קוביות מלון מסוכרות, נתחי תפוח עץ מסוכרים עם קינמון

קוביות, פלחי קיווי מסוכרים, קוביות זנגוויל מסוכרים, יפס קלוי'קוקוס צ, קוקוס מסוכרים
נתחי פפאיה, פרוסות מנגו מסוכרות עם מיץ מנגו, קוביות מנגו מסוכרות, קיווי מסוכרות

רצועות, קוביות אננס מסוכרות, קוביות פפאיה מסוכרות, מקלות פפאיה מסוכרים, מסוכרים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי פסיפלורה מסוכרים , פומלו מסוכרות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

16:מספר מוצרים

צינונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

43671:תעודה' מס

1902:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

כרם תעשיות מזון מן הטבע:שם היבואן

:ים/מוצר
קוביות, פלחי קוקוס מסוכרים, קוביות מלון מסוכרות, נתחי תפוח עץ מסוכרים עם קינמון

קוביות, פלחי קיווי מסוכרים, קוביות זנגוויל מסוכרים, יפס קלוי'קוקוס צ, קוקוס מסוכרים
נתחי פפאיה, פרוסות מנגו מסוכרות עם מיץ מנגו, קוביות מנגו מסוכרות, קיווי מסוכרות

רצועות, קוביות אננס מסוכרות, קוביות פפאיה מסוכרות, מקלות פפאיה מסוכרים, מסוכרים
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")נתחי פסיפלורה מסוכרים , פומלו מסוכרות

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

16:מספר מוצרים

צינונג:יצרן

:טלפון

תאילנד:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור

סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

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

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

תאריך ייצור
/12/17

תאריך אחרון  לשיווק
/12/19

פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 147עמוד 



43672:תעודה' מס

713:יבואן' מס

ח"ב שבט תשע"ראשון י יום:תאריך עברי28/01/2018:תאריך לועזי

דין שווק:שם היבואן

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

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")אגס , מנגו

ץ בית יוסף"בד:בהשגחה

12:מספר מוצרים

לינוי סיטי:יצרן

:טלפון

סין:ארץ

31/12/2018:תוקף

קודי ייצור
BYY, 

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

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

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

תאריך אחרון  לשיווק
10/01/20, 11/01/20, 12/01/20, 17/12/20, 18/12/20, 19/12/20, 20/12/20, 

21/12/20

כללי, פירות יבשיםסיווג המוצר

:הערות

ח"תשע-פירות יבשים הופק14828/01/2018 מתוך 148עמוד 


