הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL

מחלקת יבוא
בס"ד ,כ"ח ניסן ,תש"ע
12.04.10
ש"ע 11
לכבוד
רבני ערים
מנהלי מחלקות כשרות בכל אתר ואתר
שלום וברכה,

הנדון" :חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה"
הנני מתכבד להביא לידיעתכם את רשימת היבואנים אשר מכרו את החמץ שברשותם לנכרי כדת וכדין ערב פסח
תש"ע:

שם היבואן
א-

אחים הרשברג ,א.ר .י.ז .יבוא ושווק מזון בע" מ ,אחים זגה ,אליאס וקסמן ,אוסם ,אוריינטל פוד,
אלסקה ,אספרסו קאפ ,אריזות ירושלים ,אלסר בע"מ ,אלזן ,אש בר ,אלמנדוס ,אייזנמן ובנו
בע"מ ,אקרמן בע" מ ,א .מ.א יבוא משקאות ויינות בע"מ ,אחים חמוי ,אמבר פלייבורס ,אליוניאל,
אהרונוב ,איטליז עטרה,אגוז מוסקט ,אפ .אם .אנד .די בע" מ ,אדמה מוצרים אורגניים  ,איקאה
בע"מ ,אדיר סחר בע" מ ,אופאל אינטרנשיונל ,א.ד.א דיאמונד פוד בע" מ ,אברמנטו ,ארודן.

ב-

בוטובסקי ,בית טבע ש.מ ,בייסיקס סחר בע"מ ,ברט בע" מ ,ב.א.ר יבוא ושווק מזון ,בני דרום,
ב אר יבוא ושווק מזון ,גלידות בן אנד ג'ריס.

ג-

גדעון גוטגולד ,גול סחר ,גורן י.ר ,ג'נרל מילס ,גבריאל פיש בע"מ ,ג .נופר ,גלידות קולורדו,
גילד אנטרפריזס בע"מ ,גולד פרוסט ,גלעם ,גלובל גורמה ,ג'לל דרבי.

ד-

דיפלומט מפיצים ,דנשר ,דגל ,דורמקו ,דברים טובים ,ד.ס.פ .דלידג.

ה-

החברה הסקוטית ,הכרם ,הכרם משקאות חריפים ,הגביע ,החברה המאוחדת.

ו-

וילי פוד ,ו .מ בכר ,ויליגר.

ז-

-----------------

ח-

חיים רפאל ,חממה מאיר ,חמה כימיקלים ,חיים עציון.

ט-

טעמן ,טוהר בע" מ ,טעם טבע אלטמן ,טעמן שווק מזון ,טעם וריח ,טומין ,טיבון ויל.

י-
כ-

יוליוס בארי זכריה מאור ,ישראל מרקט דירקט בע" מ ,יורופוד ,י.ד עסקים ,יוסף לוי בע"מ,
יוניליוור ישראל בע" מ ,יוניברסל נטוורק ,יש שמרים בע" מ ,י.ס אשכנזי ,יעד ממתקים,
יורוסטנדרט ,יורופוד.
כ .נועם סוכנויות.

ל-

ליקורד ביו ,ליימן שליסל ,לבנזון.
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מחלקת יבוא
אות

שם היבואן

מ-

מינסטר פודאקס בע" מ ,מ.ל.מ מרכז לשווק ממתקים ,מזרח ומערב יבוא ושווק בע"מ ,מור ים
מרקטינג ,מוגה אינטרנשיונל ,מאמא מרי בע"מ ,מירו פודס ,מאסטר פוד ,מזרח ומערב מזון,
מ .מ.ס בע"מ ,מאכלי עולם בע"מ ,מוצרי איכות אמריקאיים.

נ-

ניסים מוצפי בע" מ ,נסטלה ,ניצת הדובדבן בע"מ ,נגום בע"מ ,ניאופרם פרומדיק ,נטו מלינדה.

ס-

סנריידר אירופה ,סידס ,סיימן,ספץ תעשיות ,סולימה ,סורפול.

ע-

עסיס ,עלית שדרות.

פ-

פלוטקין ובניו ,פרי הגפן ,פסקוביץ' ובניו ,פודור יבוא ושווק ,פטריות תקוע ,פוליבה ,פרי הגליל,
פסח שלמה ,פ.מ.ד ,פרמיום פודס בע" מ ,פור פוד יזמות בע"מ.

צ-

צי תעשיות מזון ,צלוביץ' ,צמרת השוקולד ,צור סוכנויות בע" מ.

ק-

קפה לנדוור,קונטקט אינטרנשיונל ,קרלסברג ,קופי ורצ'ר.

ר-

רומבוטס ,רידן ,ראקוטו קאסיי ,רבוע כחול ישראל בע" מ ,רבוע כחול רהיטים ,ריגלי בע"מ,
רויאלטי שווצריה הקטנה.

ש-

שמחה זה אנחנו ,שטרן אימפקס ,ש .שסטוביץ ,שינטרקו בע" מ ,שוקוטרייד בע"מ,
שטראוס ,שופרסל ,שילה בע" מ ,שעל רובין,שקד בע" מ ,שקרצי ,שרון פוראטוס ,שאבא יבוא
ושווק.
תומר ,תנובה ,תאסת את אצלן בע" מ ,תעשיות פיל טונה בע" מ.

ת-

הרשימה מתייחסת אך ורק ליבואנים ששלחו את אישור מכירת החמץ אל המחלקה מבעוד מועד .יש לדרוש
מיבואנים אשר אינם מופיעים ברשימה זו ,המבקשים לשווק תוצרתם ,להציג בפניכם את אישור המכירה לשנת
תש"ע טרם קליטת התוצרת .תוצרת חמץ המגיעה דרך סיטונאים יש להקפיד ולבקש אישור מכירת חמץ של
הסיטונאי בנפרד.
יהי רצון שלא נבוא לידי הכשלת הציבור באכילת איסור חמץ שעבר עליו הפסח.

בכבוד רב,

הרב יצחק כהן-ארזי
מנהל מחלקת יבוא
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