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מחלקת יבוא ארצית
בס"ד
כ"ה ניסן תשס"ט
 19אפריל2009 ,
ס"ט2821
לכבוד
רבני ערים
מנהלי מחלקות כשרות
בכל אתר ואתר
שלום וברכה,

חמץ שעבר עליו הפסח "אסור בהנאה"
הריני להודיעכם כי שמות היבואנים המפורטים מטה מכרו את החמץ שברשותם כדת וכדין לפסח תשס"ט:
א .אדיר סחר ,אי בי בי אל ספיריט ,אחים זגה ,אמבר פלייבורס בע"מ ,אגוז מוסקט,אחים הרשברג,
אילוזין יבוא ושווק ,אוריינטל פוד אימפורטר,אוסם ,א.ד.א דיאמונד פוד ,אופאל אינטרנשיונל ,אקוגרין,
אש בר ,אברמנטו ,אספרסו קאפ  ,אלסקה ,אלסר ,אלזן בע"מ ,אוריינקטור ,אלדג ,אהרונוב ,אופאל,
אדמה מוצרים אורגניים ,אס,די,אם,אס פוד ,אקרמן
ב .בית טבע ,בא לי קפה ,בוטובסקי,בורגר קינג בכל הארץ ומחסני המזון בגבעת ברנר ,בלו סיזון.
ג .גדעון גוטגולד ,גול סחר,ג .עופר ,ג'לל דרבי ,גבריאל פיש ,גולד פרוסט ,גלאקסי סחר ,גלובל גורמה
בע"מ ,גלידות קולרדו ,גרמזי
ד .דרך היין ,דיפלומט מפיצים ,דנשר,דברים טובים
ה .המגש שקד ,הכרם ,החברה המאוחדת להפצה ולמסחר ,המרלוג של חברת אלוניאל ,החברה
הסקוטית
ו .וקסמן ,וילי פוד ,ו.מ בכר
ח .חיים עציון ,חמה כימקלים ,חממה מאיר ,חטיפי העמק
ט .טעם טבע אלטמן ,טוהר ,טומין תגע בע"מ ,טעם שווק ,טעם וריח ,טרגט טרייד ממ-נט בע"מ
י .יוסף הרצל לוי ,יעד ממתקים,י.ד עסקים ,י.ד טבאקוס ,יורו פוד ,יקבי ברקן ,יש שמרים ,יורוסטנדרט
כ .כ .נועם ,כחלון פלד
ל .לורנצ'ו קפה ,ליימן שליסל ,לנדאו ,לוינזון משה
מ .מרין MD ,אנרג'י ,מוצפי ניסים ,מור ים מרקטינג ,מינסטר,מאכלי עולם ,מ .מ.ס מולטי מרקטינג,
מוצרי איכות אמריקאים ,מאנדיי ,מעדניה מוצרי מזון,מוצפי משה ,מזרח ומערב מזון,מזרח ומערב יבוא
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ושווק ,מעדני מיקי ,מגאפרם ,מוגה אינטרנשיוניל ,מ.ל.מ ,מחלבות גד ,מנצ'יס ,מר קייק,מירו פודס,
מבשלות בירה ,מיאל אימפקס
נ .נאמן לאורך זמן ,ניאופרם ,נבולסי-סידס ירושלים ,ניצת הדובדבן,נייזר
ס .סנריידר ,סטארקיסט ,סידס ובנו ,סולימה ,סנפרוסט ,סוגת ,ספץ תעשיות
ע .עלית שדרות
פ .פרי הגפן ,פרמיום פודס ,פודור יבוא ושוק  ,2005פלוטקין גדעון ,פ.מ.ד ,פסח שלמה,
פלורום,פרוטרי ,פרוטרום ,פור פוד
צ .צי תעשיות ,צמרת השוקולד ,צלוביץ',צור סוכניות,
ק .קולגס ,קנדילנד
ר.רויאלטי  ,רנדי ,רינה ג'וי ,רבוע כחול ישראל בע"מ ,רשת הריבוע הכחול )היפר היפר(  ,ראקוטו קסאי,
הריבוע הכחול נכסים והשקעות ,ריבוע כחול נדל"ן ,ריגלי בע"מ
ש .שעל רובין ,שטראוס גרופ ,שסטוביץ ,שילה ,שוצריה הקטנה ,שמחה זה אנחנו ,שפע
מהדרין ,שוקוטרייד ,שינטרקו
ת .תומר שווק ,תוכניות נאמנות  ,YOUתנובה ,תה ויסוצקי בע"מ
הרשימה מתייחסת אך ורק ליבואנים ששלחו את אישור מכירת החמץ אל המחלקה .יש לבקש מן היבואנים אשר
לא מופיעים ברשימה להציג בפניכם את אישור המכירה לשנת תשס"ט .חמץ המגיע דרך סיטונאים יש להקפיד
ולבקש אישור מכירת חמץ של הסיטונאי.
יה"ר שלא נבוא לידי הכשלת הציבור באכילת איסור חמץ שעבר עליו הפסח.

בכבוד רב

הרב יצחק כהן-ארזי
מנהל מחלקת יבוא
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