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בס"ד
לכבוד
מנהלי מחלקות הכשרות
בכל אתר ואתר.
שלום וברכה,

הנדון :מכירת חמץ לשנת תשע"ד
הריני להודיעכם כי היבואנים הרשומים מטה ,מכרו את חמצם כדין וניתן לקבל מהם סחורה
יבואן אשר שלא מופיע ברשימה יש לדרוש ממנו אישור מכירת חמץ.
א .אספרסו קאפ ,אלוניאל ,אושן סטאר ,אליאס וקסמן ,ארודטו ,אייס דרים ,אריאג ,אקרמן,
אדיר סחר ,אוסם ,אביב שוקולד ,אונו גרופ ,אנשל שיווק ,אחים זגה ,אחים הרשברג ,איי בי בי
אל ספיריט ,אייזנמן ובנו ,אמבר פלייבורס ,אימפורט פור יו ,איטליה קפה ,אמליו סחר,
אינטרקוסמה.
ב .בי טבע ,בדור ,בלו ששון ,ברון אינטרנשיונל ,בירה ישראל ,בוטובסקי שרון ,באייר ישראל.
ג .גדעון גוטגולד ,גאמקו ,ג.י.ל.יס קפה ,גבריאל פיש כימיקלים ,ג'לל דרבי ,ג.עופר ,גיא נעם,
גלוברנדס ,גול סחר,גלידות קולרדו ,גלילית.
ד .דנשר ,דוידוב סלומון ,די.אם .פוד.טק בע"מ ,דבש עמק חפר ,דוד סימר ,דן נקסט ,דרים קפה,
דורמקו ,דיפלומט מפיצים ,דרך היין.
ה .הכרם ,המגש שקד,החברה המאוחדת.
ו .וילי פוד ,ויטיבה ,ויצמן יצחק.
ז .זילה לגונה.
ח .חב.יבוא למשקאות,
ט .טוהר בע"מ ,טסה שוקולד ,טיב טירת צבי.
י .יסמין ספיריטס ,יוסף הרצל לוי ,יוליוס ברי ,יבוא כימיקלים ,יעד ממתקים,
יוניליוור ,יקב שילה ,יקב תבור ,יקב חנתון ,יקב מורד ,יורופוד ,יורופוד שיווק.
כ .כ.נעם סוכנויות.
ל .ליקורד ביו ,לירון קרביץ ,ליקרים של ענת ,לוואצה.
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מ .מוגה אינטרנשיונל ,מחלבות שטראוס ,מנצ'יס ,מאנדיי ,מאכלי עולם,
לרר ,מזרח ומערב יבוא ושיווק ,מ.א מוצרי בריאות,

מדיוואייז ,מיכאל

משוקלדיס ,מירו פודס אינטרנשיונל,

מור ים מרקטינג ,מדיטרנד שיווק ,מיפרם סוכנויות ,מק טרידינג ,משה סידס ובנו ,מאנדיי,
מ.מ.ס ,מ.ל.מ מרכז לשיווק ממתקים ,מינסטר פודאקטס ,מרום משה ,מייק שאמי ,מייק
מטרנה ,מעבדות שרון ,מרלוג דנלוג ,מצות אביב.
נ .נטורל קינגדום ,נספרסו ,נאנו פוד.
ס .סטארקיסט ,סופר אינפיניטי ,סאוור ,סגב ,סוד היין,סורפול.
פ .פרי הגפן ,פאזה ,פרפל ,פלוטקין ,פרוזרמה ,פרסקו ,פרימיום פודס,

פיצוחי מולי,

פסטה ריקו ,פורווינד ,פודור.
צ .צבי קופרלי בע"מ.
ק .קלטק ,ק.א גורמה ,קורטיבה.
ר .ריגלי ,ריצ'יז ,רכיבי מזון מתקדמים ,ר.ב מוצרי דגנים ,רגב רובין ,רויאלטי,
רסטרטו.
ש .שויצריה הקטנה ,שורשים,שמחה זה אנחנו ,שותים פלוס ,שרון פוראטוס,
ש.ע.ל רובין,ש.ק ספירט בע"מ ,ש.ק פארמה ,שטראוס פריטוליי.
ת .תה ויסוצקי.

בברכת קיץ בריא
הרב יצחק כהן ארזי
מנהל מחלקת יבוא
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