הרבנות

הראשית לישראל

THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
מחלקת יבוא
בס"ד
כ"ה ניסן ,תשע"ב
 17אפריל2012 ,

לכבוד
מנהלי מחלקות הכשרות
בכל אתר ואתר,
שלום וברכה.

הנדון:מכירת חמץ לשנת תשע"ב
הריני להודיעכם כי היבואנים הרשומים מטה ,מכרו את חמצם כדין וניתן לקבל מהם סחורה.
יבואן שלא מופיע ברשימה יש לדרוש ממנו אישור מכירת חמץ.
א.אדיר סחר ,אושן סטאר ,אורי פרסקו ,א.א מטעמים ,אספרסו קאפ ,אקו גרין ,אלסקה ,אקו בלו ,אחים
הרשברג ,אי בי בי אל ספירט ,אחים זגה ,אריז יבוא ושיווק ,אגוז מוסקט ,אורגניק זון ,אוסם ,אנשל שיווק,
א.ג.ת.ד בע"מ ,א.גוסלר ,אלוניאל ,אליאס וקסמן.
ב .ב.א.ר יבוא ושיווק ,בריסק משקאות ,בקבוק בראש ,בייסיקס סחר בע"מ
ג.גלידות קולרדו ,גוטגולד גדעון ,גאמקו  ,2001ג.עופר ,גול סחר ,ג'לל דרבי ,גולד פרוסט.
ד.דיפלומט מפיצים בע"מ ,דרך היין ,דנשר.
ה .החברה הסקוטית ,המגש שקד ,הכרם ,החברה המאוחדת ,הגביע.
ו.ו.מ בכר בע"מ ,וילי פוד,
ח.חיים עציון ,חגית שפיצר -השוקולד הבלגי ,חמה כימכלים.
ט.טעמן ,טרז פזוס.
י.י.ד עסקים ,יעד ממתקים ,יורופוד ,יקבי הר מירון ,יוליוס ברי ,יפאורה תבורי ,יוסף הרצל לוי,
ישראמרקט דירקט.
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כ .כ.נועם.
ל.ליימן שליסל ,לבנזון סחר,לתת ושיכר.
מ.מוגה אינטרנשיונל ,מרום משה ,מוזס יזמות ,מ.ד שרותי תעופה ,מכאל לרר ,מאכלי לרר ,מייק שאמי,
מ.א מוצרי טבע ,משה מוצפי ובניו ,משוקלדיס ,מ.ל.מ שיווק ממתקים ,מזרח ומערב יבוא ושיווק ,משה
סידס ,מעבדות שרון ,מחלבות גד,מור ים מרקטינג ,מיכאל שיווק MD ,אנרג'י ,מאנדיי,
נ.ניסים מוצפי ,ניצן מותגי מזון.
ס.סנריידר ,סטארקיסט פודור ,סולימה סחר ,סנדלנד שיווק.
ע.עמית יבוא ושיווק
פ.פודור יבוא ,פריזרמה ,פלוטקין ,פרימיום פודס ,פרי הגליל ,פרי טוב ,פאוזה ,פסח שלמה ,פסקוביץ.
ק.קורטיבה מזון אורגני  ,קנדי פלוס
ר.ריגלי ,רסטרטו ,רויאלטי ,ר.ב מוצרי דגנים.
ש.שויצריה הקטנה ,שופרסל ,שמחה זה אנחנו ,שורשים ,שטראוס -מחלבות ,שוקוטרייד ,שעל רובין ,שרון
פורטאוס.
ת.תומר
בכבוד רב

הרב יצחק כהן -ארזי
מנהל מחלקת יבוא
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