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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 סחר. ג.מ.ר.א .חמוציות אורגניות מיובשות MK/בדיקת מעבדה FRUIT D'OR קנדה 31/12/09   1798ח"ס המקורית

 רבנות טורקיה ISIK ORGANIK טורקיה 31/12/09   1684ט"ס  

, צימוקים סולטנה, משמש מיובש
, שזיפים מיובשים, אגוזי מלך, צימוקים

 אדמה מוצרים אורגניים .,פיסטוק, תאנים מיובשים

 אדמה מוצרים אורגניים .,חוריםעדשים ש, אפונה ירוקה חצויה בדיקת מעבדה אמריקן הלס ב"ארה 31/12/09   1687ט"ס  

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 142ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 אלמנדוס .אגוז מלך טבעי WILBUR PACKING OU ב"ארה 30/06/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 בדיקת מעבדה AHARONI & STEELE ב"ארה 31/12/09   1752ט"ס המקורית

, אגוזי פקאן, אגוזי מלך: מוצרים קלופים
 זד יוזמות ופיתוח עסקי. בי .,שקדים, אגוזי קשיו

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 רה למסחרגידי מזרחי חב .,לדר צ העדה החרדית"בד I.C.S INTERNATIONAL טורקיה 31/12/09   1751ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 דוד אברהם .משמש יבש בדיקת מעבדה FERIT ERENLER טורקיה 31/12/09   264ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 בדיקת מעבדה אפרי פוד טורקיה 31/12/09   1756ט"ס המקורית

ריזית שלמישמש מיובש בתיפזורת בא
 מ"וילי פוד בע .ג" ק12.5

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"חממה מאיר בע .אגוזי מלך רבנות סן פרנסיסקו FRAZIER NUT FARMS ב"ארה 31/12/09   1392ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 DAHLGREN ב"ארה 31/12/09   1522ט"ס המקורית

 OU/  בדיקת מעבדה
 מ"חממה מאיר בע .גרעיני חמניות מקולפות ב"ארה

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"חממה מאיר בע .בוטנים קלופים בדיקת מעבדה SHANDONG סין 31/12/09   1743ט"ס המקורית
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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מ"חממה מאיר בע .,אגוז מלך רבנות סאן פרנסיסקו פרזיר נט פארמס ב"ארה 31/12/09   1745ט"ס המקורית

 208ט"ס  

 OUP-סמל ה
ג "חייב להופיע ע

האריזה 
 חריש השקעות .שזיפים מיובשים KB PACKING OU ב"ארה 31/12/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 3307ח"ס המקורית

 Kסמל הסטאר 
ג "ייב להופיע עח

האריזה 
 פיליפינים 30/06/09 .המקורית

CELEBES 
AGRICULTURAL  סטארK-ב"ארה 

 SWEETENED -בננה מיובשת
BROKEN BANANA CHIPS. יוניליוור ישראל 

ג האריזה "שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע
 רבנות סאן פרנסיסקו CRAIN WALNUTS ב"ארה 30/06/09   744ח"ס .המקורית

, אגוזי מלך בקליפה, גוזי מלך מקולפיםא
 מ"יוסף לוי בע .

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"יוסף לוי בע .אגוזי לוז בדיקת מעבדה GURSOY טורקיה 30/06/09   1914ח"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"יוסף לוי בע .בוטנים קלופים בדיקת מעבדה RELIANCE ארגנטינה 30/06/09   3437ח"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"יוסף לוי בע .שקדים קלופים בדיקת מעבדה NARAGHI ב"ארה 30/06/09   3457ח"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 162ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג " עלהופיע

האריזה 
 מ"יוסף לוי בע .צימוקים NATIONAL RAISINS OU ב"ארה 30/06/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 SACRAMENTO PACKING ב"ארה 31/12/09   1475ט"ס המקורית

-רבנות סן פרנסיסקו
 מ"יוסף לוי בע .שזפים מיובשים ב"ארה

 להופיע על האריזה שם היצרן וארץ היצור חייבים
 מ"יוסף לוי בע ..לדר משמש בדיקת מעבדה CAMEL טורקיה 31/12/09   1695ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1744ט"ס המקורית

 חייב OKPסמל ה
להופיע על 

 מ"יוסף לוי בע .,קוקוס טחון OK קוקו דבאו פיליפינים 30/06/09 האריזה המקורית
ם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה ש

 OU טריהאוס ב"ארה 31/12/09   1739ט"ס המקורית
שקדים מקולפים , שקדים מקולפים

 מ"יוסף לוי בע .מולבנים
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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מ"יוסף לוי בע .אגוזי מלך רבנות סן פרנסיסקו O.G.NUT CO ב"ארה 31/12/09   1742ט"ס המקורית
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מ"יוסף לוי בע .שזיפים מיובשים ץ סאן פרנסיסקו"בד WILBUR  PACKING ב"ארה 31/12/09   1772ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 3632ח"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 SIONG HONG OU תיאלנד 31/12/09 .תהמקורי

פאפייה , אננס יבש מסוכר: פירות יבשים
, ר 'ינג'ג, גוייאבה, מנגו יבש, יבשה
 מוצפי משה ., בננה, עגבניות, תות שדה, קוקוס

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 ב"ארה-WCRC דרקו ב"ארה 30/06/09   69ט"ס המקורית

, בונדוק, אגוזים, םשקדי: פירות יבשים
, דובדבנים, תפוחי עץ, שזיפים

, אפרסקים, נקטרינה, אגסים, אוכמניות
 מוצפי משה .

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מוצפי משה .אגוזים קלופים ץ סן פרנסיסקו"בד דנמרק וולנט ב"ארה 30/06/09   96ט"ס המקורית

יע על האריזה שם היצרן וארץ היצור חייבים להופ
 מוצפי משה .משמש מיובש Kסטאר  אקבס גידה טורקיה 30/06/09   85ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 97ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 מוצפי ניסים .שקדים מולבנים TREEHOUSE CALIFORNIA OU ב"ארה 31/12/09 .המקורית

צרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה שם הי
 1773ט"ס המקורית

 חייב OUPסמל 
להופיע על 

האריזה 
 OU בי פקינג.קיי ב"ארה 31/12/09 .המקורית

שזיפים , שזיפים מיובשים וממוימים
 מוצפי ניסים .מיובשים וממוימים ללא גלעינים

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 30/06/09   2109ח"ס המקורית

דרום 
 אריסה אפריקה

-ד קייפטאון"בי
 מ"מור פירות השרון בע .אפרסמון מיובש פ"דרא

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 GROWER DIRECT NUT ב"ארה 31/12/09   189ט"ס המקורית

-ד סן פרנסיסקו"בי
 מיאל אימפקס .אגוזים מקולפים ב"ארה

חייבים להופיע על האריזה שם היצרן וארץ היצור 
 מיאל אימפקס .אגוזי מלך קלופים ד סן פרנסיסקו"בי DANAMARK ב"ארה 31/12/09   192ט"ס המקורית
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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 194ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 מיאל אימפקס .יצימוקים אמריקא WEST COAST OU ב"ארה 30/06/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 195ט"ס המקורית

 Kסמל הסטאר
ג "חייב להופיע ע

 פיליפינים 31/12/09 האריזה המקורית
CELEBES 
AGRICULTURAL  סטארK מיאל אימפקס .יפס'בננה צ 

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 196ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 מיאל אימפקס .שקדים מקולפים CAPEX OU ב"ארה 30/06/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 197ט"ס המקורית

 OUP-סמל ה
ג "חייב להופיע ע

האריזה 
 מיאל אימפקס .שזיפים מיובשים KB PACKING OU ב"ארה 31/12/09 .המקורית

ץ היצור חייבים להופיע על האריזה שם היצרן ואר
 344ט"ס המקורית

 חייב OU-סמל ה
ג "להופיע ע
האריזה 
 SIONG HONG OU תאילנד 31/12/09 .המקורית

מנגו טבעי מיובש , מנגו מיובש פרוס
ר מיובש 'ינג'ג, ר מיובש פרוס'ינג'ג, פרוס

 מיאל אימפקס .אננס מיובש, )קוביות(

פיע על האריזה שם היצרן וארץ היצור חייבים להו
 1148ט"ס המקורית

חותמת על כל 
יצור "קרטון 

מיוחד כשר לפסח 
פ .הרב שלמה ב

 מיאל אימפקס .משמש מיובש ב"ארה-FERIT ERENLER OK טורקיה 31/12/09 "ט"ויצא תשס
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מיאל אימפקס .מיובשותתאנים  ב"ארה-OK שנטש טורקיה 31/12/09   1150ט"ס המקורית
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מיאל אימפקס .,אגוזים מקולפים רבנות סאן פרנסיסקו O.G. NUT ב"ארה 31/12/09   1737ט"ס המקורית
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 מייק שאמי .ובש מובחרמשמש מי Kסטאר  בויראז טורקיה 31/12/09   3439ח"ס המקורית

 30/06/09   1103ח"ס  
דרום 

 S.A.D אפריקה
דרום -צ קייפטון"בד

 מינסטר .לדר משמש רול  אפריקה
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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 סוידאן .אגוזי מלך רבנות סאן פרנסיסקו אוגנאטס ב"ארה 31/12/09   1073ט"ס המקורית
ים להופיע על האריזה שם היצרן וארץ היצור חייב

 קליפורניה 31/12/09   1074ט"ס המקורית
PANOCHE CREECK 
PACKING CCK-סולימה .שקדים קליפורניה 

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 מ"סולימה בע .שזפים מיובשים רבנות סאן פרנסיסקו SACRAMENTO PACKING ב"ארה 30/06/09   1076ט"ס המקורית

יצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה שם ה
 1168ט"ס המקורית

 חייב OK-Pסמל 
ג "להופיע ע

 מ"סולימה בע .שקדים מולבנים,שקדים ב"ארה-COMPOS BROS OK ב"ארה 30/06/09 האריזה המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1170ט"ס המקורית

 חייב KSAסמל 
להופיע על 

האריזה 
 מ"סולימה בע .שקדים ב"ארה-P-R FARMS KSA ב"ארה 31/12/09 .המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1173ט"ס המקורית

 Kסמל הסטר
ג "חייב להופיע ע

 מ"סולימה בע .קוקוס טחון ב" ארהKסטר CELEBES פיליפינים 30/06/09 האריזה המקורית

הופיע על האריזה שם היצרן וארץ היצור חייבים ל
 1174ט"ס המקורית

 חייב ok-Pסמל ה
ג "להופיע ע

 מ"סולימה בע .קוקוס טחון ב"ארהCOCO DAVAO Ok פיליפינים 30/06/09 האריזה המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1175ט"ס המקורית

 חייב ok-Pסמל ה
ג "להופיע ע

 פיליפינים 30/06/09 האריזה המקורית
PRIMEX COCO 
PRODUCTS Okמ"סולימה בע .קוקוס טחון ב"ארה 

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 פסח שלמה .צימוקים Kכ לייון רייסנס ב"ארה 31/12/09   274ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 SACRAMENTO ב"ארה 31/12/09   1706ט"ס המקורית

צ סאן "בד
 מ"ריבוע כחול בע .,שזיף מיובש פראנסיסקו

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1160ט"ס המקורית

 KSA-Pסמל 
ג "חייב להופיע ע

 ב"ארה 30/06/09 האריזה המקורית
STEWART&JASPER 
MARKETING KSA-שקרצי .אגוזי מלך מקולף ב"ארה 

ל האריזה שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע
 1158ט"ס המקורית

 RAWשם המוצר 
PECANS חחיב 
ג "להופיע ע

 שקרצי .פקאן קלוף  Kטקסס  NAVARRO PECAN ב"ארה 31/12/09 האריזה המקורית
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 יבוא' י מח"רשימת יבואנים אשר ייבאו פירות יבשים ואושרו ע
 ט"ו בשבט תשס"ט

 שם היבואן מוצר בהשגחה יצרן ארץ תוקף קוד תעודה' מס הערות
שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 

 שקרצי .ג"ק 25אגוזי לוז קלוף קרטון משקל  בדיקת מעבדה BALSU טורקיה 31/12/09   1740ט"ס המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 ב"ארה-Kסטאר  YANTAI סין 30/06/09   3158ח"ס המקורית

, משמש, תפוח עץ: פירות מיובשים
, אפרסק אגס, קיווי, תמר, דובדבן
 ששון ., תותים

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1747ט"ס המקורית

 חייב OKסמל ה
להופיע על 

 ששון .,יפס'בננה צ EL COCO OK פיליפינים 31/12/09 האריזה המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1748ט"ס המקורית

 חייב OUסמל ה
להופיע על 

 SIONG HONG OU תאילנד 31/12/09 האריזה המקורית
, פפיה, מנגו: פירות יבשים מסוכרים

 ששון ., אננס, ינגר'ג, קוקוס

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1749ט"ס המקורית

 חייב OKסמל ה
להופיע על 

 ששון .,יפס'בננה צ GSL FOOD OK פיליפינים 31/12/09 האריזה המקורית

שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה 
 1750ט"ס המקורית

 חייב OUסמל ה
להופיע על 

 ששון .,ס'מנצי JIANGSU DAYSUN OU סין 31/12/09 האריזה המקורית
 


