
רשימת משקאות חריפים מאושרים 
04630מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט טבת תשע"אתאריך עברי : 05/01/2011תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
TERRENAL  קברנט סובניון, מרלו TERRENAL, קברנה סובניון TOROSSO, מרלו

TOROSSO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

בומדיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L-3039, L-3040, L3164, L3165, L3258, L3259, L3337, L3338,

היין לא מבושל

כשר לפסח פרווה בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

סמל הOUP חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.הערות : 

07682מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' חשון תשע"בתאריך עברי : 01/11/2011תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
מים מינרלים מוגזים "פרייה", מים מינרלים מוגזים "פרייה"מוגז עדין, ויטל ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

נסטלה ווטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 1 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



08917מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ד  אדר תשע"גתאריך עברי : 24/02/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי אוכנטושן קלאסיק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ לונדון,  אנגליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מוריסון באומוריצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

09444מס '  תעודה : 

112מס '  יבואן : 

יום חמישי ז' טבת תשע"גתאריך עברי : 20/12/2012תאריך לועזי : 

ניצן מותגי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר צמחים יגאדטראם 35%, ליקר ג'ין יבש 37.5 %, רום קריביקה 37.5% ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד -  גרמניהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ברנטזןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 2 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



10308מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שני י"ח  אדר תשע"בתאריך עברי : 12/03/2012תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה גודופרדו יין מבעבע יבש, קאווה גודופרדו יין מבעבע חצי יבש ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לואיס דה ורניריצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L 21-29 J12, L01-22 E12, L101-22 E12, L18-1 H12, L477 20B 12,

L484-27C-12, L57-10D13, L57-20 L12,
F528892-F525500, F502254 :על כל קרטון יש הולוגרמה של הבד"ץ בין המספרים

וכן F510981 עד F509865 ממספר F547623 עד F546500 ממספר F50000 עד
F572000 עד F573121 ממספר F511624 עד F511961 ממספר F541190עד F541999

F559681 עד F558500 ממספר מ F593380 עד F590000 ממספר

כשר פרווה לפסח בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

10329מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום שני י"ח  אדר תשע"בתאריך עברי : 12/03/2012תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע לבן יבש  GOTA DE MARAVILLA, חצי יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אלאבורדור ג'יי בנאג'סיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L389-4C10, L4121 K-12, L422-25A10, L474-19A-12,

'עד מס A0035201 'היין לא מבושל, על כל קרטון הולגרמה של בד"ץ ממס
A0036674. וממס' A0024220 עד A0025622.,ממס' F524354 עד F525480 ממס'

F537500 עד מס' 7540230 ממס' F574290 עד מס' F575000

כשר לפסח,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 3 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12334מס '  תעודה : 

1468מס '  יבואן : 

יום ראשון ה' חשון תשע"גתאריך עברי : 21/10/2012תאריך לועזי : 

ש.ר יבוא ושווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שיכר רימונים יבש, שיכר רימונים חצי יבש, שיכר רימונים חצי מתוק, וודקה רימונים ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

פרושיין מפעלי ברנדייצרן : 

טלפון : 

ארמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  בהשגחת OU באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12484מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו חשון תשע"גתאריך עברי : 11/11/2012תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי ברבן "באפלו טרייס", וויסקי ברבן "מקאפיז' בנצ'מדק", וויסקי ברבן "איגל רייר",

וויסקי רידג'מונט 1792 ריזרב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ב.ט דיסטילרייצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

ללא חשש ישון בחביות של נוכרים

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 4 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12614מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון י"א כסלו תשע"גתאריך עברי : 25/11/2012תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי בלאקפייס 8 שנים רגיל +מעושן  BLACKFACE, וויסקי סקוטי דה לוקס בלאק
קווילין BLACK CUILLIN, מאלט וויסקי מעושן האילאך THE ILEACH ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

וינטז' מאלט וויסקייצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת המשולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12778מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שני י"ט כסלו תשע"גתאריך עברי : 03/12/2012תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירת  חיטה מעוננת כהה ויינשטפן, VITUS, DUNKEL, FESTBIER ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Bayerischeיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת OK באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 5 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12781מס '  תעודה : 

981מס '  יבואן : 

יום שני י"ט כסלו תשע"גתאריך עברי : 03/12/2012תאריך לועזי : 

ש.ע.ל רובין בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה: לף בלונד, לף רדיוז, לף בראון, לף ווי קווה, לף רוזה, הוגרדן וויט, הוגרדן רוז, הוגרדן

הפרי האסור, לף טריפל, הוגרדן, בל ויו קריק אקסטרא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

KFבהשגחה : 

11מספר מוצרים : 

אינבביצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12792מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני י"ט כסלו תשע"גתאריך עברי : 03/12/2012תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה ארנן דלוי- יין מבעבע לבן יבש חצי יבש, קאווה וינה פול -יין מבעבע לבן יבש חצי יבש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אקספלוטאסיונס ויטיוניקולאס דל פנדסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L43416E10, L4345G10, L43825E10, L45613J10, L45613J310, L45627J10,

L45628J10, L4562L11, L4565J10, L470-10E-11, L48325E10,
מ ,A0191301 עד A0180202,  A0189378 עד A0178308   על כל קרטון הולגרמה

A0041073 עד A0045527 מ A0083603 0093687 עד A מ AOO72601 עד
A0076315 מA0160602 עדA0167537 מ-A0169401 עד A0172538 מ A0169401 עד

A0172538 מ- A0067866'מA0173801 עד A0175988, מ-A005304 עדA0067866.
A0076315 002601עדA-מ A0093687עד A0083603מ A0045527 עד A0041073מ

A0175988 עד A0173801מ A0167537 עד A0160602-מ

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 6 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12796מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום שני י"ט כסלו תשע"גתאריך עברי : 03/12/2012תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רספברי ספרקלטיני, משקה מוגז ספומנטי ורדי, גרין אפל ספרקלטיני, ורדי ספרקלטיני

אפרסק, משקה וורדי בטעם רימון, משקה ורדי אסאי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

בד"ץ לוגאנה -  שוויץבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

בוסקה קאנלייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
B075, C 108, L A055, L C 066, L S316, L S317, L T 101, LA355, LB 299,

LC031, LC171, LT248, LT338, LT339, LT340, LU057, LU092, LU246, LZ
175, U197, U58,

היין מבושל

כשר חמץ פרווה בהשגחת בד"ץ לוגאנה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12805מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' כסלו תשע"גתאריך עברי : 04/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"גריי גוס" ללא טעמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה-שוויץבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בקרדי-מרטינייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

למספר באטש המתחיל ב L11 או L12 או L13 או L14 ומסתיים במספר 3 ,
301,302,303,304,305

כשר פרווה בהשגחת  רבנות ג'נבה שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 7 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12810מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' כסלו תשע"גתאריך עברי : 04/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה כהלי אריסטוף זהב ליקר פרמיום, וודקה אריסטוף פרמיום ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה שוויץבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

L 11209 עד L11209 0230 1B וכן  L 11 208 2141 1B עד L 11 208 2040 1B מ
L12087B1 1759עד  L12087B116051 וכןB 0336

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות ג'נבה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12824מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"א כסלו תשע"גתאריך עברי : 05/12/2012תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פרלדה יין מבעבע חצי יבש, פרלדה יין מבעבע יבש, פרלדה רזרבה יין מבעבע חצי יבש,

פרלדה רזרבה יין מבעבע יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

קווס דל קסטילו דה פרלדהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

לבקבוקים הממוספרים: ממס 1-74000 ממס 1-130000 ממס 1-85000 יין לא
מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 8 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12843מס '  תעודה : 

614מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"א כסלו תשע"גתאריך עברי : 05/12/2012תאריך לועזי : 

נורמן פרמיוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה דובל, בירה מרדסו, בירה בל פילס, בירה וודט, בירה וודט וויט ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

דובל מורטגטיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

12965מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח כסלו תשע"גתאריך עברי : 12/12/2012תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
KELET ONE מתובלת בלימון, וודקה KELET ONE וודקה ,KELET ONE וודקה

מתובלת בתפוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Nolet Distilleryיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L21371MC90, L2210PE75, L221310E64, L22131PE63, L22491OF56, 

L312610D06, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/05/12, 21/05/12, 01/08/12, 06/08/12, 05/09/12, 07/05/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 9 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



12973מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח כסלו תשע"גתאריך עברי : 12/12/2012תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה אימפריאל קולקשן גולד, וודקה אימפריאל גולדן סנואו ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות סאן פעטערבורג,  רוסיהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ג'י.אס.סייצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  בהשגחת רבנות סאן פעטעבורג רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13023מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ט כסלו תשע"גתאריך עברי : 13/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
MARTINI BIANKO, MARTINI DRY, MARTINI:משקה אלכהול מכיל יין

ROSSO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב אברהם חזן,  אטליהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מרטיני&רוסייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L11327****2P1371 26 CH 72, L11327****2P1375 26 CH 72, 
L12052****2P2022 28 SH 72, L12052****2P2026 28 SH 72, 

L12075****2P2075 21 AD 72, L13058 ZP 21X12 **** 17 AD 73, 

כשר,פרווה בהשגחת הרב אברהם חזן,איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 10 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13058מס '  תעודה : 

760מס '  יבואן : 

יום שני ד' טבת תשע"גתאריך עברי : 17/12/2012תאריך לועזי : 

פי.טי.סי.אי  בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אלכוהול אתיל 96% בטנק עם מספר סגירה המצו"ב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בית דין יוהנסבורג-דרא"פבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ncp Alcoholsיצרן : 

טלפון : 

דרום אפריקהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
178871/72/73/74/75, 178876/77/78/79/80, 178891/92/93/94/95, 

178896/97/98/99/900, 182781/82/83/84/85, 182786/87/88/89/90, 
182831/32/33/34/35, 182836/37/38/39/40, 182841/42/P43/44/45, 

182846/47/48/49/50, 182986/87/88/89/90, 189286/87/88/89/90, 
197151/52/53/54/55, 197156/57/58/59/60, 197196/97/98/99/200, 
197202/03/04/05/06, 197211/12/123/14/15, 197211/12/13/14/15, 

197351/52/53/54/55, 197356/57/58/59/60, 6757/9089090K/J, 
78764379/FKH/KJGUI/O96T, 82831/32/33/34/35, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 11 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13094מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני ד' טבת תשע"גתאריך עברי : 17/12/2012תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
,TERRA VEGA : יינות  מרלו -סוביניון בלאן - קברנה סוביניון - שירז - שרדונה-במותג

,COLUMBUS, DON JULIO, JESSY DIFFUSION, HACAREM, QUEBEC
VICTOR WINES, IMPULS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

לאויס פיליפיצרן : 

טלפון : 

צ'ילהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L020812, L030512, L050612, L060612, L110112, L111012, L120612,
L130612, L140312, L140612, L150312, L160312, L191212, L201212,
L211112, L220212, L230212, L250112, L251012, L271212, L281112,

L291112,
היינות מבושלים

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

סמל OUP חייב להופיע על כל בקבוקהערות : 

13174מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר סאוטרן קומפורט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאוטרן קומפורטיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L026311119,

חותם הבד"צ חייב להופיע על כל אריזה

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
20/09/10

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 12 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13177מס '  תעודה : 

1274מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

רותדנששם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה וואן גואך בטעמים: אולטרה פרמיום, קפה, רימון, קוקוס, באסאי בלוברי, אננס,

קרמל, מנטה, מלון, בלו וודקה, רגילה, אספרסו, דאבל אספרסו, תפוז, מנגו, בננה, מוג'יטו,
XXO 19/90 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות הולנדבהשגחה : 

18מספר מוצרים : 

מזקקות  דירקוואכריצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת הרבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13182מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קברנה סוביניון ,מרלו TERRENAL, קברנה סוביון,מרלו TERROSO SPAIN ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Bomed Bodegas Y Vinedosיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L 3164, L 3165, L 3258, L 3259, L 3337, L 3506, L 3507, L3338,

חייב להופיע על כל בקבוק מקורי OUP היינות אינם מבושלים .סמל

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 13 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13186מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ארנג'בום פחיות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מחזיקי הדת בא"י בד"ץ בעל"זבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

הופבארוס וולטרסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת בעל"ז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13187מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר סאוטרן קומפורט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאוטרן קומפורטיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L026311119,

חותם הבד"צ חייב להופיע על כל אריזה

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
20/09/10

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 14 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13210מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי גו'ני ווקר:רד לייבל, בלאק לייבר, גרין לייבל, בלו לייבל, גולד לייבל ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

ג'וני ווקריצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13214מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום שני כ"ג כסלו תשע"בתאריך עברי : 19/12/2011תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויסקי אירי BUSHMILLS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אייריש דיסטילרסיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 15 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13221מס '  תעודה : 

659מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

קונטקט אינטרנשיונלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בהירה PRESIDENT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ab Volfas Engelmanיצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13223מס '  תעודה : 

1110מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

גדות סחר והפצהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ETHYL ALCOHOL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Grain Processing Corporationיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 16 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13228מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמפרי משקה אפרטיף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב חזן-איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

דויד קמפרייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LN/AK 12 ****27 CH 73, LN/ZL24-26 TI 72, 

כשר פרווה בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13237מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום רביעי ו' טבת תשע"גתאריך עברי : 19/12/2012תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוסקי סטאנדרט: " אורגינל", "פלטינום", "גולד" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות רוסיהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

רוסקי סטאנדארטיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

לתאריך ייצור עד 01.09.2012

כשר פרווה בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 17 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13310מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי ז' טבת תשע"גתאריך עברי : 20/12/2012תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה "סמירנוף" בטעם תפוח, בטעם פירות הדר, בטעם וניל, סמירנוף גולד ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

סמירנוףיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13325מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום ראשון י' טבת תשע"גתאריך עברי : 23/12/2012תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטיס ריכארד PASTIS RICARD ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות בורדו צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ricardיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L 2040E 2,

.הקוד מופיע בצוואר הבקבוק

כשר פרווה לפסח בהשגחת רבנות בורדו צרפת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 18 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13351מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום ראשון י' טבת תשע"גתאריך עברי : 23/12/2012תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בקרדי בטעמים: מנגו, לימון, אננס, אבטיח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה שוויץבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LBD  13050 0745, LBD 1120 1114, LBD 11200 0923, LBD 11200 1542, 

LBD 11200 1934, LBD 12030 0921, LBD 12030 1036, LBD 12030 1350, 
LBD 12030 2021, LBD 12031 0959, LBD 12142 1048, LBD 12142 1235, 
LBD 12142 1515, LBD 12142 1935, LBD 12184 1750, LBD 12184 2142, 
LBD 12185 0217, LBD 12185 0813, LBD 12289 0736, LBD 12289 0837, 
LBD 12289 1039, LBD 12289 1626, LBD 12324 0807, LBD 12324 1212, 
LBD 12324 1434, LBD 12324 1758, LBD 13050 1430, LBD 13051 0428, 

LBD13050 0958, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות ג'נבה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13410מס '  תעודה : 

135מס '  יבואן : 

יום שני י"א טבת תשע"גתאריך עברי : 24/12/2012תאריך לועזי : 

צלוביץ' בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה במותג "KWACZEK" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קבצ'ק איי.אסיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 19 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13416מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שני י"א טבת תשע"גתאריך עברי : 24/12/2012תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ארדינגר כהה, בירה ארדינגר חיטה, בירה ארדינגר ללא אלכוהול, בירה ארדינגר

מעוננת ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ארדינגריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13422מס '  תעודה : 

1233מס '  יבואן : 

יום שני י"א טבת תשע"גתאריך עברי : 24/12/2012תאריך לועזי : 

אלטרנטיבה סחר 2009 בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה כהלי :" אמיסריו" סילבר,  "אמיסריו" גולד, אבסנט, אניס פסטיס אפריטיף, ליקר
שנאפס: תפוח, תות, מלון, אפרסק, רום כהיל, סמסקי דריי ג'ין, ליקר תפוזים טריפל סק,
וודקה סמסקי, סטיבנסון וויסקי, סירופ בטעם גרנדין, ליקר צמחים אובר מייסטר, ליקר

קראמל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד,  ספרדבהשגחה : 

16מספר מוצרים : 

מזקקת לה הוארטנהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
AL114A1, DCM14A1, DCM17E3, DFM14A1, DLM14A1, DMM12A1, 

DMM17E3, GZ112A1, GZ116E3, JGM13A1, JGM17E3, LM217E3, 
LVM17E3, PL514A1, PL517E3, RC313A1, RC317E3, SW216E3, 
TK214A1, TK314A1, TX413A1, TX417E3, UB113A1, VB116E3, 

VK317E3, VZ113A1, VZ211A1, WS111A1, WS116E3, 

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות מדריד ספרד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 20 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13488מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ד טבת תשע"גתאריך עברי : 27/12/2012תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה: קרם ליקר דב בסט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סבירנדיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L09031B16, 

כשר חלבי,  חלב ישראל בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  חלב ישראל משעת חליבה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13521מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות BARON HERZOG: בלאק מוסקט, קברנה סוביניון, שרדונה, מרלו, זינפנדל אדום,
W ,לבן W ,אדום W ,סירה, ג'נס, שנין לבן, זינפנדל לבן, רשי קלרט קברנה, סוביניון בלנק

רוזה, ליט הרבסט שנין לבן, ליט הרבסט ריזלינג לבן, ליט הרבסט זינפנדל אדום, קברנה
סוביניון עמק אלקסנדר, קברנה סוביניון עמק נפה, קברנה סוביניון סירה, קברנה סוביניון

זינפלד סירה, שרדונה רשין ריברזינפנדל, ספישל אדשיון ארגז עץ, אייט ג'נרשיון, סירה
עמק עדנה,  ג'נס, ג'נס בלק מוסקט, שרדונה ג'נס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

28מספר מוצרים : 

הרצוג סלרסיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית. על כל בקבוק צריך להיות מצוין
מבושל או לא מבושל.

כשר,  לפסח,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 21 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13522מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
PORTO CORDOVERO  PORT, PORTO CORDOVERO PORT : יין לא מבושל

LBV ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קינטה פורטוגל עבור רואיל וויןיצרן : 

טלפון : 

פורטוגלארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13525מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין לא מבושל CASA DE CORSA DURO פרטוגזי אדום, רזרב ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Socifdade Agricolaיצרן : 

טלפון : 

פורטוגלארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 22 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13526מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
BORDEAUX CHATENEUF יין לבן ,BORDEAUX DELAGRAVE יין אדום יבש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קוטו דה אלברטיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOUP חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.יין מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13528מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין ברטנורא מוסקטו רוזה פיאמונטה,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OU ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ד.פ.ר ס.פ.איצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.        ייו מבושל

כשר לפסח,בהשגחת ה-OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 23 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13529מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU LEOVILLE POYEFERRE,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Leoville Poyeferreיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP על כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13530מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג: MALARTIC LAGRAVIERE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Malartic Lagraviereיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 24 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13531מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU PONTET CANET ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Sas Du Chateau Pontetיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על אריזה

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13532מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
POMEROL CHATEAU MONTVIEL, CHATEAU ROYAUMONT : יין הרצוג

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Pere Vergeיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 25 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13533מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : LISTRAC MEDOC ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Chateau Furcas Dupreיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13534מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU DE LA TOUR ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Clos De Vougeotיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע עך כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 26 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13535מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU GISCOURS MARGAUX ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Chateau Giscoursיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13536מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU LE CROCK ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Chateau Le Crockיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל בקבוק

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 27 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13537מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג: CHATEAU DE PARSAC ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Puisseglinיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13538מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATNEUF ROUGE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Coteaux D Albretיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 28 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13540מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU LABERGORCE MARGAUX ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Hh Perrodoיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13541מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAUNEUF DU PAPE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Chateauneuf Du Papeיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 29 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13542מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין הרצוג : CHATEAU DE LA TONNELLE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Merignaיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת OUP ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13543מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין  "ריזלינג" רוזה חצי יבש KEDEM ESTATES ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רויאל וויןיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

היין מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

סמל OUP חייב להופיע על כל אריזה מקוריתהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 30 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13545מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין אדום רוסו טוסקנו"ROSSO TOSCANO" ברטנורא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הOU - ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סוס.קופ.יצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOUP חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13546מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין אדום הוד מדוק,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

א.רוטשילד ליסטראק מדוקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOUP חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.היין מבושל

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 31 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13547מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
,NAPPA VALLEY RED C קברנה סוביניון ,NAPPA VALLEY יין :  קברנה סוביניון

שרדונה CHARDONNAY LAVAN ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Covenant Winesיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP על כל בקבוק . היינות אינם מבושלים

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13558מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קמפרי משקה אפרטיף, סינזאנו ביאנקו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב חזן-איטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

דויד קמפרייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
18 SI 72 LN/AF 08, LN/AK 12 ****27 CH 73, LN/ZL24-26 TI 72, 

כשר פרווה בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 32 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13570מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין לבן מבעבע מרטיני רוז MARTINI ROSE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-  kf לונדוןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מרטיני&רוסייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
KFP, 

כשר לפסח בהשגחת ה-kf לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
04/12/12

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13572מס '  תעודה : 

135מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

צלוביץ' בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה שחורה ולבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נובה פאקאיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 33 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13599מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות קדם: קרים ראד קונקורד, טרדיטיונל טוקי, ליט טרדיטיונל מלגה, קונקורד גריפ,
קלסיקרד, מטוק סופט, קרם ניגרה לבן, יין פורט, קרם מלאגה, קרם לבן, מתוק קל 1.5

ליטר, מתוק קל 750 מ"ל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

קדם רויאל וויןיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP  חייב להופיע על האריזה המקורית. היינות מבושלים.  מלבד מתוק קל
1.5 ליטר שהינו יין לא מבושל.

כשר,לפסח,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13600מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות BARTENURA : אסתי (מבושל), כיאנטי (מבושל), מלבסיה (מבושל), מוסקטו

(מבושל), אורגניק נביולו (לא מבושל), פינו גריג'יו (מבושל), ברצ'טו ("כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

אי.וי.פי.קסטלבוגליוןיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOUP חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 34 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13601מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז טבת תשע"גתאריך עברי : 30/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות רמון קורדובה : ריוחה מבושל,  ריוחה רזרבה לא מבושל ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

רויאל וויןיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13603מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות רמון קורדובה : ריוחה מבושל,  ריוחה רזרבה לא מבושל ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

רויאל וויןיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר פרווה לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 35 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13604מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני י"ח טבת תשע"גתאריך עברי : 31/12/2012תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין במותג "GOOSE BAY": שרדונה, פינו גריז, פינו נואר, סוביניון בלנק ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ספנסר היל אסטיטיצרן : 

טלפון : 

ניו זילנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

היינות מבושלים

כשר פרווה לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13631מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט טבת תשע"גתאריך עברי : 01/01/2013תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אנרגיה אקס ארט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'י ג'י ינווסט אס פייצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
B0208, 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
17/08/13

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 36 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13682מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום רביעי כ' טבת תשע"גתאריך עברי : 02/01/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר לימון LIMONCELLO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב חזן-איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וילה מאסהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

L 2081 26 TA 71/29 KI 73 L3192 על כל בקבוק

כשר פרווה לפסח בהשגחת הרב חזן איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
27/07/11, 14/11/12

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13723מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א טבת תשע"גתאריך עברי : 03/01/2013תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אנרגיה "שוס" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ העדה החרדיתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קריניצה ויטמיןיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת הבד"צ על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 37 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13794מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ד טבת תשע"גתאריך עברי : 06/01/2013תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
טקילה סמבררו נגרו סילבר, טקילה סמבררו נגרו גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

ועד הכשרות הקהילה האשכנזית מקסיקו KAבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Tequilas Del Senorיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת ועד הכשרות הקהילה האשכנזית מקסיקו ובאישור הרבנות הראשנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

13863מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון ב' שבט תשע"גתאריך עברי : 13/01/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה דיסארונו אורגני AMARETO DISARONNO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

ה-OU ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ilva Saronnoיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר פרווה בהשגחת הOU,  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפים,  כלליסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 38 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13955מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
כינין הידרוכולוריד, כינין סולפאט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Buchler Gnbhיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

13980מס '  תעודה : 

1503מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

יין איטלקי כשרשם היבואן : 

מוצר / ים : 
,SENTIER EBRAICA AZARIA, DEL VECCHIO, DONA GRACIA  יינות

FIORE, GIOIA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

יקב דגלי אזוני מונטפנויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

GIOIA 2009 האישור הוא לבציר 2009/2010 . כל היינות אינם מבושלים מלבד
שהוא מבושל

כשר לפסח למהדרין בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 39 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



13996מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה, בירה מחיטה, בירה סאלבטור 7.9%, בירה פאולנר אוקטוברפסט ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

פאולנריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר בהשגחת הרב הוכוולד,גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14008מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אוזו מטאקסה  OUZO BY METAXA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סלוניקי יווןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מתאקסהיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L1233201020, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות סלוניקי יוון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 40 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14010מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שלישי ד' שבט תשע"גתאריך עברי : 15/01/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קברנה סוביניון 2010/2011 / 2009 (לא מבושל) REAL IMPERIAL, שרדונה

REAL (לא מבושל) מרלו 2010 ,REAL IMPERIAL (לא מבושל ) 2009/2010/2011
IMPERIAL, קברנה רוז REAL IMPERIAL 2011 (לא מבושל) ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

יקב וירחן אגילהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
,120419711 ,120124711 ,120124710 ,111117710 ,111117700 ,110921710
,130219708 ,130218711 ,121122710 ,121121711 ,120420710 ,120420709

,130627711 ,130627710 ,130219710
סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14111מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' שבט תשע"גתאריך עברי : 17/01/2013תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויסקי סקוטי -בארקלאיז, ויסקי סקוטי- היילנד צ'יף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קמפבל מייר &  קויצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על האריזה.

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 41 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14112מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' שבט תשע"גתאריך עברי : 17/01/2013תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה במותגים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נציונאלנאייה גורילצ'נאייהיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14117מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' שבט תשע"גתאריך עברי : 17/01/2013תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה קרמלין גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רמדיהיצרן : 

טלפון : 

אסטוניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
771212, 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 42 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14119מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' שבט תשע"גתאריך עברי : 17/01/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין LA TOURE DE PARIS CMH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לה צ'יין בושורום F30300יצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L10284VF2,

.תאריך מילוי 11.10.10, היין לא מבושל

כשר לפסח ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14120מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום חמישי ו' שבט תשע"גתאריך עברי : 17/01/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין למבורסקו "אמראדורי" : אדום מבעבע חצי יבש  ROSSO, לבן מבעבע חצי יבש

BIANCO, ROSATO רוזה מבעבע חצי יבש, יין למבורסקו "קה די ואלי" : אדום מבעבע
חצי יבש ROSSO, לבן מבעבע חצי יבש BIANCO, רוזה מבעבע חצי יבש ROSATO ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

דונלי גאטטיקויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

 -L0074/125 BDZ--L0081/143 BDZ-L0081/144BDZ-L0074/125BDZ-
L0081/143BDZ-LOO81/144BDZ-LBDZ5-L1118202-0312630 BDZI-

0312632 BDZI-0312633 BDZI-L0347 716BDZ3-L0347 717 BDZ3-
L0347718 BDZ3- LBDZ4

כשר לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

יין מבושלהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 43 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14160מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום ראשון ט' שבט תשע"גתאריך עברי : 20/01/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
רכז מיץ ענבים בחביות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ העדה החרדיתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Lozanaיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

על כל חבית  הולוגרם עם חותם הבד"ץ ממס' BDZ 006251 עד 006300  וממס
006351 עד 006400.

נוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

14212מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום ראשון ט' שבט תשע"גתאריך עברי : 20/01/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע מבושל: קראמר בלאן דה בלאן לבן יבש, בלאן דה בלאן לבן חצי יבש ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OUP ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לה קבה דה לנדירסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.  יין מבושל

כשר לפסח ,פרווה בשגחת ה-OUP ארה"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 44 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14256מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ב שבט תשע"גתאריך עברי : 23/01/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין J/P/CHANET  2010 : מרלו, קברנה סוביניון, שרדונה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

J.p Chenetיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

היין מבושל.סמל OUP חייב להופיע ע"ג כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14270מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ב שבט תשע"גתאריך עברי : 23/01/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה מילר, בירה פרוני, בירה נסטרו אצורו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

בירה פרונייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 45 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14301מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ג שבט תשע"גתאריך עברי : 24/01/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי : קראנגמור, גלנקינצי, רואיל לוכנאגר, קארדו, טליסקר ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

דיאגויצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14373מס '  תעודה : 

650מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 27/01/2013תאריך לועזי : 

פרוטרישם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה: דליריום נוקטורנום, טרמנס, גליוטינה, מונגזו בטעמים שונים, בירה פלוריס בטעמים

שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

מבשלת הוינהיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר ,  בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 46 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14374מס '  תעודה : 

650מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 27/01/2013תאריך לועזי : 

פרוטרישם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: ליטובישקה פלפל ודבש, צרסקי פלפל ודבש, מתובלת סטומבראס בופלו גדאס,

ליטובישקה אורגינל, ליטובישקה זהב, ליטובישקה חזק, הנשיא קלאס, הנשיא פלטינום,
סטומבראס מאה, צרסקי פורקוב אוריגינלנוה, צרסקי פורקוב פשניצנויה, אוזון, סטומבראס

לחם שיפון, ביטר סטומבראס: פלפל ודבש, סטומברוקה, חמוציות, אוכמניות, פטל,
אוכמניות שחורות, דובדבן, ליקר:קרופניקס, קרמל, סנטה ליוצ'ה פטל, סנטה ליוציה תות
יער, סנטה ליוציה דובדבן, משקה כהלי:ביטר (מד)999, ביטר 999 אדום/ירוק, ליטובישקה
חמוציות, ליטובישקה אוכמניות, קוקטייל:אוזון דובדבן אגס, אוזון לימון ומנטה ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

31מספר מוצרים : 

סטומברסיצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

על כל בקבוק חייבת להופיע תוית עם סמל הבד"ץ יורה דעה

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14393מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 27/01/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
 יין מבעבע לבן יבש : וו אלבאן, יין מבעבע לבן חצי יבש : וו אלבאן ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קאב דה לנדירסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית. היינות מבושלים

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 47 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14396מס '  תעודה : 

1509מס '  יבואן : 

יום שני י"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 28/01/2013תאריך לועזי : 

אייס שוט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה ICE SHOT, וודקה  ICE SHOT אולטרה פרמיום וודקה GOLD 14 K ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות וורשה פוליןבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

וודיק פולאניןיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות וורשה פולין ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14436מס '  תעודה : 

626מס '  יבואן : 

יום שני י"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 28/01/2013תאריך לועזי : 

סולוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ETHYL ALCOHOL,  ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון-אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

 Al-abbas Sugarיצרן : 

טלפון : 

פקיסטןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הKLBD חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 48 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14449מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום שני י"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 28/01/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה:סטוליציניה, סטולי גולד, סטולי עלית, סטולי תפוח גאלה, סטולי תפוז, סטולי

אפרסק, סטולי פטל, סטולי תות, סטולי אוכמניות, סטולי וניל, סטולי רימון לבן, סטולי
לימון, סטולי דובדבן פרא, סטולי חמוציות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

ג' אס סי.לטבייאס בלזםיצרן : 

טלפון : 

לטביהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14458מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ח שבט תשע"גתאריך עברי : 29/01/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי:פאדי, פאורס גולד לייבל, פאוורס גולד לייבל, גיימסון וויסקי ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ מנצ'סטר אנגליהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אייריש דיסטילרסיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מנצ'סטר ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 49 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14469מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ח שבט תשע"גתאריך עברי : 29/01/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
למברוסקו די לואיג'י ביאנקו, למברוסקו די לואיג'י רוזאטו, למברוסקו דונאטו רוזאטו,

למברוסקו די לואיג'י רוסו, למברוסקו דונאטו רוסו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

קאביקיולי סאן פרוספרויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
OKPT26085773A, OKPT26085773B, OKPT28085773A, OKPT28085773B,

OKPT29085773A, OKPT29085773B, OKPT2908577A, OKPY17115773,
חייב להופיע על האריזה המקורית OKP סמל

כשר פרווה בהשגחת לפסח OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14478מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ט שבט תשע"גתאריך עברי : 30/01/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
למברוסקו די לואיג'י ביאנקו, למברוסקו די לואיג'י רוזאטו, למברוסקו דונאטו רוזאטו ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קאביקיולי סאן פרוספרויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
OKPT26085773A, OKPT26085773B, OKPT28085773A, OKPT28085773B,

OKPT29085773B,
חייב להופיע על האריזה המקורית OKP סמל

כשר פרווה לפסח בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 50 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14504מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום חמישי כ' שבט תשע"גתאריך עברי : 31/01/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה אלכסנדרוב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דרינקס אנד פודיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L00732, L01032, L34822, L34922, 

כשר לפסח בהשגחת הרב הוכוולד-גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/12/12, 18/12/12, 10/01/13, 11/01/13, 17/01/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14508מס '  תעודה : 

1233מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ט שבט תשע"גתאריך עברי : 30/01/2013תאריך לועזי : 

אלטרנטיבה סחר 2009 בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה סמסקי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות מדריד-ספרדבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מזקקת לה הוארטנהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
VZ115E3, VZ216ER3, 

כשר לפסח פרווה בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
05/01/13, 15/01/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 51 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14560מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ג שבט תשע"גתאריך עברי : 03/02/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
"וילה ג'ובני " : מוסקטו יין לבן מבעבע( יין לא מבושל) ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דונלייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L1150168,

חותם הבד"ץ בית יוסף בתווית ופקק השעם

כשר לפסח,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/05/11

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14569מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ג שבט תשע"גתאריך עברי : 03/02/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות: ברוט פינו שרדונה, מוסקטו, רוסו סנדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

וילה סנדייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LBDZ7 RE/490,

.היין לא מבושל, חותם הבד"ץ על התווית ופקק השעם

כשר לפסח,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 52 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14605מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד שבט תשע"גתאריך עברי : 04/02/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר מריר יגרמייסטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מסט יגרמייסטר סאיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14611מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שני כ"ד שבט תשע"גתאריך עברי : 04/02/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה שזיפים "סוקולבסקי סליבוביץ'" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

הרמן לונסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L0293, 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 53 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14623מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ה שבט תשע"גתאריך עברי : 05/02/2013תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה "וולטרס" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וולטרסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14637מס '  תעודה : 

626מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ה שבט תשע"גתאריך עברי : 05/02/2013תאריך לועזי : 

סולוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אלכוהול לשתיה בטנקים בלבד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יוהנסבורג,  דרא"פבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ncp Alcoholsיצרן : 

טלפון : 

דרום אפריקהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
RMCU 0100653 182766/67/68/69/70, 

נוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 54 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14663מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ז שבט תשע"גתאריך עברי : 07/02/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
טקילה חוזה קוארבו: פלאטה (סילבר), אספסיאל (גולד), בלאק (שחור), 1800 סילבר, 1800
אניאחו, 1800 רזרבה, 1800 אסנסיאל, רזרבה פלאטינו, ליקר טקילא חוזה קוארבו אגוורו ("

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות ק"ק מגן דוד מקסיקובהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

קאזה קוארבו בע"מיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KMD מקסיקו ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14684מס '  תעודה : 

869מס '  יבואן : 

יום ראשון ל' שבט תשע"גתאריך עברי : 10/02/2013תאריך לועזי : 

ג.י.ל.ס קפהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בהירה מעוננת אנקרבראו "רייזר הפה-וייסן", בירה כהה מעוננת אנקרבראו "רייזר

דנקל-וייסן", בירה פילס בהירה אנקרבראו "פרמיום פילס", בירה בהירה אנקרבראו
"דניאל-טרנק" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב ארנברג-גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אנקרברוייצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרב ארנברג גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 55 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14719מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שני א'   אדר תשע"גתאריך עברי : 11/02/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטיס "אפרון" PASTIS EPERON ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סלאוריצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית.על כלך קרטון חייב להופיע
F597009עדF596000 הולוגרם ממספר

כשר פרווה ,  בהשגחת חתם סופר ב"ב באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
21/01/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14776מס '  תעודה : 

1300מס '  יבואן : 

יום רביעי ג'   אדר תשע"גתאריך עברי : 13/02/2013תאריך לועזי : 

יקבי ארזה ת.ר.ז בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין לבן מוסקטו במותג CANTINA TERRABELLA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קנטינה סנט אנדראהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על התוית ופקק השעם

כשר פרווה לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

יין מבושלהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 56 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14778מס '  תעודה : 

1300מס '  יבואן : 

יום רביעי ג'   אדר תשע"גתאריך עברי : 13/02/2013תאריך לועזי : 

יקבי ארזה ת.ר.ז בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין סיטו בורדו SITO BORDEAUX  2010 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין פריז צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קלוביס לסיוריצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

היין מבושל

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14850מס '  תעודה : 

1516מס '  יבואן : 

יום ראשון ז'   אדר תשע"גתאריך עברי : 17/02/2013תאריך לועזי : 

פרידמן יוליהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה כהה PARGA, בירה בהירה PARA, בירה כהה SAMSON, בירה בהירה

SAMSON ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות פראג צ'כיהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ביואבר סמסוןיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת  רבנות פראג ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 57 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14853מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון ז'   אדר תשע"גתאריך עברי : 17/02/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויסקי סקוטי היילנד ריזרב"HIGHLAND RESERVE", ויסקי סקוטיש
קולי"SCOTTISH COLLIE" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין מנצ'שסטר-אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

האמיש רוברטסוןיצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L3W60980202, 

כשר פרווה בהשגחת בית דין מנשצ'סטר ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14854מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון ז'   אדר תשע"גתאריך עברי : 17/02/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה"BOSCA TOSELLI"  טוסלי מבעבע ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ לוגאנה,  שוויץבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בוסקה קאנייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
B 058, B 159,

היין מבושל

כשר לפסח בהשגחת בד"צ לוגאנה שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 58 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14862מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום ראשון ז'   אדר תשע"גתאריך עברי : 17/02/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה צרפטמסטר:DRAFT MASTER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Carlsberg Serbijaיצרן : 

טלפון : 

סרביהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14892מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שני ח'   אדר תשע"גתאריך עברי : 18/02/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה מרפי סטאות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

היינקןיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 59 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14893מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שני ח'   אדר תשע"גתאריך עברי : 18/02/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בלק לגר, בירה בוסטו איל, בירה בוסטו לגר, בראון איל, צ'רי וייט, דבל בוק, הני

פורטר, אימפיריאל סטוט, אימפיריאל וויט, לטיטוד, אוקטובר פסט, סמר איל, וויט איל,
וינטר לגר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

סטאר Kבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

Boston Beer Companyיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת סטאר K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14895מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שני ח'   אדר תשע"גתאריך עברי : 18/02/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה חיטה, בירה כהה, בירה פרמיום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Staropramenיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 60 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14907מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שלישי ט'   אדר תשע"גתאריך עברי : 19/02/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שנפס תפוחים באד אפפלסטאד 41%, אירספיד ליקר שנפס שזיפים 41%, שנפס אגסים

אלפען גלטשער 41%, ליקר אבסינט דוקטור 69% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ארומתיקיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14924מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום רביעי י'   אדר תשע"גתאריך עברי : 20/02/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר קואנטרו 60% , 76%, 40%, ליקר פסואה פסיפלורה 17% ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סי.  אל.  אס רמי קואנטרויצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 61 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14950מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום רביעי י'   אדר תשע"גתאריך עברי : 20/02/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ברוט רזרבה קאווה ריאל אימפריאל, ברוט סלקסיון קאווה ריאל אימפראיל, סמי סקו קאווה

ריאל אימפריאל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קובידסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
1143A/B, 1339A/B, 2170, 277, 278,

.חייב להופיע על האריזה OKסמל ה

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14969מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ד  אדר תשע"גתאריך עברי : 24/02/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר שנפס בטעם מילון, תפוח, בננה, אפרסק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות מדריד-ספרדבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

טיישנהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L08163, L08164, 

כשר פרווה בהשגחת הרבנות מדריד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 62 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14978מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 26/02/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אלכוהלי OUZO 7, OUZO 7 PREMIUM GOLD ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות סלוניקי יווןבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

טראקיס בע"מיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L07520081202, L07916041310, LO 6849031101, LO 7339031212, 

LO7520081292, LO7689111205, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות סלוניקי יוון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14979מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 26/02/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטיס קוט ד'אזור ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין מרסיי-צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ז'נויצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
1L 11021, 2L 11021, 

כשר פרווה בהשגחת בית דין מרסיי ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 63 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14984מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 26/02/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה יבשה מאוד "אסהי" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הונג קונג-סיןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אסהי בע"מיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
09/01/12, 02/08/12, 02/01/13, 06/02/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

14985מס '  תעודה : 

1169מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 26/02/2013תאריך לועזי : 

בי לידר סוכנויות בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה אייכבאום פרמיום פילז, בירת חיטה דורלכר הופ חפה וויסביר הל מעוננת, בירת חיטה

דורלכר דנקל כהה מעוננת ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ברלין,  גרמניהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

אייכבאוםיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות ברלין גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 64 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14990מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה אסטריה דאם, בירה אסטריה דאם אינדיט, בירה  "דאורה" : אסטרייה דאם דאורה,

בירה אסטריה דאם וול דאם, בירה פרי דאם, בירה א.ק דאם ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

אסטרלה דאםיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפים,  כלליסיווג המוצר 

הערות : 

14994מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה במותג LA TRAPPE: בירה חזקה  טריפל, בירה חזקה מאד קודרפול, בירה חזקה

דרבל, בירה חזקה בוקביר, בירה טילבורג'ס, בירה חזקה מאד איז'דור ("כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

קונינסהווןיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 65 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



14997מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה בלוודר, וודקה בלוורד בטעם לימון, וודקה בלוודר בטעם תפוז ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

דיסטילריס פולמוסיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15025מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה סקיי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סקיי ספריטיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה,  בהשגחת משולש K ובאשור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 66 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15026מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז  אדר תשע"גתאריך עברי : 27/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בטעמים:טמפלייר, קריק בלז'יק, קורסנדונק אגנוס, קורסנדונק פטר, קורסנדונק

רוזה, קורסנדונק קריסמס, קורסנדונק בלאנש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

קורסנדונקיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15027מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי ח' שבט תשע"בתאריך עברי : 01/02/2012תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה חיטה מעוננת פרנסיסקנה, בירה כהה מעוננת פרנסיסקנה, בירה קריסטל

פרנסיסקנה, בירה ספטן פריום, בירה ספטן כהה, בירה ספטן מינכן, בירה ספטן
אופטימוטור כהה, בירה לוונברואו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

מבשלת ספטןיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  ללא חשש חדש,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 67 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15051מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח  אדר תשע"גתאריך עברי : 28/02/2013תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה חורטיצה, וודקה באלגוב, וודקה מדובוקה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Ac Imageיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15053מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח  אדר תשע"גתאריך עברי : 28/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר אורנג' טריפל סקי, ליקר בננה, ליקר קרם קקאו, ליקר קרם קפה, ליקר קוקוס, ליקר

משמש, ליקר שרי ברנדי, ליקר קורסאו, ליקר אורנג' טריפל סק, ליקר פפרימנט, שנפס
אפרסק, שנפס בטר סקוטש, שנפס מלון, שנפס תות שדה, שנפס תפוח, שנפס תאנים, שנפס

לימון, כהול פרנט ורדיני, וודקה איגניף, וודקה פריגן, ג'ין פריגן, משקה כוהלי מונה, ליקר
אפרסק, ליקר קרם קסיס, ליקר פסיפלורה, ליקר מלון, ליקר קיווי, ברנדי 20%, ברנדי

אפרסק, ברנדי בטר סקוטש, ברנדי מלון, ברנדי תות שדה, אבסינט רודאיסט שחור, ביטר
LAVREDI, סמבוסקה VINCI-לבן-שחור, ליקר אמרטו, תזקיק שנפס אגסים-ויליאמס,

תזקיק שנפס דובדבנים KIRSCH, ליקר LEMONCELLO, משקה קרייזי בטעם
תאנים+תפוח+מלון, משקה אלכוהול לאורדי ביטר, אבסינט רודינקס שחור, אמרטו רויאל

קונטי, אבסינט רודמיטס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

44מספר מוצרים : 

בוולנדיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 68 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15054מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח  אדר תשע"גתאריך עברי : 28/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה פינה קולדה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

באוולנדיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר חלבי לאוכלי א.חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15057מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח  אדר תשע"גתאריך עברי : 28/02/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה מקורמיק בגדלים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש K,  ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מקורמיקיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15071מס '  תעודה : 

951מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"א  אדר תשע"גתאריך עברי : 03/03/2013תאריך לועזי : 

פיקסל סחר(2009)בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה טראמפ"TRUMP"סופר פרמיום בבקבוקים של 1 ליטר/500מ"ל ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ איגוד הרבניםבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אוגוסט הרנסט דיסטילירייצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

על כל בקבוק חייב להופיע סמל הבד"ץיצור מיוחד כשר לפסח

כשר פרווה לפסח בהשגחת בד"ץ איגוד הרבנים ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15087מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"א  אדר תשע"גתאריך עברי : 03/03/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע לבן יבש "אדמה קוסט" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

קהלת החרדים-פריזבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Cheurlinיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

חייב להופיע ע"ג כל בקבוק חותמת הכשרות והולוגרם

כשר לפסח פרווה בהשגחת קהלת החרדים פריז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15098מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"א  אדר תשע"גתאריך עברי : 03/03/2013תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין לבן מבעבע חצי יבש SALUTE, יין רוזה מבעבע חצי יבש SALUTE ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קומטמפ קומפהיהיצרן : 

טלפון : 

פורטוגלארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L12514, L12516, L12518, L12521, L12526, L12534, L12543, L12545,

L130026, L13029,
היין מבושל

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15115מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב  אדר תשע"גתאריך עברי : 04/03/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אניס פניקס 45% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין פריז-צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Clovis Lesieutreיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה לפסח בהשגחת בית דין פריז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

סמל בית דין פריז חייב להופיע ע"ג האריזה המקוריתהערות : 
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15169מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג  אדר תשע"גתאריך עברי : 05/03/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר דבש בערעניגער, סטסון קנטוקי סטריייט בורבון, וודקה 360 ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

הרב  הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

שוורצהיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15182מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד  אדר תשע"גתאריך עברי : 06/03/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה טרי אוליבס בטעמים:אבטיח, רימון, וניל, דובדבן, מנגו, מסטיק-באבל, פירות יער,
טרי אוליבס טריפל שוט אספרסו, ליקר עם וודקה מתובלת בלימון ליים טרי אוליבס דוד,

טרי אוליבס קלאסיק, טרי אוליבס קייק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

11מספר מוצרים : 

טרי אוליבס קומפני לורנסבורגיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15185מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד  אדר תשע"גתאריך עברי : 06/03/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אפרטיף-אפרול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב חזן מילאנו איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Davide Campari Milanoיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LN/BA 22-11SH 73, 

כשר פרווה בהשגחת הרב חזן מילאנו אטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15257מס '  תעודה : 

550מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ה  אדר תשע"גתאריך עברי : 07/03/2013תאריך לועזי : 

דולינה גרופשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: " איסנטינה סרברניה", פריוטניה קולקציה "גאליצקיה", פריוטניה קולקציה

"קייבסקיה", פריוטניה קולקציה "מסורתית", פריים "מירובוי קלאס", פריים
"סופריאור", פריים "אוקראינסקיה ספציאלניה", "5 טיפות קלאסית", לבנה "קלאסית",

"לבנה על בסיס ניצנים", פריים "יורפסקי סטנדרט", "איסטינה צ'יסטיה", "איסטינה
קלאסית", "איסטינה פרוזרצ'ניה" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות דונייצק אוקראינהבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

פרייםיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה- uk חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר פרווה בהשגחת רבנות דונייצק אוקראינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15278מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח  אדר תשע"גתאריך עברי : 10/03/2013תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מיץ ענבים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ העדה החרדיתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'ואן רמון לוזאנו ס.איצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15306מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שני כ"ט  אדר תשע"גתאריך עברי : 11/03/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה היינקן, בירה מרפיס סטאוס ורד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות הולנדבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Heinekenיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
104555, 104561, 104564, 104901, 105111, 106453, 106810, 107537, 107687, 

כשר,פרווה בהשגחת הרבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15326מס '  תעודה : 

607מס '  יבואן : 

יום שני כ"ט  אדר תשע"גתאריך עברי : 11/03/2013תאריך לועזי : 

מק טרדינגשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בווריה פרימיום, בירה בווריה 8.6, בירה בווריה 8.6 גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

בווריהיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
09/05/12, 12/05/12, 24/05/12, 25/05/12, 26/05/12

תאריך אחרון  לשיווק 
09/11/13, 12/11/13, 24/11/13, 25/11/13, 26/11/13

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15390מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ז  אדר תשע"בתאריך עברי : 11/03/2012תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ברנדי צרפתי שארם אקס או, ברנדי לואיסXV-XO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'מקו קוניאקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LOT-18860101,

על כל בקבוק חותמת הכשרות.על כל קרטון חותמת וחתימה ידנית של המשגיח

כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
26/07/11

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15422מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום חמישי ג' ניסן תשע"גתאריך עברי : 14/03/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה פוליאקוב, וודקה פוליאקוב סילבר, וודקה פוליאקוב אקסטרים, וודקה פוליאקוב
לימון, וודקה פוליאקוב מנדרינה, וודקה פוליאקוב תפוח עץ, וודקה פוליאקוב אוכמניות,
וודקה פוליאקוב אפרסק, גיבסונס ג'ין, קאסאניס פסטיס ממארסיי, פסטיס סנטאניס,

וויסקי סקוטי לייבל 5, וויסקי סקוטי 12 שנה לייבל 5, וויסקי פיור מאלט 12 שנה לייבל 5,
וויסקי סקוטי 18 שנה לייבל 5, וויסקי גלן טורנר 8 שנים 12 שנה 18 שנה, וויסקי סקוטי

סינגל מאלט גלן מוריי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולשKבהשגחה : 

17מספר מוצרים : 

La Martiniquaiseיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15447מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום ראשון ו' ניסן תשע"גתאריך עברי : 17/03/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ברנדי צרפתי שארם אקס או, ברנדי לואיס אקס או ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ג'מקו קוניאקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
LOT-19426/01, LOT-19458/01,

A0034335-A0032449 על כל קרטון יש הולוגרמה של הבד"ץ בין המספרים

כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 76 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15458מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני ז' ניסן תשע"גתאריך עברי : 18/03/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין : CLOS MESORAH 2009 ממס' 00001 עד 3000, יין SANGRIA DI LUIGI ממס'

SANGRIA ממס' 00001 עד 25000, יין SANGRIA ESPECIAL 00001 עד 25000, יין
SINTONIA  ממס' 00001 עד 30000 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אלווי ווינסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

היינות אינם מבושלים

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15466מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שני ז' ניסן תשע"גתאריך עברי : 18/03/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בקס, בירה בקס ללא אלכוהול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות שלעסווייג הולשטין -  גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

בקסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות שלעסוויג הולשטיין ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 77 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15482מס '  תעודה : 

1429מס '  יבואן : 

יום שלישי ח' ניסן תשע"גתאריך עברי : 19/03/2013תאריך לועזי : 

מריאל סי סחר משקאות בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה "מנדלייב" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות דונייצק אוקראינהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לוגה נובהיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

UK על כל בקבוק סמל

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות דונייצק אוקראינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15490מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום רביעי ט' ניסן תשע"גתאריך עברי : 20/03/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
טקילה מילגרו: אנייחו, סילבר, סלקטדבארל אנייחו, סלקטד בארל סילבר, סלקטד

רפוסאדו, טקילה מילגרו רפוסאדו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות קהילות אשכנזיות מקסיקובהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

Tequilera Milagro S.aיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת ועד הכשרות קהילות אשכנזיות  מקסיקו ובאישור הרבנות הראנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 78 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15496מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ג ניסן תשע"גתאריך עברי : 24/03/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה PRAVDA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

רוברט פולסקהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15505מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ב ניסן תשע"גתאריך עברי : 02/04/2013תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה כוהולי פרנט מפיוזי, ג'ין יבש גיאורג דריי ג'ין, רום לבן רון קוברי, רום טרמסטר,

ליקר שקדים אמרטו פיורלה, ליקר שוורץ גברנטר קראוטר אליקסיר, ליקר אוכמניות
שחורות בלאקי אלטנבורגר, ליקר אוכמניות כחולות חיידלביר אלטנבורגר, ליקר פטל שחור
קראוטניר אלטנבורגר, ליקר דובדבנים קירש, ליקר תפוחים אלטנבורגר אפל, ליקר שזיפים

פאלמה אלטנבורג', ליקר תאנים פייג' עם וודקה, ליקר אבסינט 55% ("כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

אלטנבורגר דיסטילרייצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 79 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15545מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז ניסן תשע"גתאריך עברי : 07/04/2013תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בנדקטינר, בירה קוניג, בירה ביטבורגר, בירה קוסטריצר ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ביטבורגריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15549מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ז ניסן תשע"גתאריך עברי : 07/04/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי אוכנטושן: קלאסיק, סלקט, ספרינגוד, ואלינש, באומור  סמול באטצ' רזרב, באומור
טמפסט, נלן גריוש וינטאג', מקללנד לאולנד, מקללנד ספיידייד ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

בד"ץ לונדון,  אנגליהבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

מוריסון באומוריצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 80 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15571מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני כ"ח ניסן תשע"גתאריך עברי : 08/04/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קזה די לואיג'י: קברנה סוביניון, שרדונה, מרלו, שיראז, סירה, ריזלינג, אספסיאל קברנה

סובינין, אספסיאל מרלו, אספסיאל שיראז, קולומבוס: ריזלינג ,מרלו,קברנה סוביניון,
שיראז, דון פליפה : קברנה סוביניון, שרדונה, מרלו, ריזלינג, שיראז, דון חוליו : ריזלינג ,
קברנה סוביניון, אספסיאל  קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, גראן רזרבה קברנה סוביניון,

לואיס פליפה : אדוארדס שרדונה, אדוארדס מרלו, טרה וגה: קרמנרה, ריזלינג, רוזה, סירה,
שיראז קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, קברנה סוביניון, שרדונה, קברנה סוביניון בלאן ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

33מספר מוצרים : 

Vina Luis Felipeיצרן : 

טלפון : 

צ'ילהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L020311, L030311, L030512, L040413, L041011, L050313, L050612,
L051011, L060111, L060411, L060612, L061011, L069612, L070411,
L090311, L100413, L110112, L110413, L110511, L120411, L120612,
L120613, L130313, L130612, L140312, L140313, L140611, L140612,
L150113, L150312, L151111, L160113, L160312, L161111, L170413,
L171111, L181111, L220212, L220513, L230212, L230513, L240511,
L250112, L250413, L250511, L250711, L260511, L260711, L260911,
L261011, L270213, L270711, L270911, L271211, L280411, L281211,

L290513, L291111, L291211,
.חייב להופיע על האריזה המקורית OUP סמל

כשר לפסח,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

היינות מבושליםהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 81 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15579מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום רביעי ל' ניסן תשע"גתאריך עברי : 10/04/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות : מתודו טרדיסיונל (מבושל), 770 2005 (לא מבושל), אדאר (לא מבושל), קאווה אדאר

דה אלוי (לא מבושל), קלאסיקו (מבושל), אל 26 (לא מבושל), אל 26 פריורטו (לא מבושל),
מקור (לא מבושל), מאטיז (לא מבושל), נס (לא מבושל), נס לבן 2008 (לא מבושל), נס דה

אלוי ויין (לא מבושל), סנגריה די לואיג'י (מבושל), סנגריה אספסיאל (מבושל), סנגריה
סיננטוניה (מבושל), סאביה דל סול קריאנזה (לא מבושל), וינה אנסינה (לא מבושל), הרנזה

קריאנזה (לא מבושל), אינביטה (לא מבושל), מאטי ריוחה (לא מבושל), סיטו ריוחה (לא
מבושל) (" כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר") 

OUבהשגחה : 

21מספר מוצרים : 

אלווי ווינסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP וכן הולוגרם חייב להופיע על כל בקבוק

כשר לפסח,  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15598מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום חמישי א' אייר תשע"גתאריך עברי : 11/04/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
כהיל קאשסה51 -40% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הBDK-ברזילבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מולאר דה בבידאםיצרן : 

טלפון : 

ברזילארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הBDK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 82 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15613מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' אייר תשע"גתאריך עברי : 17/04/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: אבסולוט מהדורה מיוחדת אילוזין, אבסולוט אוריינט אפל, אבסולוט מנדרין,
אבסולוט ונילה, אבסולוט קוראנק, אבסולוט פפר, אבסולוט רסברי, אבסולוט לימון,

אבסולוט 100, אבסולוט אפרסק, אבסולוט בוסטון, אבסולוט ברוקלין, אבסולוט לוס אנג'לס,
אבסולוט מנגו, אבסולוט רובכ רד, אבסולוט אגסים, אבסולוט, אבסולוט מוד, אבסולוט

אליקס, וודקה לבל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

20מספר מוצרים : 

אבסולוט קומפנייצרן : 

טלפון : 

שוודיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15626מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום חמישי ח' אייר תשע"גתאריך עברי : 18/04/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי אירי מקורי "קלונטרף", וודקה "בורו" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

טרה בע"מיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 83 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15631מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום ראשון י"א אייר תשע"גתאריך עברי : 21/04/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"גריי גוס" ללא טעמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה-שוויץבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בקרדי-מרטינייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L12 219 GE 204, 

כשר פרווה בהשגחת  רבנות ג'נבה שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15651מס '  תעודה : 

1125מס '  יבואן : 

יום שני י"ב אייר תשע"גתאריך עברי : 22/04/2013תאריך לועזי : 

מ.ד.  שירותי תעופה בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה צ'רניגיבסקה פרמיום, בירה צ'רניגבסקה סביטלה, בירת חיטה מעוננת צ'רניגיבסקה

בילה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות דונייצק אוקראינהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

סאן אינביויצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

לתאריך ייצור עד 30.09.2013 בלבד

כשר פרווה בהשגחת רבנות דונייצק אוקראינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 84 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15658מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ג אייר תשע"גתאריך עברי : 23/04/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה קלסברג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

United Romanian Breweriesיצרן : 

טלפון : 

רומניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15699מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ח אייר תשע"גתאריך עברי : 28/04/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה:סטוליציניה, סטולי גולד, סטולי עלית, סטולי תפוח גאלה, סטולי תפוז, סטולי

אפרסק, סטולי פטל, סטולי תות, סטולי אוכמניות, סטולי וניל, סטולי רימון לבן, סטולי
לימון, סטולי דובדבן פרא, סטולי חמוציות, סטולי דמדמניות שחורות, סטולי שוקו רסברי,

סטולי קרמל מלוח, סטולי דבש, סטולי קוקוס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

19מספר מוצרים : 

ג' אס סי.לטבייאס בלזםיצרן : 

טלפון : 

לטביהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 85 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15704מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום שני י"ט אייר תשע"גתאריך עברי : 29/04/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה משכר פינה קולדה חלבי SURFERS PINA COLADA, משקה כהלי קרם אוטום

חלבי AUTUM CREAM ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

דרינק אנד פודיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L10732/15:52 0122679, L10933/12:32 0122756, L25332 0127001, L25333 

0127012, L25333 0127035, 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הנוסח התווית : 

השגחה צמודה,  חלבי,  לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15726מס '  תעודה : 

1550מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' אייר תשע"גתאריך עברי : 30/04/2013תאריך לועזי : 

רוי א.א.  בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה מוזס  "MOSES" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

גלובל דרינקסיצרן : 

טלפון : 

פינלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
20012013C5, 

כשר פרווה לפסח,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 86 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15775מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ה אייר תשע"גתאריך עברי : 05/05/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה אולטימט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ורשה פוליןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ס.א.ד.ס אינטרנשיונליצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות וורשה פולין ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15805מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ח אייר תשע"גתאריך עברי : 08/05/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בדוויזר 500 מ"ל 330 מ"ל, בירה בדוויזר כהה 500 מ"ל 330 מ"ל, בירה פרדל ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות צ'כיהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

בדוויזר בודאוריצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות צ'כיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 87 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15839מס '  תעודה : 

627מס '  יבואן : 

יום שני ד' סיון תשע"גתאריך עברי : 13/05/2013תאריך לועזי : 

סופר אינפינטישם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה במותג:אמסטל אריזות שונות, פילדלפיה אריזות שונות, מקסי MAXI באריזות שונות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ג'נרל אינווסטמנטיצרן : 

טלפון : 

ירדןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15848מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שני ד' סיון תשע"גתאריך עברי : 13/05/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר פיירבול 33% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולשK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סאזראקיצרן : 

טלפון : 

קנדהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת המשולשK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 88 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15889מס '  תעודה : 

1239מס '  יבואן : 

יום שני י"א סיון תשע"גתאריך עברי : 20/05/2013תאריך לועזי : 

משקאות  חנמאוי גו'רג' שיווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה סאן מיגל:מאהו נגרה, אספסיאל, פרמיום 1516, מאלט ללא אלכוהול, סאן מיגל משקה
מאלט ללא אלכוהול בטעם לימון, בירה חזקה סאן מיגל סלקטה, סאן מיגל משקה מאלט ללא

אלכוהול בטעם תפוח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

סן מיגל דה סרבזהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15905מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ב סיון תשע"גתאריך עברי : 21/05/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה לה אספניולה la espano ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מבשלת פונטסאלםיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 89 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



15936מס '  תעודה : 

3מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ד סיון תשע"גתאריך עברי : 23/05/2013תאריך לועזי : 

א.ג.ת.ד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע לבן חצי יבש קאווה "  1861" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יוסף מסאקסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L62-21 D13,

עד F551000 'ממס F544999 עד F543355 'על כל קרטון הולגרמה של הבד"ץ ממס
F551230

כשר לפסח,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15960מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שני י"ח סיון תשע"גתאריך עברי : 27/05/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה פילזנר אורקועל, בירה קוזל כהה, בירה גמירנוס, בירה קוזל פרמיום ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

רבנות צ'כיהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

פילזנריצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרבנות צ'כיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15966מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט סיון תשע"גתאריך עברי : 28/05/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה גודופרדו יין מבעבע חצי יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לואיס דה ורניריצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L74-20-E13,

F595176-F599999 על כל קרטון הולוגרמה של בד"ץ בין המספרים
F512000-F513499

כשר פרווה  לפסח בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

15968מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ט סיון תשע"גתאריך עברי : 28/05/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה פינלנדיה 101, וודקה פינלנדיה 40, וודקה פינלנדיה 37.5, וודקה פינלנדיה פלטניום ("

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

עדת ישראל פינלנדבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

אלטיה קורפיצרן : 

טלפון : 

פינלנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  בהשגחת  עדת ישראל פינלנד ובאישור הרבנות  הראשית לישראלנוסח התווית : 

חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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15992מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"א סיון תשע"גתאריך עברי : 30/05/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר "דרמבוי" DRAMBUIE, ליקר "דרמבוי"DRAMBUIE 15 ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון-אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Morrison Bowmoreיצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

כשר פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16012מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שני כ"ה סיון תשע"גתאריך עברי : 03/06/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה קילקני, בירה סוויטוויק, בירה גינס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Great Northern Breweryיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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16059מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז סיון תשע"גתאריך עברי : 05/06/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר "דרמבוי" DRAMBUIE, ליקר "דרמבוי"DRAMBUIE 15 ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון-אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Morrison Bowmoreיצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

כשר פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16066מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ז סיון תשע"גתאריך עברי : 05/06/2013תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה אוטינגר ללא אלכוהול, בירה פילס אוטינגר 4.7% בפחיות של 0.5 ו0.33 ליטר, בירה

חיטה מעורפלת אוטינגר 4.9%, בירה אוטינגר אקספורט 5.4%, בירה אוטינגר סופר פורטי
8.9% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

מבשלת גוטהיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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16079מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח סיון תשע"גתאריך עברי : 06/06/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוז'ס ליים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב דב לקסנר-דנמרקבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

האנס ג'סטיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרב דב לקסנר-דנמרק ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16081מס '  תעודה : 

607מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח סיון תשע"גתאריך עברי : 06/06/2013תאריך לועזי : 

מק טרדינגשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בווריה פרימיום, בירה בווריה 8.6 אורגינל, בירה בווריה GOLD 8.6, בירה בווריה

8.6RED, בירה הולנדיה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

בווריהיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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16082מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ח סיון תשע"גתאריך עברי : 06/06/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אוזו סאן ריבל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סאלוניקי יווןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

I Arvanitisיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L414013, L414113, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות סלוניקי יוון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16093מס '  תעודה : 

550מס '  יבואן : 

יום ראשון א' תמוז תשע"גתאריך עברי : 09/06/2013תאריך לועזי : 

דולינה גרופשם היבואן : 

מוצר / ים : 
OBOLON SVETLOE, OBOLON STRONG, OBOLON VELVET, OBOLON

BELOE, OBOLON PREMIUM, OBOLON LAGER, OBOLON SOBORNOE,
OBOLON NON ALCOHOLIC, OBOLON MAGNAT, FIRE

EXTINGUISHER, DESANT DMB, DISANT SPETSNAZ, ZIBERT
BLONDE, ZIBERT BARSKOE, ZIBERT BAVARIAN, ZIBERT STRONG,

ZHIGULEVSKOE, ZLATA PRAHA, GLORY OF THE COUNTRY,
FOAMY, HIKE PREMIUM, CARLING, EXCLUSIVE ("כל מוצר לאחר

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות דונטצק-  אוקראינהבהשגחה : 

23מספר מוצרים : 

Obolon/pivovarnya Zibertaיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרבנות דונטצק אוקריאנה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

בירה במותגים שוניםהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 95 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16119מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום ראשון א' תמוז תשע"גתאריך עברי : 09/06/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"סמירנוף", "טנקרי ג'ין", וודקה "טנקרי סטרילינג" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הKF-לונדוןבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

דיאגויצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16122מס '  תעודה : 

550מס '  יבואן : 

יום שני ב' תמוז תשע"גתאריך עברי : 10/06/2013תאריך לועזי : 

דולינה גרופשם היבואן : 

מוצר / ים : 
OBOLON SVETLOE, OBOLON STRONG, OBOLON VELVET, OBOLON

BELOE, OBOLON PREMIUM, OBOLON LAGER, OBOLON SOBORNOE,
OBOLON NON ALCOHOLIC, OBOLON MAGNAT, FIRE

EXTINGUISHER, DESANT DMB, DISANT SPETSNAZ, ZIBERT
BLONDE, ZIBERT BARSKOE, ZIBERT BAVARIAN, ZIBERT STRONG,

ZHIGULEVSKOE, ZLATA PRAHA, GLORY OF THE COUNTRY,
FOAMY, HIKE PREMIUM, CARLING, EXCLUSIVE ("כל מוצר לאחר

("הסוגריים אינו מאושר

רבנות דונטצק-  אוקראינהבהשגחה : 

23מספר מוצרים : 

Obolon/pivovarnya Zibertaיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרבנות דונטצק אוקריאנה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

בירה במותגים שוניםהערות : 
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16205מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום חמישי ה' תמוז תשע"גתאריך עברי : 13/06/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ניו קסטל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

היינקןיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16216מס '  תעודה : 

626מס '  יבואן : 

יום ראשון ח' תמוז תשע"גתאריך עברי : 16/06/2013תאריך לועזי : 

סולוסשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אלכוהול לשתיה ADM ALCOHOL ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

CRC OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Admיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

האישור רק בהצגת תעודת משלוח מהיצרן הנ"ל

נוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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16221מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום ראשון ח' תמוז תשע"גתאריך עברי : 16/06/2013תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מיץ ענבים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ העדה החרדיתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Bodegas Lozanoיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר  בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16243מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני ט' תמוז תשע"גתאריך עברי : 17/06/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בוסקה ורמוט ביאנקו, בוסקה ורמוט רוסו, משקה ורדי בטעם רספברי, משקה ורדי בטעם
רימון, משקה ורדי בטעם אפרסק, משקה אסאי ספרקלטיני, וורמונט ביאנקו, וורמוט רוסו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ לוגאנה,  שוויץבהשגחה : 

8מספר מוצרים : 

בוסקה קאנייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
LB 320, LC 157, LC 192, LC 318, LC 330,

היין מבושל

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ לוגאנה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 98 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16261מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שלישי י' תמוז תשע"גתאריך עברי : 18/06/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בקרדי סופריור רום ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ארה"ב -NKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

רק למס' לוט  המסתיים J314 בלבד

כשר,  פרווה,  בהשגחת NK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16271מס '  תעודה : 

1515מס '  יבואן : 

יום שלישי י' תמוז תשע"גתאריך עברי : 18/06/2013תאריך לועזי : 

פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה גולד בוהמיה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פיובר  ניברוקיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

על כל אריזה בד"ץ בית יוסף

כשר,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 99 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16346מס '  תעודה : 

60מס '  יבואן : 

יום ראשון ט"ו תמוז תשע"גתאריך עברי : 23/06/2013תאריך לועזי : 

החברה הסקוטיתשם היבואן : 

מוצר / ים : 
אוזו מפלומארי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סאלוניקי יווןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פלומארי איזידורוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L114013, L213713, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות סאלוניקי-יוון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16370מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע JAUME SERRA : לבן חצי יבש, לבן יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ג'אום סרהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L-302-CD-7915, LG042, L-J302-CD-7914,

עד LH6348885  ת. מילוי 04.07.12, 30.10.12 על הבקבוקים יש מדבקה ממוספרת
LH 6407099

כשר לפסח,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 100 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16371מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
"וילה ג'ובני " : מוסקטו יין לבן מבעבע( יין לא מבושל) ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דונלייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L1150168,

חותם הבד"ץ בית יוסף בתווית ופקק השעם

כשר לפסח,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16372מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין "ווילה ג'ובני" :  מרלו,  קברנה סוביניון ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

יקב דונלייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
BDZ01/VG,

יין מבושל

כשר לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 101 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16374מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין בציר RICO ALTA  2010  ויורה לבן חצי יבש, קברנה סוביניון, יין אדום יבש מרלו,

ריקו אלטה מרלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

לגאנזה לה מאנצ'היצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L11030, L11040, L11380,

יין לא מבושל

כשר לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
13/04/11, 14/04/11, 19/05/11

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16375מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין "גאטו נגרו" : מרלו, קברנה סוביניון, שיראז, מלבק, סירה ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

ועד הכשרות UK ארגנטינהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

פינקה לה סליהיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,040106 ,030609 ,030106 ,020708 ,020609 ,020207 ,010709 ,010708 ,010207
,070607 ,060808 ,060706 ,060607 ,060411 ,050706 ,050607 ,050411 ,040706
,120208 ,120106 ,110810 ,110106 ,101208 ,100810 ,100210 ,100106 ,091209
,150709 ,150408 ,140307 ,130710 ,130709 ,130307 ,130109 ,120810 ,120710
,210606 ,210409 ,200907 ,200409 ,190907 ,181208 ,180107 ,160709 ,160408
,290306 ,281205 ,280306 ,240908 ,240407 ,230108 ,220606 ,220409 ,220108

,300306 ,291205
היין מבושל . סמל הכשרות חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת UK ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 102 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16376מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני ט"ז תמוז תשע"גתאריך עברי : 24/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין "מרקז דה לה לונה " : מרלו יין אדום יבש, קברנה סוביניון יין אדום יבש ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון,  אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לגאנזה לה מאנצ'היצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,812002 436013 8 ,811128 436013 8

סמל KLBD 52/53 PASSOVER   היין לא מבושל. שנת ייצור 2011

כשר לפסח,  בהשגחת בית דין לונדון אנגליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16417מס '  תעודה : 

157מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ח תמוז תשע"גתאריך עברי : 26/06/2013תאריך לועזי : 

שופרסלשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה מיתוס בבקבוקים ובפחיות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות סלוניקי,  יווןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מבשלת מיתוסיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L3052, L3200, L3201, 

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות סלוניקי,  יוון  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 103 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16418מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ח תמוז תשע"גתאריך עברי : 26/06/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין:פארבערנגען הרמוני 750 מ"ל לא מבושל, פארבערנגען הרמוני 1.5 ליטר מבושל,

פארבערנגען מלודי L 1.5  מבושל, פארבערנגען מלודי  750 מ"ל לא מבושל, פארבערנגען
שטארק L 1.5  מבושל, כתר מעלוו אדום 750 מ"ל מבושל, כתר 770  750 מ"ל מבושל ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

רואיל ווין קורפיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16449מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב תמוז תשע"גתאריך עברי : 30/06/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר נקטר תפוח עץ בווסקי 30% חוזק,  ווסקי מתובל בפירות יער 30%+40% חוזק,  ווסקי

מתובל באגוזי לוז 30%+40% חוזק, ווסקי מתובל בתפו"ע בר 40% חוזק, וויסקי מתובל
בערמונים  גרייסון 40% חוזק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Trade-by Apsיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 104 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16453מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב תמוז תשע"גתאריך עברי : 30/06/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין אדום מתוק " פורט קוובדו רובי" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וינוקל וינוסיצרן : 

טלפון : 

פורטוגלארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

יין לא מבושל

כשר לפסח פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16455מס '  תעודה : 

112מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב תמוז תשע"גתאריך עברי : 30/06/2013תאריך לועזי : 

ניצן מותגי מזון בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה פולזנר קוניגסבכר בבקבוקים ובפחיות בלבד ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קרלסברגיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 105 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16465מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ב תמוז תשע"גתאריך עברי : 30/06/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין  מבעבע מבושל LAMBRUSCO VILLA ALBA חצי יבש:לבן, רוזה, אדום ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קסאלי ויטיקולטורייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L3133,

סמל הבד"ץ חייב להופיע על כל בקבוק

כשר פרווה לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16510מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ד תמוז תשע"גתאריך עברי : 02/07/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה גרולש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מבשלות גרולשיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 106 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16525מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה תמוז תשע"גתאריך עברי : 03/07/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בקרדי בטעמים: מנגו, לימון, אננס, אבטיח, אפרסק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

רבנות ג'נבה שוויץבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
LBD  13050 0745, LBD 1120 1114, LBD 11200 0923, LBD 11200 1542, 

LBD 11200 1934, LBD 12030 0921, LBD 12030 1036, LBD 12030 1350, 
LBD 12030 2021, LBD 12031 0959, LBD 12142 1048, LBD 12142 1235, 
LBD 12142 1515, LBD 12142 1935, LBD 12184 1750, LBD 12184 2142, 
LBD 12185 0217, LBD 12185 0813, LBD 12289 0736, LBD 12289 0837, 
LBD 12289 1039, LBD 12289 1626, LBD 12324 0807, LBD 12324 1212, 
LBD 12324 1434, LBD 12324 1758, LBD 13050 1430, LBD 13051 0428, 
LBD 13154 0828, LBD 13154 1241, LBD 13154 1640, LBD 13169 0838, 
LBD 13169 1038, LBD 13169 1439, LBD 13169 1707, LBD 13259 0903, 

LBD 13259 1028, LBD 13259 1212, LBD 132698, LBD 13329 2336, LBD 
13330 0331, LBD 13330 0633, LBD 13330 1006, LBD13050 0958, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות ג'נבה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16532מס '  תעודה : 

1557מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה תמוז תשע"גתאריך עברי : 03/07/2013תאריך לועזי : 

בטר צ'ויס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה קריסטאל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קריסטאליצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 107 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16536מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה תמוז תשע"גתאריך עברי : 03/07/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקרים LUXARDO:ליקר סמבוקה שחור בשם "פסיונה נרה" 38% חוזק, ליקר סמבוקה
ורימון בשם "לוקסרדו" 38% חוזק, ליקר סמבוקה ופטל בשם "לוקסרדו"38% חוזק, ליקר

סמבוקה ותפוח בשם "לוקסרדו" 38% חוזק, ליקר סמבוקה בטעם צינמון 38%, ליקר
סמבוקה בטעם חמוציות 38%, ליקר דובדבנים  מרסיקינו לוקסרדו ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדוןבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

ג'ירולמו לוקסרדויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16545מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג אלול תשע"גתאריך עברי : 29/08/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקרים פידג' 20% חוזק בטעם אבטיח, אננס, אפרסק, מנגו, סברס, ענבים(אינו מכיל

ענכים), שוקולד-מנטה, תאנים, משקה טקילה"אל טיבורון"40%, דרי לונדון ג'ין
קורייר40%, טקילה"אל פאיסנו"38%, טקילה"בנדנה בלנקה"38%, רום "אל טיבורון"

46.5%, ליקרים פון לוסקה 15% :ארוניה, גויאבה, אגוזי אילסר, ערמונים, חזרזר, ליקר פידג'
בטעם טרופי, פינה קולדה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

20מספר מוצרים : 

עגערטיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 108 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16548מס '  תעודה : 

1576מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ו תמוז תשע"גתאריך עברי : 04/07/2013תאריך לועזי : 

ווגה ישראל א.  סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין לבן יבש מאוד מבעבע VOGA ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אנואיטליה ס.פ.ה סן מרטינויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L1302069, 

כשר לפסח ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16618מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שלישי ב' אב תשע"גתאריך עברי : 09/07/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
JACOBSEN BROWN ALE, JACOBSEN EXTRA, JACOBSEN  : חומרי גלם

PALE ALE, JACOBSEN SAAZ   BLONDE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Carlsberg Breweriesיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

נוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 109 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16620מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ג' אב תשע"גתאריך עברי : 10/07/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"סמירנוף", "טנקרי ג'ין", וודקה "טנקרי סטרילינג" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הKF-לונדוןבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

דיאגויצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16650מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום חמישי ד' אב תשע"גתאריך עברי : 11/07/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקרים לוקסרדו : ליקר דובדבנים "מרסקינו 32% ", ליקר סמבוקה וצינמון 38%, ליקר

סמבוקה וחמוציות 38%, ליקר סמבוקה שחור "פסיונה" 38%, ליקר סמבוקה ופטל 38%,
ליקר סמבוקה ותפוח ירוק 38%, ליקר סמבוקה וצ'ילי חריף 38%, ליקר סמבוקה וטעם קולה

38%, ליקר סמבוקה ואגסים 38%, ליקר סמבוקה ורימונים 38%, ליקר סמבוקה שקוף
"צ'זרי" 38%, ליקר טאריפעל סעק "טריפלום" 39% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בית דין לונדוןבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

ג'ירולמו לוקסרדויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל KLBD חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 110 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16674מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום ראשון ז' אב תשע"גתאריך עברי : 14/07/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
כהיל קוניאק LOUIS ROYER X.O ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין פריז,  צרפתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סיאווהיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח בהשגחת בית דין פריז,  צרפת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16679מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני ח' אב תשע"גתאריך עברי : 15/07/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין "אלפסי" : קברנה סוביניון (מבושל), מרלו (מבושל), שרדונה (מבושל) ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

וינה קרטה ויחהיצרן : 

טלפון : 

צ'ילהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 111 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16737מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום ראשון י"ד אב תשע"גתאריך עברי : 21/07/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה פוטינקה למיטד אדישן, וודקה פוטינקה קלאסיצ'יסקיה ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות רוסיהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

מוסקובסקי זאבוד קריסטליצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 
L27021008, L5150711,

.סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר,פרווה,  בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16761מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז אב תשע"גתאריך עברי : 23/07/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אנרגי XT ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קרניקה ויטמיןיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 
02/05/15

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 112 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



16770מס '  תעודה : 

614מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ז אב תשע"גתאריך עברי : 24/07/2013תאריך לועזי : 

נורמן פרמיוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה : פרימטור פרמיום, לאגר כהה, 11% לאגר, סווטלי, פולטמווי, אקסלוסיב, ריטירסקי,

דאבל, וייצן, צ'יפר, דיאמנט, נלקו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות צ'כיהבהשגחה : 

12מספר מוצרים : 

פרימטוריצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות צ'כיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16832מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"א אב תשע"גתאריך עברי : 28/07/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שליבוביץ' כהיל שזיפים הונגרי, שליבוביץ ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

צ'ווקיצרן : 

טלפון : 

הונגריהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP  חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  לפסח פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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16833מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב אב תשע"גתאריך עברי : 29/07/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קוניאק VS, קוניאק VSOP, קוניאק XO, קוניאק DUPUY ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

דופוי קוניאקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16856מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג אב תשע"גתאריך עברי : 30/07/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי גו'ני ווקר:רד לייבל, בלו לייבר, גרין לייבל, ג'וני ווקר גולד ריזרב, ג'וני ווקר

פלטיניום, ג'וני ווקר בלאק לייבל, ג'וני ווקר דאבל בלאק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

ג'וני ווקריצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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16861מס '  תעודה : 

641מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד אב תשע"גתאריך עברי : 31/07/2013תאריך לועזי : 

פודסטוק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שיכר רימונים יבש, שיכר רימונים חצי יבש, שיכר רימונים חצי מתוק, שיכר רימונים מתוק,

ליקר רימונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

פרושאןיצרן : 

טלפון : 

ארמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16926מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שלישי ל' אב תשע"גתאריך עברי : 06/08/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
תזקיק שזיפים ברנדי מיושן 5 שנים SLIVOVITZ ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ר.גיליניקיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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17042מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו אלול תשע"גתאריך עברי : 21/08/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
KETEL ONE מתובלת בלימון, וודקה KETEL ONE וודקה ,KETEL ONE וודקה

מתובלת בתפוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Nolet Distilleryיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L21371MC90, L2210PE75, L221310E64, L22131PE63, L22491OF56, 

L312610D06, L31861OB55, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/05/12, 21/05/12, 01/08/12, 06/08/12, 05/09/12, 07/05/13, 05/07/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17050מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו אלול תשע"גתאריך עברי : 21/08/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
טקילה פטרון סילבר, פטרון רפוסודו, פטרון אנייחו, פטרון גראן בורדאוס, ליקר טקילה קפה

X.O, ליקר תפוזים סיטרונג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הקהילה האשכנזית מקסיקובהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

פטרון ספיריטסיצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת ועד הכשרות הקהילה האשכנזית מקסיקו ובאישור הרבנות הראשנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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17088מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"א אלול תשע"גתאריך עברי : 27/08/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר יגרמייסטר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

יגרמייסטריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17181מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' תשרי תשע"דתאריך עברי : 11/09/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה בלוגה טרנסאטלנטיק, וודקה בלוגה, וודקה בלוגה גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות רוסיהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מרינסקי דיסטילרייצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

עד לתאריך ייצור 01.09.2014

כשר פרווה בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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17197מס '  תעודה : 

1592מס '  יבואן : 

יום ראשון י"א תשרי תשע"דתאריך עברי : 15/09/2013תאריך לועזי : 

א.מ.י.ל.ו.  סחר בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה קורונה אקסטרה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סרבסריה מודלו  אס.אי.דק.ווייצרן : 

טלפון : 

מקסיקוארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה,  בהשגחת  OK,  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17292מס '  תעודה : 

1239מס '  יבואן : 

יום שני ג' חשון תשע"דתאריך עברי : 07/10/2013תאריך לועזי : 

משקאות  חנמאוי גו'רג' שיווק בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה סאן מיגל:מאהו נגרה, אספסיאל, פרמיום 1516, מאלט ללא אלכוהול, סאן מיגל משקה
מאלט ללא אלכוהול בטעם לימון, בירה חזקה סאן מיגל סלקטה, סאן מיגל משקה מאלט ללא

אלכוהול בטעם תפוח ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

סן מיגל דה סרבזהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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17349מס '  תעודה : 

36מס '  יבואן : 

יום שני י' חשון תשע"דתאריך עברי : 14/10/2013תאריך לועזי : 

בני פאוזי שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה פרמיום ואנפור ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"צ איגוד הרבניםבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Van Pur Spoldzielcza Strיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הבד"ץ על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת בד"צ איגוד הרבנים ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
03/09/13

תאריך אחרון  לשיווק 
03/09/14

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17355מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שלישי י"א חשון תשע"דתאריך עברי : 15/10/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה גודופרדו יין מבעבע חצי יבש, קאווה גודופרדו יין מבעבע יבש ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לואיס דה ורניריצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L74-20-E13, L92-02-J13,

F595176-F599999 על כל קרטון הולוגרמה של בד"ץ בין המספרים
F512000-F513499 F584000-F586282

כשר פרווה  לפסח בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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17396מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ב חשון תשע"דתאריך עברי : 16/10/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה גודופרדו יין מבעבע חצי יבש, קאווה גודפרדו יין יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לואיס דה ורניריצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L74-20-E13, L92-02J13,

F595176-F599999 על כל קרטון הולוגרמה של בד"ץ בין המספרים
F512000-F513499

כשר פרווה  לפסח בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17421מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני י"ז חשון תשע"דתאריך עברי : 21/10/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות: שארדונה, קברנה סוביניון, מרלו, ריאל אימפריאל קברנה, ריאל אימפריאל רוזה ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Bodegas Virgen Del Aguilaיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,131010711 ,131010710 ,131010709 ,130219710 ,130219708 ,130218711

יינות לא מבושלים סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר לפסח ,  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
18/02/12, 20/02/12, 14/10/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 120 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17458מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום חמישי כ' חשון תשע"דתאריך עברי : 24/10/2013תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה הנינגר פרימיום לאגר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

ג'נרל אינווסטמנטיצרן : 

טלפון : 

ירדןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17549מס '  תעודה : 

650מס '  יבואן : 

יום ראשון ל' חשון תשע"דתאריך עברי : 03/11/2013תאריך לועזי : 

פרוטרישם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: ליטובישקה פלפל ודבש, צרסקי פלפל ודבש, מתובלת סטומבראס בופלו גדאס,

ליטובישקה אורגינל, ליטובישקה זהב, ליטובישקה חזק, הנשיא קלאס, הנשיא פלטינום,
סטומבראס מאה, צרסקי פורקוב אוריגינלנוה, צרסקי פורקוב פשניצנויה, אוזון, סטומבראס

לחם שיפון, ביטר סטומבראס: פלפל ודבש, סטומברוקה, חמוציות, אוכמניות, פטל,
אוכמניות שחורות, דובדבן, ליקר:קרופניקס, קרמל, סנטה ליוצ'ה פטל, סנטה ליוציה תות
יער, סנטה ליוציה דובדבן, משקה כהלי:ביטר (מד)999, ביטר 999 אדום/ירוק, ליטובישקה

חמוציות, ליטובישקה אוכמניות, סטומבראס, קוקטייל:אוזון דובדבן אגס, אוזון לימון
ומנטה, סטומבראס קווינס, אוזון ליים, אוזון תפוח אדום, אוזון לימון, וודקה פטומברובקה,

ליטובשקה פטל דובדבן, ליקר וודקה אדומה חמוציות, ליקר וודקה שחורה דומדמניות, ליקר
וודקה ענבר וקרמל, ליקר אגסים, ליקר קפה, ליקר דובדבן שוקולד, וודקה זהב מהדורה

שחורה, סטומברס טהור, וודקה מילניום, פרמיום V44, טיוס אוי אטור, סטומברס אורגני
("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ יורה דעהבהשגחה : 

50מספר מוצרים : 

סטומברסיצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

על כל בקבוק חייבת להופיע תוית עם סמל הבד"ץ יורה דעה

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 121 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17572מס '  תעודה : 

1616מס '  יבואן : 

יום שלישי ב' כסלו תשע"דתאריך עברי : 05/11/2013תאריך לועזי : 

אנוטקהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר לימון "פיליני לימונצ'לו" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב יצחק בלינוב איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

פליני אינטרנשיונליצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה בהשגחת הרב יצחק בלינוב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17597מס '  תעודה : 

720מס '  יבואן : 

יום רביעי ג' כסלו תשע"דתאריך עברי : 06/11/2013תאריך לועזי : 

אלפא ד.ל.  מוצרי מזון  בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה צארסקאיה אוריגינל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הראשי סאן פעטערבורג רוסיהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לאדוגהיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר בהשגחת הרבנות סאן פעטערבורג רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 122 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17600מס '  תעודה : 

166מס '  יבואן : 

יום רביעי ג' כסלו תשע"דתאריך עברי : 06/11/2013תאריך לועזי : 

ש.ק פרמהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע : למברוסקו גביולי רוזה, למברוסקו גביולי לבן, למברוסקו גביולי אדום ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

גביולי ענתיקה  קנטיקה,מודנהיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
3288556, 3288560, 3288564, 

כשר לפסח למהדרין בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17711מס '  תעודה : 

53מס '  יבואן : 

יום חמישי י"א כסלו תשע"דתאריך עברי : 14/11/2013תאריך לועזי : 

דיפלומט מפיצים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה סאפורו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-  KF לונדוןבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Arthur Guinnes & Sonיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה בהשגחת ה-KF לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 123 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17773מס '  תעודה : 

119מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז כסלו תשע"דתאריך עברי : 19/11/2013תאריך לועזי : 

ספץ תעשיותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר לימון לימונצ'לו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות פררה איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Torino Distillatiיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת הרבנות פררה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
05/11/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17781מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שלישי ט"ז כסלו תשע"דתאריך עברי : 19/11/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין  "קאווה גודופרדו" מבעבע לבן חצי יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לואיס דה ורניריצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L99-B13 K13,

עד F575001 :על כל קרטון חיב להופיע הולוגרמה של הבד"ץ בין המספרים
F576158  ובין המספרים: F577941 עדF577999 .

כשר,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 124 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17826מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ברנדי צרפתי שארם אקס או, ברנדי לואיס אקס או ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

ג'מקו קוניאקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
LOT-19426/01, LOT-19458/01,

ובין  A0034335-A0032449 על כל קרטון יש הולוגרמה של הבד"ץ בין המספרים
AOO34335-AOO32449 :המספרים

כשר לפסח פרווה בהשגחת חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17830מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות: ברוט פינו שרדונה, מוסקטו, רוסו סנדי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

וילה סנדייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
LBDZ7 RE/490,

.היין לא מבושל, חותם הבד"ץ על התווית ופקק השעם

כשר לפסח,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 125 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17834מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום חמישי י"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 21/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין למבורסקו "אמראדורי" : אדום מבעבע חצי יבש  ROSSO, לבן מבעבע חצי יבש

BIANCO, ROSATO רוזה מבעבע חצי יבש, יין למבורסקו "קה די ואלי" : , לבן מבעבע
חצי יבש BIANCO, רוזה מבעבע חצי יבש ROSATO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

דונלי גאטטיקויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

 -L0074/125 BDZ--L0081/143 BDZ-L0081/144BDZ-L0074/125BDZ-
L0081/143BDZ-LOO81/144BDZ-LBDZ5-L1118202-0312630 BDZI-

0312632 BDZI-0312633 BDZI-L0347 716BDZ3-L0347 717 BDZ3- 
LBDZ6,LBDZ7,L0347718 BDZ3- LBDZ4

כשר לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  השגחה צמודה,  כשר לפסח למהדרין,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

יין מבושלהערות : 

17886מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום שני כ"ב כסלו תשע"דתאריך עברי : 25/11/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ברוט רזרבה קאווה ריאל אימפריאל, ברוט סלקסיון קאווה ריאל אימפראיל, סמי סקו קאווה

ריאל אימפריאל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

קובידסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
1143A/B, 1339A/B, 2170, 277, 278, 3294,

.חייב להופיע על האריזה OKPסמל ה

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 126 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17909מס '  תעודה : 

981מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג כסלו תשע"דתאריך עברי : 26/11/2013תאריך לועזי : 

ש.ע.ל רובין בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה: לף בלונד, לף רדיוז, לף בראון, לף ווי קווה, לף רוזה, הוגרדן וויט, הוגרדן רוז, הוגרדן

הפרי האסור, לף טריפל, הוגרדן, בל ויו קריק אקסטרא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

KFבהשגחה : 

11מספר מוצרים : 

אינבביצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17912מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ג כסלו תשע"דתאריך עברי : 26/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין "מיסטיקו" ייצור 2011 : קברנה סוביניון, מרלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בית דין לונדון-אנגליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קונדסה דה לגנזהיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
KLBD  או  KLBD 198 00000-53889, 00000-79012, בהזקת דיו על כל בקבוק

,200
על כל בקבוק מרלו מ00000 עד 53889 ולקברנה מ 00000 עד 79012

כשר לפסח בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 127 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17921מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין  "מונטה בלנאנקו" : קברנה סוביניון, מרלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות UK ארגנטינהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פינקה לה סליהיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,200907 ,150709 ,140307 ,130710 ,130709 ,120710 ,120208 ,020708 ,010207

,290708 ,230108 ,220108
היין מבושל . סמל הכשרות חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת ועד הכשרות UK ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17922מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קאווה ארנן דלוי- יין מבעבע לבן יבש חצי יבש, קאווה וינה פול -יין מבעבע לבן יבש חצי יבש

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אקספלוטאסיונס ויטיוניקולאס דל פנדסיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L43416E10, L4345G10, L43825E10, L45613J10, L45613J310, L45627J10,

L45628J10, L4562L11, L4565J10, L470-10E-11, L48325E10,
מ ,A0191301 עד A0180202,  A0189378 עד A0178308   על כל קרטון הולגרמה

A0041073 עד A0045527 מ A0083603 0093687 עד A מ AOO72601 עד
A0076315 מA0160602 עדA0167537 מ-A0169401 עד A0172538 מ A0169401 עד

A0172538 מ- A0067866'מA0173801 עד A0175988, מ-A005304 עדA0067866.
A0076315 002601עדA-מ A0093687עד A0083603מ A0045527 עד A0041073מ

A0175988 עד A0173801מ A0167537 עד A0160602-מ

כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 128 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17923מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין " דון מונדוזה מלבק"  " פטיט מנדוזה" : מלבק, מרלו, קברנה סוביניון, דמי סק, ברוט ("

כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות UK ארגנטינהבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

פינקה לה סליהיצרן : 

טלפון : 

ארגנטינהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
,090210 ,060411 ,051108 ,050406 ,050106 ,040808 ,040607 ,030609 ,020709
,180608 ,160910 ,141206 ,140910 ,130207 ,120508 ,111109 ,111108 ,110208

,9386 ,9278 ,310707 ,300609 ,220708 ,210708 ,210508 ,181206
יין מבושל . סמל הכשרות חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת ועד הכשרות UK ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17924מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות ARROYO DEL FUEGO : קברנה סוביניון, מרלו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

בומדיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L3039, L3040, L3256, L3285, 

כשר לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/02/09, 18/02/09, 16/03/10, 17/03/10

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

היין אינו מבושל.  סמל OUP חייב להופיע על האריזה המקוריתהערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 129 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17925מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קברנה סוביניון ,מרלו TERRENAL, קברנה סוביון,מרלו TERROSO SPAIN ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Bomed Bodegas Y Vinedosיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L 3164, L 3165, L 3258, L 3259, L 3337, L 3506, L 3507, L3039, L3040,

L3256, L3285, L3338,
חייב להופיע על כל בקבוק מקורי OUP היינות אינם מבושלים .סמל

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17927מס '  תעודה : 

810מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ד כסלו תשע"דתאריך עברי : 27/11/2013תאריך לועזי : 

בני חנא שומשוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה פילס הילאס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מבשלת הילינקיצרן : 

טלפון : 

יווןארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KFובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 130 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



17956מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ח כסלו תשע"דתאריך עברי : 01/12/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות BARTENURA : אסתי (מבושל), כיאנטי (מבושל), מלבסיה (מבושל), מוסקטו

(מבושל), אורגניק נביולו (לא מבושל), פינו גריג'יו (מבושל), ברצ'טו, מוסקטו נתזים
(מבושל), אומבריה רוסו (מבושל) ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

9מספר מוצרים : 

אי.וי.פי.קסטלבוגליוןיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הOUP חייב להופיע על גבי האריזה המקורית

כשר לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

17971מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום שני כ"ט כסלו תשע"דתאריך עברי : 02/12/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: אבסולוט מהדורה מיוחדת אילוזין, אבסולוט אוריינט אפל, אבסולוט מנדרין,
אבסולוט ונילה, אבסולוט קוראנק, אבסולוט פפר, אבסולוט רסברי, אבסולוט לימון,

אבסולוט 100, אבסולוט אפרסק, אבסולוט בוסטון, אבסולוט ברוקלין, אבסולוט לוס אנג'לס,
אבסולוט מנגו, אבסולוט רובכ רד, אבסולוט אגסים, אבסולוט, אבסולוט מוד, אבסולוט

אליקס, וודקה לבל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

20מספר מוצרים : 

אבסולוט קומפנייצרן : 

טלפון : 

שוודיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 131 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18118מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני ו' טבת תשע"דתאריך עברי : 09/12/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
קוניאק LOUIS ROYER X.O, LOUIS ROYER V.S.O.P. ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לואי רואייהיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18120מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני ו' טבת תשע"דתאריך עברי : 09/12/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין נתזים מוגז רוזה ברוט, יין נתזים מוגז ברוט בלאן דה בלאן ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

A.f 13300יצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

היינות מבושלים

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 132 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18173מס '  תעודה : 

981מס '  יבואן : 

יום שלישי ז' טבת תשע"דתאריך עברי : 10/12/2013תאריך לועזי : 

ש.ע.ל רובין בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה: לף בלונד, לף רדיוז, לף בראון, לף ווי קווה, לף רוזה, הוגרדן וויט, הוגרדן רוז, הוגרדן

הפרי האסור, לף טריפל, הוגרדן, בל ויו קריק אקסטרא ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

KFבהשגחה : 

11מספר מוצרים : 

אינבביצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18195מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום שלישי ז' טבת תשע"דתאריך עברי : 10/12/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
מים מינרלים מוגזים "פרייה", מים מינרלים מוגזים "פרייה"מוגז עדין, ויטל ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בדיקת מעבדהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

נסטלה ווטרסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 133 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18200מס '  תעודה : 

1274מס '  יבואן : 

יום רביעי ח' טבת תשע"דתאריך עברי : 11/12/2013תאריך לועזי : 

רותדנששם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה וואן גואך בטעמים: שוקולד, רימון, קוקוס, אסאי בלוברי, אננס, קרמל, מלון, בלו

וודקה, רגילה, אספרסו, דאבל אספרסו, תפוז, מנגו, בננה, מוג'יטו, XXO 19/90, ג'ין, בלאק
שרי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרבנות הולנדבהשגחה : 

18מספר מוצרים : 

מזקקות  דירקוואכר קוימאנסיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת הרבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18210מס '  תעודה : 

1169מס '  יבואן : 

יום רביעי ח' טבת תשע"דתאריך עברי : 11/12/2013תאריך לועזי : 

בי לידר סוכנויות בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ג'יגולי ברנו, בירה חמובניקי וינה, בירה חמובניקי מינכן, בירה חמובניקי פילזן, בירה

חמובניקי חיטה, בירה לוסיני ברג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות רוסיהבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

ג' אס סי.לטבייאס בלזםיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות חייב להופיע על האריזה המקורית

כשר,  פרווה,  ללא חשש חדש בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 134 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18228מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום חמישי ט' טבת תשע"דתאריך עברי : 12/12/2013תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין אדום מתוק " פורט קוובדו רובי" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

וינוקל וינוסיצרן : 

טלפון : 

פורטוגלארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

יין לא מבושל

כשר לפסח פרווה בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18244מס '  תעודה : 

133מס '  יבואן : 

יום שני י"ג טבת תשע"דתאריך עברי : 16/12/2013תאריך לועזי : 

צור סוכנויותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
,NAPPA VALLEY RED C קברנה סוביניון ,NAPPA VALLEY יין :  קברנה סוביניון

שרדונה CHARDONNAY LAVAN ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Covenant Winesיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP על כל בקבוק . היינות אינם מבושלים

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 135 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18258מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום שני י"ג טבת תשע"דתאריך עברי : 16/12/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר קואנטרו 60% , 76%, 40%, ליקר פסואה פסיפלורה 17% ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

סי.  אל.  אס רמי קואנטרויצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18259מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שני י"ג טבת תשע"דתאריך עברי : 16/12/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע מבושל: קראמר בלאן דה בלאן לבן יבש, בלאן דה בלאן לבן חצי יבש ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OUP ארה"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

לה קבה דה לנדירסיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OUP חייב להופיע על האריזה המקורית.  יין מבושל

כשר לפסח ,פרווה בשגחת ה-OUP ארה"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 136 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18295מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שני י"ג טבת תשע"דתאריך עברי : 16/12/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בקרדי ללא טעמים : BACARDI RUM ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ארה"ב -NKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

פורטו ריקוארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת NK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18303מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ה כסלו תשע"התאריך עברי : 17/12/2014תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה דיסארונו אורגני AMARETO DISARONNO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

ה-OU ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ilva Saronnoיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OU חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר פרווה בהשגחת הOU,  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפים,  כלליסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 137 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18306מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום שלישי כ' כסלו תשע"גתאריך עברי : 04/12/2012תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"גריי גוס" ללא טעמים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה-שוויץבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

בקרדי-מרטינייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

למספר באטש המתחיל ב L12 או L13 או L14 ומסתיים במספר 3 ,
301,302,303,304,305

כשר פרווה בהשגחת  רבנות ג'נבה שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18308מס '  תעודה : 

739מס '  יבואן : 

יום שלישי י"ד טבת תשע"דתאריך עברי : 17/12/2013תאריך לועזי : 

א.מ.א יבוא משקאותשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין J/P/CHANET  2010 : מרלו, קברנה סוביניון, שרדונה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הOU-ארה"בבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

J.p Chenetיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

היין מבושל.סמל OUP חייב להופיע ע"ג כל בקבוק

כשר לפסח בהשגחת הOU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 138 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18342מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה כהלי אריסטוף זהב ליקר פרמיום, וודקה אריסטוף פרמיום ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

רבנות ג'נבה שוויץבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

בקרדייצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

L 11209 עד L11209 0230 1B וכן  L 11 208 2141 1B עד L 11 208 2040 1B מ
L13324 ZB1 4208000042 וכן L12087B1 1759עד  L12087B116051 וכןB 0336

L13324 ZB1 1004 4208000042 0900 עד

כשר,  פרווה,  בהשגחת רבנות ג'נבה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18349מס '  תעודה : 

614מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

נורמן פרמיוםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה דובל, בירה מרדסו, בירה בל פילס, בירה וודט, בירה וודט וויט, לה שוף, מק שוף ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

דובל מורטגטיצרן : 

טלפון : 

בלגיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 139 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18355מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה "סמירנוף" בטעם תפוח, בטעם פירות הדר, בטעם וניל, סמירנוף גולד, בטעם אספרסו

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

סמירנוףיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות על כל אריזה מקורית

כשר,  פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18359מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויסקי אירי BUSHMILLS ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

אייריש דיסטילרסיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 140 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18362מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי גו'ני ווקר:רד לייבל, בלו לייבר, גרין לייבל, ג'וני ווקר גולד ריזרב, ג'וני ווקר

פלטיניום, ג'וני ווקר בלאק לייבל, ג'וני ווקר דאבל בלאק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

ג'וני ווקריצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18363מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה כהלי ג'יי אנד בי ראר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Justrini & Booksיצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל הכשרות ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 141 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18382מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום רביעי ט"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 18/12/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בדוויזר 500 מ"ל 330 מ"ל, בירה בדוויזר כהה 500 מ"ל 330 מ"ל, בירה פרדל ("כל מוצר

לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות צ'כיהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

בדוויזר בודאוריצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות צ'כיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18393מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אפרטיף קמפרי, וורמונט לבן מתוק ביאנקו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב אברהם חזן,  אטליהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

דויד קמפרייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
18 SI 72 LN/AF08, LN/AK 12****27CH3, 

כשר,פרווה בהשגחת הרב אברהם חזן ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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18394מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
KELET ONE מתובלת בלימון, וודקה KELET ONE וודקה ,KELET ONE וודקה

מתובלת בתפוז ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Nolet Distilleryיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L21371MC90, L2210PE75, L221310E64, L22131PE63, L22491OF56, 

L311771PH38, L312610D06, L31901PE64, L320510E98, L322, 
L322110F34, L322110P34, L32211PF35, L324510F81, 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
01/05/12, 21/05/12, 01/08/12, 06/08/12, 05/09/12, 07/05/13, 27/06/13, 

11/07/13, 12/08/13, 13/08/13, 02/09/13, 03/09/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18396מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
סמירנוף אייס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הOK-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

סמירנוףיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L1105AJ BBE APR 12 ITALY SSG, L1106AJ BBE APR 12 ITALY SSG, 

L1280AJ 0733-2328 BBE OCT 2012 OKAR, L1281AJ BBE OCT 2012 
OKAR, L12BDAJ 07332328 BBE OCT 2012 OKAR, L2130 AV BBE 
MAY 13 ITALY OKDM, L2256AJ 09.13 OKOB, L3066AJ, L3067AJ, 

L32114 AJ 0526-1423, L3213AJ 0605 2242, L3213AJ 0605-2242, L3213AP, 
L3213AP OKBMR, L3214AJ 0526-1423, 

כשר פרווה בהשגחת הOK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
31/07/13

תאריך אחרון  לשיווק 
00/03/14, 00/07/14, 00/08/14, /07/14, /08/14

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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18399מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי : קראנגמור, גלנקינצי, רואיל לוכנאגר, קארדו, טליסקר, סינגלטון, קליינליש ("כל

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

דיאגויצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18415מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
קוניאק VS, קוניאק VSOP, קוניאק XO, קוניאק DUPUY ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

OUבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

דופוי קוניאקיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OUP חייב להופיע על כל אריזה מקורית

כשר לפסח בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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18419מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
MARTINI BIANKO, MARTINI DRY, MARTINI:משקה אלכהול מכיל יין

ROSSO ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב אברהם חזן,  אטליהבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

מרטיני&רוסייצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L11327****2P1371 26 CH 72, L11327****2P1375 26 CH 72, 
L12052****2P2022 28 SH 72, L12052****2P2026 28 SH 72, 

L12075****2P2075 21 AD 72, L13058 ZP 21X12 **** 17 AD 73, L13297 
ZP2UR123****20 CH74, 

כשר,פרווה בהשגחת הרב אברהם חזן,איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18426מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה: וויבורובה וודקה, וויבורובה תפוח, וויבורובה אקסוזיט ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות וורשה פוליןבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

וויברובהיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות וורשה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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18434מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה מרפיס ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

היינקןיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר לפסח,  פרווה,  בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18435מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום חמישי ט"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 19/12/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ניו קסטל ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

KFבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

היינקןיצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 
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18466מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום שני כ' טבת תשע"דתאריך עברי : 23/12/2013תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה"סמירנוף", "טנקרי ג'ין", וודקה "טנקרי סטרילינג" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

הKF-לונדוןבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

דיאגויצרן : 

טלפון : 

אנגליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת KF ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18478מס '  תעודה : 

760מס '  יבואן : 

יום שני כ' טבת תשע"דתאריך עברי : 23/12/2013תאריך לועזי : 

פי.טי.סי.אי  בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
אלכוהול אתיל 96% בטנק עם מספר סגירה המצו"ב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בית דין יוהנסבורג-דרא"פבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Ncp Alcoholsיצרן : 

טלפון : 

דרום אפריקהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
178871/72/73/74/75, 178876/77/78/79/80, 178891/92/93/94/95, 

178896/97/98/99/900, 182781/82/83/84/85, 182786/87/88/89/90, 
182831/32/33/34/35, 182836/37/38/39/40, 182841/42/P43/44/45, 

182846/47/48/49/50, 182986/87/88/89/90, 189286/87/88/89/90, 
192311/12/13/14/15, 192316/17/18/19/20, 192331/32/33/34/35, 
192371/72/73/74/75, 192376/77/78/79/80, 197151/52/53/54/55, 

197156/57/58/59/60, 197196/97/98/99/200, 197202/03/04/05/06, 
197211/12/123/14/15, 197211/12/13/14/15, 197351/52/53/54/55, 

197356/57/58/59/60, 6757/9089090K/J, 78764379/FKH/KJGUI/O96T, 
82831/32/33/34/35, 

נוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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18538מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"א טבת תשע"דתאריך עברי : 24/12/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירת  חיטה מעוננת כהה ויינשטפן, VITUS, DUNKEL, FESTBIER ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Bayerischeיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה,  בהשגחת OK באישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18539מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"א טבת תשע"דתאריך עברי : 24/12/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
JACOBSEN BROWN ALE, JACOBSEN EXTRA, JACOBSEN  : חומרי גלם

PALE ALE, JACOBSEN SAAZ   BLONDE ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר")

OKבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Carlsberg Breweriesיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

נוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 
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18550מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב טבת תשע"דתאריך עברי : 25/12/2013תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר בטעמים: קפה הירינג, צ'רי הירינר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OUבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

פיטר הירינגיצרן : 

טלפון : 

שוודיהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת ה-OU ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18562מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב טבת תשע"דתאריך עברי : 25/12/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה קלסברג ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

United Romanian Breweriesיצרן : 

טלפון : 

רומניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 149 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18563מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ב טבת תשע"דתאריך עברי : 25/12/2013תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה צרפטמסטר:DRAFT MASTER ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-OK ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Carlsberg Serbijaיצרן : 

טלפון : 

סרביהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,  פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18618מס '  תעודה : 

574מס '  יבואן : 

יום חמישי כ"ג טבת תשע"דתאריך עברי : 26/12/2013תאריך לועזי : 

טמפושם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בלק לגר, בירה בוסטו איל, בירה בוסטו לגר, בראון איל, צ'רי וייט, דבל בוק, הני

פורטר, אימפיריאל סטוט, אימפיריאל וויט, לטיטוד, אוקטובר פסט, סמר איל, וויט איל,
וינטר לגר ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

סטאר Kבהשגחה : 

14מספר מוצרים : 

Boston Beer Companyיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

לתאריך אחרון לשיווק עד 30.4.2014 בלבד

כשר,  פרווה,  בהשגחת סטאר K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 150 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18652מס '  תעודה : 

1557מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

בטר צ'ויס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה חיטה מעוננת "סוויטוריס" באלטס, בירה כהה "יוטנוס" פורטר, בירה כהה מפוסטר
"אולד פורט אלה", בירה "סוויטוריס" אקסטרה, בירה כהה "סוויטוריס" בלטיג'וס, בירה

"סוויטוריס" אקסטרה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ה-  OKבהשגחה : 

6מספר מוצרים : 

סוויטוריס-  יונטוס אלוםיצרן : 

טלפון : 

ליטאארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

סמל ה-OK חייב להופיע על האריזה המקורית.

כשר,פרווה בהשגחת ה-OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18662מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר נקטר תפוח עץ בווסקי 30% חוזק,  ווסקי מתובל בפירות יער 30%+40% חוזק,  ווסקי

מתובל באגוזי לוז 30%+40% חוזק, ווסקי מתובל בתפו"ע בר 40% חוזק, וויסקי מתובל
בערמונים  גרייסון 40% חוזק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Trade-by Apsיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 151 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18668מס '  תעודה : 

135מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

צלוביץ' בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה שחורה ולבנה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נובה פאקאיצרן : 

טלפון : 

צ'כיהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18684מס '  תעודה : 

1מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

הכרםשם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה אלכסנדרוב ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד-גרמניהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דרינקס אנד פודיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L00732, L01032, L34822, L34922, 

כשר לפסח בהשגחת הרב הוכוולד-גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
17/12/12, 18/12/12, 10/01/13, 11/01/13, 17/01/13

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 152 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18691מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי אירי מקורי "קלונטרף", וודקה "בורו" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

טרה בע"מיצרן : 

טלפון : 

אירלנדארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18692מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שנפס תפוחים באד אפפלסטאד 41%, אירספיד ליקר שנפס שזיפים 41%, שנפס אגסים

אלפען גלטשער 41%, ליקר אבסינט דוקטור 69% ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב הוכוולד,  גרמניהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

ארומתיקיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 153 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18694מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום ראשון כ"ו טבת תשע"דתאריך עברי : 29/12/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי בלאקפייס 8 שנים רגיל +מעושן  BLACKFACE, וויסקי בלאקפייס8 שנים רגיל +

מעושן, וויסקי סקוטי דה לוקס בלאק קווילין BLACK CUILLIN, מאלט וויסקי מעושן
האילאך THE ILEACH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

המשולשK-ארה"בבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

וינטז' מאלט וויסקייצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת המשולש K  ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18709מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום שני כ"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 30/12/2013תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וויסקי אמריקאי מקאפיז בנצ'מארק מס' 8: רגיל, סוכר חום, אפרסקים, וויסקי שיפון

אמריקאי סזרק, וויסקי אמריקאי בופלו טריס, וויסקי 1792 אמריקאי  רידז'מונט -8 שנים,
וויסקי אמריקאי איגל רער 10 שנים, וויסקי קנדי ריצ' אנד רער, וויסקי קנדי קריבו קרוסינג,
וויסקי קנדי קנדיאן הנטר רגיל, וויסקי קנדי קנדיאן הנטר שיפון ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

11מספר מוצרים : 

Sazeracיצרן : 

טלפון : 

ארה"בארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 154 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18738מס '  תעודה : 

62מס '  יבואן : 

יום שני כ"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 30/12/2013תאריך לועזי : 

המגש שקד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
פסטיס דה מרסיי "BERGER" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

ועד הכשרות סנט לואיס-ארה"בבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

מרי בריזרדיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L17525/01, L1752502,

ע"ג כל קרטון VO 117.011 חייב להופיע קוד

כשר פרווה בהשגחת ועד הכשרות סנט לואיס ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18739מס '  תעודה : 

2מס '  יבואן : 

יום שני כ"ז טבת תשע"דתאריך עברי : 30/12/2013תאריך לועזי : 

אגוז מוסקטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין LA TOURE DE PARIS CMH ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

לה צ'יין בושורום F30300יצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L10284VF2,

.תאריך מילוי 11.10.10, היין לא מבושל

כשר לפסח ,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

מהדרין,  פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 155 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18744מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום שלישי כ"ח טבת תשע"דתאריך עברי : 31/12/2013תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
יינות מבעבעים למברוסקו  לה מודנסה: לבן, אדום, רוזה ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

בד"ץ בית יוסףבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Giacobazzi A.e Gigli Srlיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
BDZ06, L3288 560, L3288 564, L3288 588,

היין מבושל

כשר לפסח,  פרווה,  בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18808מס '  תעודה : 

512מס '  יבואן : 

יום רביעי כ"ט טבת תשע"דתאריך עברי : 01/01/2014תאריך לועזי : 

אי בי בי אל ספיריטשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אפרטיף-אפרול ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב חזן מילאנו איטליהבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

Davide Campari Milanoיצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
LN/BA 22-11SH 73, 

כשר פרווה בהשגחת הרב חזן מילאנו אטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 156 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18825מס '  תעודה : 

749מס '  יבואן : 

יום חמישי א' שבט תשע"דתאריך עברי : 02/01/2014תאריך לועזי : 

כספיריטס בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ליקר נקטר תפוח עץ בווסקי 30% חוזק,  ווסקי מתובל בפירות יער 30%+40% חוזק,  ווסקי

מתובל באגוזי לוז 30%+40% חוזק, ווסקי מתובל בתפו"ע בר 40% חוזק, וויסקי מתובל
בערמונים  גרייסון 40% חוזק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

5מספר מוצרים : 

Trade-by Apsיצרן : 

טלפון : 

דנמרקארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18842מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' שבט תשע"דתאריך עברי : 05/01/2014תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
שיכר שזיף יפני מתוק "צ'ויה", שיכר שזיף יפני מתוק עם פרי שלם "צ'ויה", צ'ויה סאקה

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

Choyaיצרן : 

טלפון : 

יפןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
050813, 050913, 070513, 101012, 11406-2, 200813, 230713, 281112J, 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 157 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18873מס '  תעודה : 

98מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' שבט תשע"דתאריך עברי : 05/01/2014תאריך לועזי : 

מזרח ומערב יבוא ושווקשם היבואן : 

מוצר / ים : 
שיכר שזיפים מתוק ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חוג חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

דאליאן קישואןיצרן : 

טלפון : 

סיןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה,  בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18875מס '  תעודה : 

62מס '  יבואן : 

יום ראשון ד' שבט תשע"דתאריך עברי : 05/01/2014תאריך לועזי : 

המגש שקד בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה  ללא טעמים: סוביצקי,  סוביצקי אסטייט,  סוביצקי דיאמנד ("כל מוצר לאחר

הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

סוביצקייצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 158 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18925מס '  תעודה : 

627מס '  יבואן : 

יום שלישי ו' שבט תשע"דתאריך עברי : 07/01/2014תאריך לועזי : 

סופר אינפינטישם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה במותג:אמסטל אריזות שונות, פילדלפיה אריזות שונות, מקסי MAXI באריזות שונות

("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולש Kבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

ג'נרל אינווסטמנטיצרן : 

טלפון : 

ירדןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18959מס '  תעודה : 

842מס '  יבואן : 

יום שלישי ו' שבט תשע"דתאריך עברי : 07/01/2014תאריך לועזי : 

יסמין ספיריטס קומפנישם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה פוליאקוב, וודקה פוליאקוב סילבר, וודקה פוליאקוב אקסטרים, וודקה פוליאקוב
לימון, וודקה פוליאקוב מנדרינה, וודקה פוליאקוב תפוח עץ, וודקה פוליאקוב אוכמניות,
וודקה פוליאקוב אפרסק, גיבסונס ג'ין, קאסאניס פסטיס ממארסיי, פסטיס סנטאניס,

וויסקי סקוטי לייבל 5, וויסקי סקוטי 12 שנה לייבל 5, וויסקי פיור מאלט 12 שנה לייבל 5,
וויסקי סקוטי 18 שנה לייבל 5, וויסקי גלן טורנר 8 שנים 12 שנה 18 שנה, וויסקי סקוטי

סינגל מאלט גלן מוריי ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

משולשKבהשגחה : 

17מספר מוצרים : 

La Martiniquaiseיצרן : 

טלפון : 

צרפתארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 159 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



18997מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' שבט תשע"דתאריך עברי : 08/01/2014תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
יין מבעבע לבן יבש  GOTA DE MARAVILLA, חצי יבש ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

חוג חתם סופר ב"בבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

אלאבורדור ג'יי בנאג'סיצרן : 

טלפון : 

ספרדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
L389-4C10, L4121 K-12, L422-25A10, L474-19A-12, L9210-113,

'עד מס A0035201 'היין לא מבושל, על כל קרטון הולגרמה של בד"ץ ממס
A0036674. וממס' A0024220 עד A0025622.,ממס' F524354 עד F525480 ממס'

F537500 עד מס' 7540230 ממס' F574290 עד מס' F575000, F552363עד F551231

כשר לפסח,  בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

18998מס '  תעודה : 

899מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' שבט תשע"דתאריך עברי : 08/01/2014תאריך לועזי : 

פרי הגפןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
למברוסקו די לואיג'י ביאנקו, למברוסקו די לואיג'י רוזאטו, למברוסקו דונאטו רוזאטו,

למברוסקו דונאטו רוסו, למברוסקו די לואיג'י רוסו, קווה די מרמו ביאנקו, למברוסקו דונטו
ביאנקו ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

7מספר מוצרים : 

קאביקיולי סאן פרוספרויצרן : 

טלפון : 

איטליהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 
OKPAK525773, OKPAK625773, OKPAK725773, OKPT26085773A,

OKPT26085773B, OKPT28085773A, OKPT28085773B, OKPT29085773B,
OKPV6105774, OKPV7105774, OKPV8105774,

חייב להופיע על האריזה המקורית OKP סמל

כשר פרווה לפסח בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,  כשר לפסח,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 160 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



19004מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' שבט תשע"דתאריך עברי : 08/01/2014תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
וודקה במותגים שונים ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

נציונאלנאייה גורילצ'נאייהיצרן : 

טלפון : 

אוקראינהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

19016מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' שבט תשע"דתאריך עברי : 08/01/2014תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
ויסקי סקוטי -בארקלאיז, ויסקי סקוטי- היילנד צ'יף ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

חתם סופר פ"תבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

קמפבל מייר &  קויצרן : 

טלפון : 

סקוטלנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת הבד"ץ חייבת להופיע על האריזה.

כשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 161 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



19018מס '  תעודה : 

85מס '  יבואן : 

יום רביעי ז' שבט תשע"דתאריך עברי : 08/01/2014תאריך לועזי : 

יורוסטנדרט בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
רוסקי סטאנדרט: " אורגינל", "פלטינום", "גולד", אימפריה ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות רוסיהבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

רוסקי סטאנדארטיצרן : 

טלפון : 

רוסיהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

לתאריך ייצור עד 01.09.2013

כשר פרווה בהשגחת רבנות רוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

19064מס '  תעודה : 

22מס '  יבואן : 

יום חמישי ח' שבט תשע"דתאריך עברי : 09/01/2014תאריך לועזי : 

אקרמן בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה ארנג'בום פחיות ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

מחזיקי הדת בא"י בד"ץ בעל"זבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

הופבארוס וולטרסיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת בעל"ז ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 162 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



19082מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום חמישי ח' שבט תשע"דתאריך עברי : 09/01/2014תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
מלאט, פילזנר מאלט, קרמל מאלט, בלאק מאלט ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

הרב מרדכי זעקבך,  צרפתבהשגחה : 

4מספר מוצרים : 

Holland Maltיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

19167מס '  תעודה : 

607מס '  יבואן : 

יום שני כ"ט  אדר תשע"גתאריך עברי : 11/03/2013תאריך לועזי : 

מק טרדינגשם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה בווריה פרימיום, בירה בווריה 8.6, בירה בווריה 8.6 גולד ("כל מוצר לאחר הסוגריים

אינו מאושר")

רבנות הולנדבהשגחה : 

3מספר מוצרים : 

בווריהיצרן : 

טלפון : 

הולנדארץ : 

31/12/2013תוקף : 

קודי ייצור 

כשר פרווה בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 
30/09/14, 31/10/14, 07/12/14, 11/12/14, 31/12/14, 02/01/15, 07/04/15, 

30/04/15, 04/05/15

תאריך אחרון  לשיווק 
07/06/13, 11/06/13, 17/06/13, 02/07/13, 09/09/13, 07/10/13, 25/10/13, 

30/10/13, 04/11/13

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 163 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



19173מס '  תעודה : 

596מס '  יבואן : 

יום שני י"ב שבט תשע"דתאריך עברי : 13/01/2014תאריך לועזי : 

מבשלות בירהשם היבואן : 

מוצר / ים : 
פלטס:PELLETS TYPE, PELLETS TYPE 90 45 ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

מאושר")

רבנות ברלין גרמניהבהשגחה : 

2מספר מוצרים : 

Hopfenveredlungיצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

30/06/2014תוקף : 

קודי ייצור 

נוסח התווית : 

פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

חומר גלם,  משקאות חריפיםסיווג המוצר 

שם היצרן,  ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית.הערות : 

19180מס '  תעודה : 

81מס '  יבואן : 

יום שני י"ב שבט תשע"דתאריך עברי : 13/01/2014תאריך לועזי : 

י.ד עסקים בע"משם היבואן : 

מוצר / ים : 
בירה פרמיום קירין איצ'יבן ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

OKבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קירין אירופה מבשלות באייריצרן : 

טלפון : 

גרמניהארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

כשר,  פרווה בהשגחת OK ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

ללא חשש חדש,  חמץ,  פרווה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 164 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים



19223מס '  תעודה : 

78מס '  יבואן : 

יום רביעי י"ד שבט תשע"דתאריך עברי : 15/01/2014תאריך לועזי : 

טעמןשם היבואן : 

מוצר / ים : 
משקה אנרגיה "שוס" ("כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר")

בד"ץ העדה החרדיתבהשגחה : 

1מספר מוצרים : 

קריניצה ויטמיןיצרן : 

טלפון : 

פוליןארץ : 

31/12/2014תוקף : 

קודי ייצור 

חותמת הבד"צ על כל אריזה מקורית

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית לישראלנוסח התווית : 

פרווה,  השגחה צמודה,מוצר זה הינו 

תאריך ייצור 

תאריך אחרון  לשיווק 

משקאות חריפיםסיווג המוצר 

הערות : 

16/01/2014 הופקעמוד 165 מתוך 165 רשימת משקאות חריפים מאושרים


