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   ומסעדותבמלונותנוהל מכירת יינות ומשקאות  בענייןהבהרה : הנדון

  
 או " ברנדי"למכור ולהגיש יינות לא כשרים וכן , להחזיקכי חל איסור , באופן שאינו משתמע לשתי פנים, הננו להבהיר

 להשגחת הרבנויות יםהנתונ' וכדומסעדות ברים אקטיביים , ולמותא ,בבתי מלון -  ללא הכשר מכל סוג שהוא"קוניאק"

  .)'ך וכדכגון יין נס(  בשל היותם מכילים רכיבים אסוריםהמקומיות
  

אשר היתה רווחת בקרב " נורמה ישנה"קיימת אי בהירות באשר לנוהל זה בשל כי , שנמסר לנוחר לאהוראה זו יוצאת 

יפגע , ל" מחואשר טענו כי במידה ולא יתאפשר להם למכור יינות ומשקאות יוקרתיים לציבור אורחיהם, מלונות יוקרתיים
  .ם לראווה בדלפק הברועל כן בקשו למכור משקאות אלו לנוכרים מבלי להציג אות, הדבר בתיירות הכללית

  

נכשלו , ל"מהסוג הנהמושגחים במקומות אשר שהו , לגווניו השונים דבר זה גרם לכך שציבור האורחים דורשי הכשרות 
 אשר העידה תעודת הכשר באופן גלוי הוצגהלאור העובדה כי במלון , באופן חמור ושתו ממשקאות אלו מחוסר ידיעה והבנה

  .  בעניין זה במשרדנוהתקבלו תלונות רבותשכך   ללא הבדלהעל כשרות המזון בכלל המתחם
  

עלתה הדרישה מצד הצרכנים ובעלי העסקים ליינות ומשקאות , ברצוננו ליידע את הציבור כי בשנים האחרונות, בהזדמנות זו

כך שכיום המגוון של משקאות מסוג זה גדל בצורה משמעותית ואין כל בעיה , חריפים מיובאים הנושאים תעודות הכשר

  .וציםמשקאות הנפהלהפעיל בר בבתי מלון ומסעדות עם מבחר 
  

 אנו צופים כי בעתיד ה"ובע מיובאים ומאושרים םאלכוהולייר לישראל חוברת הדרכה למשקאות "הוציאה הרה, לב בינייםשב

 הפרסומים נבקש לעקוב במקביל אחר .היבוא'  מאת מחרשמיתהלא רחוק יגדל מגוון המשקאות המלווה בתעודת הכשר 
  .  לא מאושריםבעדכוני הכשרות המופיעים מעת לעת לגבי משקאות

  

) תעודות הכשר(לתקנות איסור הונאה בכשרות ) 6( מהווה עילה ראויה להסרת כשרות בכפוף לסעיף –אי קיום נוהל זה 

  . 1988 –ט "התשמ
  

את ולעדכן במקום ובמידה ומתגלית חריגה בעניין זה נבקש ליידע מיידית את נותן ההכשר ,  הציבור ערנותאנו מבקשים את 

  . כיאות על מנת שהמכשלה תטופלילב במקמשרדנו
  

  ,בתפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו

  
  
  
  
  

  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א" שליט  מרנן הרבנים הראשיים לישראל:העתק


