
טלפוןטלפוןשם המשגיחסוג כשרותטלפוןכתובת בית העסקשם בעל העסקשם בית העסק

050-8849533יוסי נורי חלבי מהדרין/בשריavishagevents@gmail.com050-8725345אלעזר צחי מועלםאבישג ארועים 

בעריש קורנבליטפרווה מהדרין ofpk.teva2019@gmail.com052-6612221פארק תעשיותאביעד רפופורט אופק מן הטבע 

054-6408770054-6408770רמיאל מאורבשרי רגיל050-7679700אלון שבותמנחם לוי איטליז הגוש

!050-8849533#REFיוסף נוריחלבי מהדריןyaki09@gmail.com052-6067605צומת הגושאינגליש קייק

054-6408770054-6408770רמיאל מאורבשרי מהדרין 054-9453201כפר עציון מאיר אישטבח

בשרי מהדרין 050-7727417הר גילה שלמה שמח בגטיה 

052-9246341הרב מרקוביץ רגילה054-5300664פני קדםיוסי בן עגובוסתן הגוש

מ "ישראלי בע.י.קייטרינג א- בייגל פלייס 050-8849533יוסף נוריחלבי מהדריןbagelplace90435@gmail.com054-3101181פארק תעשיותאביעד ישראלי

הרב משה שפטרפרווה מהדרין02-9936150כפר עציוןבית אריזה

054-6408770054-6408770רמיאל מאוררגיל lilo_alon@walla.co.ilכפר עציוןאיציק קלהבית הפירות 

054-4628257054-4628257דב פיירשטייןפרווה מהדריןitamar.mendelovici@gmail.com02-9933272נוה דניאלאיתמר מנדלוביץבית לחם

054-6311065שלמה בן דהן yairsh@kfar-etzion.org.ilכפר עציוןע"בית ספר שדה כפ

050-7109906050-7109906מתתיהו אורבינומהדרין 052-5589058קניון הריםה 'רוגפאן'פאן ג'ג

054-6408770054-6408770רמיאל מאורצומת הגושדלק מנטה

050-8849533יוסי נורי מהדרין danieltarlow@gmail.com052-8358094אלעזר דניאל טרלודניאל בשרים מעושנים

054-6408770054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדריןכפר עציוןיוסי קואפמןהחממה

050-7672088050-7672088יוחאי בן חיים פרווה חלבי  054-3373191נוקדיםיעקב פירברטמנגלגלים 

052-6987648050-8849533יוסף אורבינוחלבי מהדריןהגבעה הצהובהרמי וקנין הקרון

055-6684022055-6684022גדעון יבין חלבי מהדרין052-5255710שדה ברנחמן גוטמןחוות שדה בר

shlomiabc@gmail.com 054-9145552צומת הגוששלומי כהן חומוס אליהו 

054-6311065054-6311065שלמה בן דהןמהדריןhumushaarets@gmail.com054-7966563כפר עציוןאייל נדב קורןחומוס הארץ

רמיאל מאורמהדרין 050-5993200בת עין יונתן רפאל חומוס המעיינות 

שוקי מאירסוןרגיל 054-4617496תקוע תמיר דוייטשחלקת השדה 

054-6408770רמיאל מאורחלבי ופרווה מהדרין050-5441003כפר עציוןיעקב כהן בייקרי - מ"אפקט בע. כ.י

052-3489055052-3489055נועם דהןחלבי מהדרין- פרווה050-6889759תקועחיים טלקר טלקייק

052-9246341052-9246341הרב מרקוביץ מהדרין052-5286802נוקדיםיעקב אסייגיקב אסייג

תקועעמית בירן יקב בירן 

052-3993486052-3993486נדב רייספרווה מהדרין052-3460979צומת הגוששרגא רוזנברגיקב גוש עציון

547411490נוקדים אלרואי קאפחיקב הרודיון 

052-9246341052-9246341הרב מרקוביץ פרווה מהדרין052-756016בת עיןיוסף חיים וולפסוןיקב חכלילי

054-7991402054-7991402שלמה אברסין חלבי מהדרין- פרווה054-4220599פארק תעשיותאשר בן טולילהיקב לביא

052-3865466052-3865466מרדכי יאול מהדרין 052-3003381אלון שבותיוסי מרקוביץ ישיבת הר עציון 

050-8849533050-8849533הרב יוסי נורי מהדריןLebell@012.net.il 052-5666696פארק תעשיותפרי לאבללאבל

052-7636894052-7636894בעריש קורנבליטחלבי מהדרין- פרווהmaafehabait@gmail.com 050-4123607כפר עציוןדוד אפרייטמאפה הבית

055-6684022055-6684022גדעון יבין פרווה052-3115839תקועהדס רודיךמאפיית הלל

050-7672088050-7672088יוחאי בן חיים חלבי hagitz13@walla.com054-8883554תקוע משה פופוביץ (פופו פיצה)לחמשה 

(שיפון)מאפיית מעשה אופה  050-8849533050-8849533יוסף נוריפרווה חלבי מהדריןm0502075952@gmail.com050-2075952נוה דניאלמשה בן לולו

054-6408770054-6408770רמיאל מאורפרווה מהדרין 054-9763956בת עין דוד מנהיימר מבשלת בירה 

050-8849533050-8849533יוסף נוריפרווה 053-7614246אלעזר דייל ברנובסקי פטל - מטעי יער

050-7109906050-7109906מתתיהו אורבינובשרי מהדרין054-3747042מגדל עוזאדי אווהמיקה

054-6487715054-6487715הרב ישראל קרנגל רגיל053-7302955ש"אלויאיר ונתן יהודהמכולת אלון שבות

052-5208552052-5208552הרב בן אוליאלרגיל050-8525072כרמי צורמנחם מכולת כרמי צור

054-6408770054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדרין- פרוה052-3460979צומת הגוששרגא רוזנברגמסעדת ביקב וכרם תמר

054-6311065054-6311065שלמה בן דהןבשרי רגיל050-4532772צומת הגושיאיר שיאון ועדימסעדת רוזה

050-8849533יוסף נוריפרווה מהדריןuzimadar@gmail.com054-4696401איזור תעשיהמאיה מדרמעדן

052-6987648052-6987648יוסף אורבינובשרי מהדרין050-7578088כפר עציוןאביתר יפרחמרבד הקסמים

052-4627043052-4627043אליעזר הולנדרגיל542037113תקוע פרוינד' משק משפ

058-5656752רן שדה משק שדה ויג 

054-6408770054-6408770רמיאל מאוררגיל052-6071889צומת הגושיצחק צאפדיהניצת הדובדבן

054-6408770054-6408770רמיאל מאורמהדרין053-7232395כפר עציוןאינה מזורנינוס פיצה

052-7678178052-7678178יוסי עדס רגיל 052-4204600נוקדים עידן אמויאל פיצה נוקדים 

052-3809068052-3809068פנחס לנגררגיל057-5253200נוה דניאלמן'משה תורגסופר תורגמן

הרב נחום טוכמןitamar@brm.com052-3811400תקוע איתמר ברהוםסופר תקוע 

054-6408770רמיאל מאורמהדרין 050-4060608בת עין אורי אלפרטסלטורי 

052-9246341052-9246341הרב מרקוביץ מהדרין 054-4880985אלון שבותר פנינה פוגודה"דעוגה ונחוגה 

054-5706904054-5706904יוסי טל מהדרין mltami@jerusalem.muni.il050-7674524קידר יובל מלכה פיצה מלכא

052-6071083052-6071083שוקי מאירסוןפרווה מהדרין054-7791719תקועפטריות תקוע

!050-8849533#REFיוסף נוריפרווה מהדרין057-7733077פארק תעשיותאורי מחברפינוקי הטבע

054-6408770054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדריןpizzaalonshvut@gmail.com054-5664184אלון שבותיוחאי לכישפיצה אלון שבות 

!054-6408770#REFרמיאל מאורחלבי מהדרין054-4741617צומת הגושאסף שילוני פיצה השיקמה

בשרי מהדריןrachel.shkolnik@gmail.com054-5753672תקוע רגינה שקולניקמסעדת ציבלע 

050-8229292צומת הגושרפי אדמוני רפיס

054-6544912054-6544912הראל הרריפרווה רגיל 054-7846881ראש צוריםדוד כץ פת במלח

052-6987648054-6408770יוסף אורבינורגיל054-5992992כפר עציון אורי עוזריצנובר 

058-7782443בת עין סטפן בק קארמה קפה 

055-6684022055-6684022גדעון יבין בשרי מהדריןkshop.office@gmail.com054-7453161נוקדיםשמעון אוחנה וירון מנשהקיטשן שופ

050-8849533050-8849533יוסי נורי בשרי מהדריןBeverlyscatering1@gmail.com050-5275898נוה דניאלבברלי יעקבסון קייטרינג בברלי

052-3809068052-3809068פנחס לנגרבשרי מהדרין052-8823544נוה דניאלגבריאל גרינוולדקייטרינג גבריאל

052-7678178052-7678178יוסף עדסבשרי חלבי פרווה מהדרין050-8710855תקועיונתן ארליך קייטרינג יונתן ארליך

054-2021362054-2021362דוד קרדוסובשרי רגיל- חלבי052-5678065מגדל עוזקייטרינג מגדל עוז

054-4964818054-4964818נחום טוכמן חלבי mayape100@gmail.com050-4554475תקוע מאיה פרץ קייטרינג מאיה מבשלת מהלב

054-6544912054-6544912הראל הרריחלבי yosimoris@gmail.com052-7090188ראש צוריםיוסי מוריס קייטרינג מיסס מוריס

054-6408770רמיאל מאורבשרי חלבי  מהדרין nircatering1@gmail.com052-8082350בת עין ניר בנדטקייטרינג נהרא

054-8476343054-8476343קובי מרדרבשרי מהדריןaryebenchamo@gmail.com 050-9505028מיצדאריה בן חמוקייטרינג סקופ מיצד

054-5706904054-5706904יוסי טל מהדרין 052-3450072קידר ענבל פרץ עוגית- קייטרינג ענבל פרץ

052-6987648054-6408770יוסף אורבינומהדרין054-8060253איבי הנחל שלומי ניר רוסט/קייטרינג שלומי ניר

054-6311065054-6311065שלמה בן דהןמהדרין חלבי 054-2887371קניון הריםרפי אבא שאול קפה גרג

054-6311065054-6311065שלמה בן דהןמהדרין חלבי yosic41@bezeqint.net 052-2402135כפר עציון יוסי כהן מ "קצפת פרש בע

054-6408770054-6408770רמיאל מאוררגילrinat.s@rami-levy.co.il 055-6662370צומת הגוששיווק השקמהרמי לוי

050-8849533050-8849533הרב יוסי נורירגיל   michalg@shufersal.co.il צומת הגוששופרסל דיל

sh.tzvi@gmail.com 054-4792611כפר עציון שחר אהרונוביץ שוקולד שיק 

Rusoli נוקדים ליטל רוסוruso3@walla.com050-4611923 הרב יוחאי בן חיים מהדרין חלבי

א"פסח תשפ- פ"טבלת עסקים בעלי תעודת כשרות גוש עציון פסח תש
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