
טלפוןשם המשגיחשמיטה סוג כשרותטלפוןכתובת בית העסקשם בעל העסקשם בית העסק

050-8849533יוסי נורי חלבי מהדרין/בשריavishagevents@gmail.com 050-8725345אלעזר צחי מועלםאבישג ארועים 1

054-6408770רמיאל מאורלא רלוונטי בשרי רגיל050-7679700אלון שבותמנחם לוי איטליז הגוש3

050-8849533יוסף נוריהיתר מכירה ערבה דרומיתחלבי מהדריןyaki09@gmail.com052-6067605צומת הגושאינגליש קייק4

aharon77092@gmail.com547180099שדה בועזאהרון אידינובבאבא יאגה5

058-4149072דוד דונט נוכרי , ל"יבול חובשרי מהדרין 050-7727417הר גילה שלמה שמח בגטיה 6

052-9246341הרב מרקוביץ לא רלוונטי רגילה054-5300664פני קדםיוסי בן עגובוסתן הגוש7

050-8849533יוסף נוריהיתר מכירה חלבי מהדריןbagelplace90435@gmail.com054-3101181פארק תעשיותאביעד ישראלימ "ישראלי בע.י.קייטרינג א- בייגל פלייס8

050-8694348הרב משה שפטרלא רלוונטי פרווה מהדרין02-9936150כפר עציוןבית אריזה9

054-6408770רמיאל מאורהיתר מכירה  רגיל meital.roz11@gmail.comכפר עציוןאיציק קלהבית הפירות 10

054-4628257דב פיירשטייןלא רלוונטי פרווה מהדריןitamar.mendelovici@gmail.com02-9933272נוה דניאלאיתמר מנדלוביץבית לחם11

ניסים באדי נוכרי , ל"יבול חוחלבי מהדרין adi_188@walla.co.il054-5830579הר גילה בן זינו עדי קפה ומשתלה - וחא'ג12

050-7109906מתתיהו אורבינונוכרי , ל"יבול חומהדרין shilathazion@gmail.com 052-5589058קניון הריםה 'רוגפאן'פאן ג'ג13

055-9730663אליהו קביליולא רלוונטי רגילה 054-2883258אלזער שי הימןגלידת הרודיאן14

054-6408770רמיאל מאור karolina@delek.co.ilצומת הגושדלק מנטה15

050-8849533יוסי נורי נוכרי , ל"יבול חומהדרין danieltarlow@gmail.com052-8358094אלעזר דניאל טרלודניאל בשרים מעושנים16

gonikrel@gmail.com054-2186699אריאל גוניק הגלידה של נטע 17

054-6408770רמיאל מאורנוכרי , ל"יבול חוחלבי מהדריןכפר עציוןיוסי קואפמןהחממה18

054-4964818נחום טוכמן נוכרי , ל"יבול חובשרי luba.gaysinsky@gmail.com 050-9152055תקוע גייסנסקי ארקדי המטבח של ארקדי 19

054-4964818נחום טוכמן היתר מכירה פרווה eatnuravida@gmail.com 054-7051943תקוע עליזה סיגל המטבח של נורה וידה 20

לא רלוונטי מהדקין akiva.amiel@gmail.com054-7747712תקוע עקיבא עמיאל הסיידרים של עקיבא 21

052-6987648יוסף אורבינול"ד יבול חו"היתר מכירה אוצר ביחלבי מהדריןהגבעה הצהובהרמי וקנין הקרון23

רפאל הולנדהיתר מכירה חלבי רגילboam.noam@gmail.com 054-6446223תקוע כפר אומניםו'צ'נועם פוצחגיגה נודדת 24

055-6684022גדעון יבין לא רלוונטי חלבי מהדרין052-2443473שדה ברעם אחד הפקות חוות שדה בר25

054-6311065שלמה בן דהןנוכרי , ל"יבול חופרווה מהדרין shlomiabc0@gmail.com 054-9145552צומת הגוששלומי כהן חומוס אליהו 26

054-6311065שלמה בן דהןנוכרי , ל"יבול חומהדריןhumushaarets@gmail.com054-7966563כפר עציוןאייל נדב קורןחומוס הארץ27

054-6311065שלמה בן דהןהיתר מכירה מהדריןchaim.davids@gmail.com  02-5802726  052-9510003אזור תעשיה אפרתחיים דוידס prohibition pickle- חיים דוידס28

052-6071083שוקי מאירסוןלא רלוונטי רגיל naftuld@gmail.com054-4617496תקוע תמיר דוייטשחלקת השדה 29

052-6071083שוקי מאירסוןיבול נוכרי, ד"אוצר בי, היתר מכירהמהדרין פרווה inon623715@walla.co.il 054-6567066תקוע ינון אלקיים חמוצי הבית של ינון30

055-6684022גדעון יבין נוכרי , ל"יבול חומהדרין pinabavadi@gmail.com052-56788343כפר אלדד ישי יפעתי חפלאפל 31

050-5511266נועם אינספלדיבול נוכרי, ד"אוצר בי, היתר מכירהפרווה מהדרין/ בשריactalohr@gmail.com 052-7026753כרמי צוראהרון טל אור טל אור קייטרינג33

054-6408770רמיאל מאורלא רלוונטי מהדרין 050-3973487כפר עציון אבישי טלר טלמי 34

055-6684022גדעון יבין לא רלוונטי חלבי מהדרין- פרווה050-6889759תקועחיים טלקר טלקייק35

p0522282290@gmail.com052-2282290אלעזר נסים פחימה יעלי הפתעות מתוקות 36

052-9246341הרב מרקוביץ לא רלוונטי מהדרין052-5286802נוקדיםיעקב אסייגיקב אסייג37

052-3993486נדב רייסלא רלוונטי פרווה מהדרין052-3460979צומת הגוששרגא רוזנברגיקב גוש עציון38

052-9246341הרב מרקוביץ לא רלוונטי פרווה מהדרין052-756016בת עיןיוסף חיים וולפסוןיקב חכלילי39

054-7991402שלמה אברסין לא רלוונטי חלבי מהדרין- פרווהvalavie@netvision.net.il 054-4220599פארק תעשיותאשר בן טולילהיקב לביא40

054-8825218אביתר בן דוד אוצר הארץמהדרין michals@haretzion.org.il 052-3003381אלון שבותיוסי מרקוביץ ישיבת הר עציון 41

052-7636894בעריש קורנבליטנוכרי , ל"יבול חוחלבי מהדרין koltuv.ge@gmail.com052-6150160פארק תעשיותיוליה גורביץ אופק מן הטבע לשעבר- מ "כל טוב סחר בע2

050-8849533הרב יוסי נורי לא רלוונטי מהדריןLebell@012.net.il 052-5666696פארק תעשיותפרי לאבללאבל42

055-6684022גדעון יבין היתר מכירה חלבי hagitz13@walla.com054-8883554תקוע משה פופוביץ (פופו פיצה)לחמשה 45

052-7636894בעריש קורנבליטלא רלוונטי חלבי מהדרין- פרווהmaafehabait@gmail.com 050-4123607כפר עציוןדוד אפרייטמאפה הבית43

055-6684022נעם דהן לא רלוונטי פרווהm.hilel2012@gmail.com052-3115839תקועהדס רודיךמאפיית הלל44

050-8849533יוסף נורינוכרי , ל"יבול חופרווה חלבי מהדריןm0502075952@gmail.com050-2075952נוה דניאלמשה בן לולו(שיפון)מאפיית מעשה אופה 46

050-8849533נועם דהן היתר מכירה חלבי markpalmer2@gmail.com052-8497137תקוע מארק פלמר מארק קייקס53

054-6408770רמיאל מאורחלבי ופרווה מהדריןclaudebensimon@hotmail.co.il 052-6049031כפר עציוןקלוד בן שמעון קלוד בן שמעון , מדלן פטיסרי32

052-5208552הרב בן אוליאלאוצר הארץרגיל050-8525072כרמי צורמנחם מכולת כרמי צור47

055-6684022גדעון יבין נוכרי , ל"יבול חובשרי מהדרין nfribert@gmail.com 054-3373191נוקדיםיעקב פירברטמנגלגלים 22

054-6408770רמיאל מאורנוכרי , ל"יבול חוחלבי מהדרין- פרוה052-3460979צומת הגוששרגא רוזנברגמסעדת ביקב וכרם תמר48

052-6071083שוקי מאירסוןנוכרי , ל"יבול חובשרי מהדריןrachel.shkolnik@gmail.com054-5753672תקוע רגינה שקולניקמסעדת ציבלע 67

058-4084567גדעון לוי נוכרי , ל"יבול חובשרי רגיל050-4532772צומת הגושיאיר שיאון ועדימסעדת רוזה49

050-8849533יוסף נורינוכרי , ל"יבול חופרווה מהדריןuzimadar@gmail.com054-4696401איזור תעשיהמאיה מדרמעדן50

שוקי מאירסוןלא רלוונטי רגיל merav474@gmail.com 050-9461001תקוע יאיר מימון מרב עוגות וקינוחים 51

052-6987648יוסף אורבינונוכרי , ל"יבול חובשרי מהדריןmarvad100@gmail.com 050-7578088כפר עציוןאביתר יפרחמרבד הקסמים52

052-4627043אליעזר הולנדמצע מנותקרגילmatanyafreund@gmail.com542037113תקוע מתניה פרוינדפרוינד' משק משפ54

054-6311065שלמה בן דהןהיתר מכירה יבול חול נוכרי רגילbk@kfar-etzion.org.il050-5238479כפר עציוןירון רוזנטלס שדה כפע"בי/נוה עובדיה 55

054-6408770רמיאל מאורנוכרי , ל"יבול חומהדרין053-7232395כפר עציוןאינה מזורנינוס פיצה57

054-6408770רמיאל מאורהיתר מכירה רגיל052-6071889צומת הגושיצחק צאפדיהניצת הדובדבן56

052-3809068פנחס לנגריבול נוכרי, ד"אוצר בי, היתר מכירהרגיל057-5253200נוה דניאלמן'משה תורגסופר תורגמן58

054-4964818הרב נחום טוכמןהיתר מכירה itamar@brm.com, supertkoa@gmail.com052-3811400תקוע איתמר ברהוםמ "אבשק מרקט בע- סופר תקוע 59

054-6311065שלמה בן דהןהיתר מכירה חלבי מהדרין moshekalker@gmail.com052-3089340אלון הבודדמשה סיפתח 60

054-6408770רמיאל מאוריבול נוכרי, ד"אוצר בי, היתר מכירהמהדרין 050-4060608בת עין אורי אלפרטסלטורי 61

052-6071083שוקי מאירסוןל"מצע מנותק היתר מכירה יבול חופרווה מהדריןadam@tekoafarms.co.il 050-6446023תקועבניפטריות תקוע62

050-8849533יוסף נורינוכרי , ל"יבול חופרווה מהדריןrcookiebox@gmail.com 057-7733077פארק תעשיותאורי מחברהעוגיות של רחלי- פינוקי הטבע63

יהושע קולרד"היתר מכירה ואוצר ביפרווה מהדרין / חלביmalcaherman@gmail.com050-5859597אלעזר מלכה הרמן פינוקים בגבעה 64

054-6408770רמיאל מאורד יבול חול היתר מכירה "אוצר ביחלבי מהדריןpizzaalonshvut@gmail.com054-5664184אלון שבותיוחאי לכישפיצה אלון שבות 65

054-6408770רמיאל מאורהיתר מכירה חלבי מהדריןassafshi9@gmail.com 054-4741617צומת הגושאסף שילוני פיצה השיקמה66

052-6987648יוסף אורבינוהיתר מכירה רגילztnobar@gmail.com054-5992992כפר עציון אורי עוזריצנובר 69

054-6408770רמיאל מאורלא רלוונטי פרווה מהדרין058-7782443בת עין סטפן בק קארמה קפה 70

055-6684022גדעון יבין נוכרי , ל"יבול חובשרי מהדריןkshop.office@gmail.com054-7453161נוקדיםשמעון אוחנה וירון מנשהקיטשן שופ71

050-8849533יוסי נורי נוכרי , ל"יבול חובשרי מהדריןBeverlyscatering1@gmail.com050-5275898נוה דניאלבברלי יעקבסון קייטרינג בברלי72

052-3809068פנחס לנגרנוכרי , ל"יבול חובשרי מהדרין052-8823544נוה דניאלגבריאל גרינוולדקייטרינג גבריאל73

052-7678178יוסף עדסהיתר מכירה בשרי חלבי פרווה מהדריןyonatane@gmail.com050-8710855תקועיונתן ארליך קייטרינג יונתן ארליך74

054-4964818נחום טוכמן היתר מכירהחלבי mayape100@gmail.com050-4554475תקוע מאיה פרץ קייטרינג מאיה מבשלת מהלב75

054-6544912הראל הרריהיתר מכירה חלבי yosimoris@gmail.com052-7090188ראש צוריםיוסי מוריס קייטרינג מיסס מוריס76

052-7166595יצחק דונטאוצר הארץ יבול חול נוכרי בשרי מהדריןaryebenchamo@gmail.com 050-9505023מיצדאריה בן חמוקייטרינג סקופ מיצד77

054-5706904יוסי טל היתר מכירה מהדרין inbalp77@gmail.com052-3450072קידר ענבל פרץ עוגית- קייטרינג ענבל פרץ78

052-6987648יוסף אורבינול נוכרי "ערבה דרומית יבול חומהדרין054-8060253איבי הנחל שלומי ניר רוסט/קייטרינג שלומי ניר79

054-6311065שלמה בן דהןנוכרי , ל"יבול חומהדרין חלבי 054-2887371קניון הריםרפי אבא שאול קפה גרג80

052-7112277אברהם לוגרנוכרי , ל"יבול חומהדרין חלבי yosic41@bezeqint.net 052-2402135כפר עציון יוסי כהן מ "קצפת פרש בע81

054-6408770רמיאל מאורהכל רגילrinat.s@rami-levy.co.il 055-6662370צומת הגוששיווק השקמהרמי לוי82

058-4084567גדעון לוי היתר מכירה בשרי מהדרין 050-8229292צומת הגושרפי אדמוני עונג שבת -רפיס 68

שדות הארץ 83

050-8849533הרב יוסי נוריהיתר מכירה רגיל      michalg@shufersal.co.il       michalg@shufersal.co.ilצומת הגוששופרסל דיל84

הכל רגיל tamar.vetapuach@gmail.com  054-7775966נווה דניאל שרה בלוךמגשי פירות - תמר ותפוח 85

86Rusoli נוקדים ליטל רוסוruso3@walla.com050-4611923 הרב יוחאי בן חיים מהדרין חלבי
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