
טלפון המשגיחשם המשגיחסוג כשרותכתובת בית העסקשם בית העסק

054-6408770רמיאל מאורבשרימשואות יצחקקנה וקינמון- אולם גוונא 1

054-6408770רמיאל מאורבשרי רגילאלון שבותאיטליז הגוש2

052-9246341יוסף נוריחלבי מהדריןצומת הגושאינגליש קייק3

052-7636894יוסף אורבינו פרווה מהדרין כפר עציון אפי עוגות עם אופי 4

054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדריןפארק תעשיותבייגל פלייס5

054-6408770רמיאל מאוררגיל כפר עציוןבית הפירות 6

054-4628257דב פיירשטייןפרווה מהדריןנוה דניאלבית לחם9

050-7367880הרב אלישיב קנוהלרגיל כפר עציון ע"בית ספר שדה כפ10

050-7109906מתתיהו אורבינומהדרין קניון הריםפאן'פאן ג'ג11

054-6408770רמיאל מאורצומת הגושדלק מנטה12

054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדריןכפר עציוןהחממה14

054-8310647שלמה קפלן רגילתקוע הפיצה של רחלי16

052-6987648יוסף אורבינוחלבי מהדריןהגבעה הצהובההקרון17

055-6684022גדעון יבין חלבי מהדריןשדה ברחוות שדה בר18

054-6311065שלמה בן דהןמהדריןכפר עציוןחומוס הארץ20

054-6408770רמיאל מאורחלבי ופרווה מהדריןכפר עציוןחממה בייקרי21

052-3489055נועם דהןחלבי מהדרין- פרווהתקועטלקייק22

052-9246341הרב מרקוביץ מהדריןנוקדיםיקב אסייג23

052-3993486נדב רייספרווה מהדריןצומת הגושיקב גוש עציון24

052-9246341הרב מרקוביץ פרווה מהדריןבת עיןיקב חכלילי25

054-7991402שלמה אברסין חלבי מהדרין- פרווהפארק תעשיותיקב לביא26

052-9246341הרב מרקוביץ פרווה מהדריןתקועיקבי עמוס27

050-8849533יוסי נורי מהדריןפארק תעשיותלאבל28

054-6544913הראל הרריפרווה חלבי מהדריןראש צוריםמאמיס מתוקים 32

052-7636894בעריש קורנבליטחלבי מהדרין- פרווהכפר עציוןמאפה הבית33

052-7636894רמיאל מאורפרווהתקועמאפיית הלל34

052-7636894בעריש קורנבליטפרווה מהדרין פארק תעשיותמאפיית רובינפלד35

050-8849533יוסף נוריפרווה חלבי מהדריןנוה דניאלמאפיית שיפון36

054-6408770רמיאל מאורבשרי רגילליד רמי לוי מטעמי הגוש37

050-7109906מתתיהו אורבינובשרי מהדריןמגדל עוזמיקה38

054-6311065שלמה בן דהןקניון הריםממתקי הגוש 39

054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדרין- פרוהצומת הגושמסעדת ביקב וכרם תמר40

054-6311065שלמה בן דהןבשרי רגילצומת הגושמסעדת רוזה41

054-6311065יוסף נוריפרווה מהדריןפארק תעשיותמעדן42

052-6987648יוסף אורבינובשרי מהדריןכפר עציוןמרבד הקסמים43

052-9246341הרב מרקוביץ בשרי מהדריןתקוע מרכז מבקרים יקבי עמוס 44

052-6071083שוקי מאירסוןרגילתקוע פרוינד' משק משפ45
054-6408770יוסף אורבינורגילצומת הגושניצת הדובדבן46

052-7678178יוסי עדס רגיל נוקדים סופר נוקדים 47

052-3993486נדב רייסרגילנוה דניאלסופר תורגמן48

054-5558427הרב בלידשטייןמהדרין תקוע סושי תקוע49

052-9246341הרב מרקוביץ מהדרין אלון שבותעוגה ונחוגה 51

052-6071083שוקי מאירסוןפרווה מהדריןתקועפטריות תקוע52

054-6311065שלמה בן דהןפרווה מהדריןפארק תעשיותפינוקי הטבע53

054-6408770רמיאל מאורחלבי מהדריןאלון שבותפיצה אלון שבות 54

052-7636894רמיאל מאורחלבי מהדריןצומת הגושפיצה השיקמה55

ח"טבלת עסקים בעלי תעודת כשרות גוש עציון עד פסח תשע



054-6544912הראל הרריפרווה רגיל ראש צוריםפת במלח56

052-6987648יוסף אורבינורגילכפר עציון צנובר 57

052-7678178יוסף עדסבשרי מהדריןנוקדיםקיטשן שופ58

050-8849533יוסי נורי בשרי מהדריןנוה דניאלקייטרינג בברלי59

052-3809068פנחס לנגרבשרי מהדריןנוה דניאלקייטרינג גבריאל60

052-6987648יוסף אורבינוחלביכפר עציוןקייטרינג חלבי פסיפס61

052-7678178יוסף עדסבשרי חלבי פרווה מהדריןתקועקייטרינג יונתן ארליך62

054-2021362דוד קרדוסובשרי רגיל- חלבימגדל עוזקייטרינג מגדל עוז63

054-6544912הראל הרריחלבי ראש צוריםקייטרינג מיסס מוריס64

054-8476343קובי מרדרבשרי מהדריןמיצדקייטרינג סקופ מיצד65

054-5706904יוסי טל מהדרין קידר קייטרינג ענבל פרץ 66

052-6987648יוסף אורבינומהדריןאיבי הנחל קייטרינג רוסט67

052-6987648יוסף אורבינומהדריןאיבי הנחל קייטרינג שלומי ניר68

054-6311065שלמה בן דהןמהדרין חלבי קניון הריםקפה גרג69

054-6408770רמיאל מאוררגילצומת הגושרמי לוי70

052-6071083שוקי מאירסוןפרווה מהדריןתקוערשל שפית פרטית71

052-9246341יוסי נורי רגיל קניון הריםשופרסל דיל72

054-6311065שלמה בן דהןבשרי רגילקניון הריםשנציליה 73


