
 
 

 

 בס"ד

 (01/01/2020מעודכן ל ) רשימת העסקים המושגחים ע"י רבנות שהם
 

 :0527167460א. עסקים בהשגחת ר' משה קדוש 

 כתובת כשרות שם העסק

 30עמק איילון  בשרי וחלבי מקדונלד'ס .1

 161עמק איילון  בשרי בורגרים .2

 161עמק איילון  כללי ויקטורי .3

 161עמק איילון  חלבי מהדרין פיצה האט .4

 30עמק איילון  חלבי רולדין .5

 מרלו"ג שופרסל  .6

 ומסעדת שולץ 

 כללי –מרלו"ג 

 בשרי –שולץ 

 היי פארק  4הברוש 

שופרסל שלי מרכז +  .7

 דוכן דין שיווק

 30עמק איילון  כללי

 פינת תרשיש 7 עמק איילון כללי שופרסל שלי תרשיש .8

 30עמק איילון  חלבי פיצה רומא .9

 161עמק איילון  חלבי פיצה פצץ .10

 42עמק איילון  בשרי חומוס אליהו .11

12. Malika 42עמק איילון  בשרי 

 

 :0523000828ב. עסקים בהשגחת הרב אוהד אביטן 

 כתובת כשרות שם העסק

 30עמק איילון  חלבי פיצוחי שרעבי .13

14. Gelato Ice 30איילון עמק  חלבי 

 30הדקל  חלבי מהדרין פיצה שמש .15

 30הדקל  פרווה גרעיני עפולה .16

   30עמק איילון  פרווה מהדרין פלאפל חתוכה .17



 
 

 

 :0538775980ג. עסקים בהשגחת ר' אבי עמירה 

 כתובת כשרות שם העסק

 30הדקל  חלבי מהדרין דני בתי מאפה .18

 גן החבל חלבי סנסנה .19

 30הדקל  כללי נוי השדה .20

 30הדקל  חלבי גלידה איטלקית יולה .21

 30הדקל  פרווה פלאפל בריבוע .22

23. Meat street 30הדקל  בשרי 

 30הדקל  פרווה דגי יפו .24

 30הדקל  בשרי פיקנסין .25

 

 :0504410610ד. עסקים בהשגחת ר' צבי יהודה עופרי 

 כתובת כשרות שם העסק

 30עמק איילון  בשרי אצה .26

 30עמק איילון  כללי טעמים .27

 1הדולב  בשרי וחלבי ערוכותארוחות  .28

 30עמק איילון  חלבי רוקוקו .29

 30עמק איילון  חלבי הטאבון .30

 47עמק איילון  בשרי זפלין .31

 

 :0527906932ה. עסקים בהשגחת הרב אלרן מונסנגו 

 כתובת כשרות שם העסק

 161עמק איילון  מהדריןחלבי  מאפיית אריאל .32

 30עמק איילון  חלבי ארומה  .33

 30עמק איילון  חלבי רי באר .34

 30הדקל  בשרי בשר ודליקטס .35

36. Cookies show 49הצור  חלבי 

 161עמק איילון  כללי התימני .37



 
 

 

 

 

 :0522776970ו. עסקים בהשגחת ר' חיים מנצור 

 כתובת כשרות שם העסק

 היי פארק 1רקפת  בשרי קונפיט אנד קו .38

 היי פארק 1רקפת  חלבי קונפיט אנד קו .39

 

 :0549434934נהרי  ז. עסקים בהשגחת ר' דוד

 כתובת כשרות שם העסק

 30הדקל  בשרי טקומי .40

 30הדקל  בשרי פאפא .41

 1התירוש  חלבי קיוסק שלהבת. .42

 

 :0503133452גלעד כהן  הרבח. עסקים בהשגחת 

 כתובת כשרות שם העסק

 30עמק איילון  בשרי שוהרמה .43

 

 :9829138-055ט. עסקים בהשגחת ר' ישראל נגר 

 כתובת כשרות שם העסק

 היי פארק 2הברוש  בשרי אולם אירועים אריא .44

 


