
 

 

 

 מחלקת הכשרות

 בס"ד

 רשימת העסקים המושגחים ע"י רבנות שהם
 2020/401/0מעודכן ל 

מחלקת הכשרות מבצעת פיקוח קבוע וקפדני על עסקים המבקשים השגחת כשרות, בהתאם לנהלי הרבנות הראשית ורב 

 היישוב הרב דוד סתיו.

 מבוצע ע"י משגיח פרטי, ובאחריותם הישירה של הרב עוז ווינט, מנהל מחלקת הכשרות, והרב דוד סתיו. הפיקוח

 .0526071124ניתן לפנות לרב עוז ווינט, בכל שאלה הלכתית או בעיה כשרותית שהציבור נתקל בהן. 

 

 נייד משגיח שם המשגיח כשרות כתובת שם העסק

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  בשרי 30עמק איילון  אצה

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  בשרי וחלבי 1הדולב  ארוחות ערוכות

 0527906932 הרב אלרן מונסנגו  חלבי 30עמק איילון  ארומה 

 0527161460 ר' משה קדוש  בשרי 161איילון  עמק בורגרים

 0527906932 הרב אלרן מונסנגו  בשרי 30הדקל  בשר ודליקטס

 0523000828 הרב אוהד אביטן  פרווה 30הדקל  גרעיני עפולה

 0538775980  ר' אבי עמירה פרווה 30הדקל  דגי יפו

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  חלבי 30עמק איילון  דולצ'לינה )רוקוקו(

 0538775980  ר' אבי עמירה חלבי מהדרין 30הדקל  דני בתי מאפה

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  חלבי 30איילון עמק  הטאבון

 0527906932 הרב אלרן מונסנגו  כללי 161איילון  עמק התימני

 0527161460 ר' משה קדוש  כללי 161איילון  מקע ויקטורי

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  בשרי 47עמק איילון  זפלין בר
 0527161460 ר' משה קדוש  בשרי 42עמק איילון  חומוס אליהו

 0504410610 ר' צבי יהודה עופרי  כללי 30עמק איילון  טעמים

 0549434934 ר' דוד נהרי  בשרי 30הדקל  טקומי

 0538775980  ר' אבי עמירה חלבי 30הדקל  יולה גלידה איטלקית

 0527906932 הרב אלרן מונסנגו  חלבי מהדרין בשרי מאפיית אריאל

 0527161460 ר' משה קדוש  בשרי וחלבי 30עמק איילון  מקדונלד'ס

 מרלו"ג שופרסל 

 ומסעדת שולץ 

  4הברוש 

 היי פארק 

 כללי –מרלו"ג 

 בשרי –שולץ 

 0527161460 ר' משה קדוש 



 

 

 

 מחלקת הכשרות

 נייד משגיח שם המשגיח כשרות כתובת שם העסק

 0538775980  ר' אבי עמירה כללי 30הדקל  נוי השדה

 0538775980  ר' אבי עמירה חלבי גן החבל סנסנה

 0549434934 ר' דוד נהרי  מהדרין בשרי 30הדקל  פאפא

 0527161460 ר' משה קדוש  חלבי מהדרין 161ע. איילון  פיצה האט

 0527161460 ר' משה קדוש  חלבי 161ע. איילון  פיצה פצץ

 0527161460 ר' משה קדוש  חלבי 30עמק איילון  פיצה רומא

 0523000828 הרב אוהד אביטן  חלבי מהדרין 30הדקל  פיצה שמש

 0523000828 הרב אוהד אביטן חלבי 30עמק איילון  פיצוחי שרעבי

 פיקנסין 
 )דוכן בימי שישי(

 0538775980  ר' אבי עמירה בשרי 30הדקל 

 0538775980  ר' אבי עמירה פרווה 30הדקל  פלאפל בריבוע

 0523000828 הרב אוהד אביטן  פרווה מהדרין   30עמק איילון  פלאפל חתוכה

 0555588704 ר' ישראל נגר בשרי היי פארק 1רקפת  קונפיט אנד קו

 0555588704 ישראל נגרר'  חלבי היי פארק 1רקפת  קונפיט אנד קו

 0549434934 ר' דוד נהרי  חלבי 1התירוש  קיוסק שלהבת.
 0527161460 ר' משה קדוש  חלבי 30עמק איילון  רולדין

 0527906932 הרב אלרן מונסנגו  חלבי 30עמק איילון  רי באר

 0503133452 הרב גלעד כהן בשרי 30עמק איילון  שוהרמה

 שופרסל שלי מרכז +

 דוכן דין שיווק

 0527161460 ר' משה קדוש  כללי 30עמק איילון 

  7עמק איילון  שופרסל שלי תרשיש

 פינת תרשיש

 0527161460 ר' משה קדוש  כללי

Cookies show  0527906932 הרב אלרן מונסנגו  חלבי 49הצור 

Gelato Ice  0523000828 הרב אוהד אביטן  חלבי 30עמק איילון 

Malika  0527161460 ר' משה קדוש  בשרי 42עמק איילון 

Meat street  0538775980 ר' אבי עמירה  בשרי 30הדקל 

 0526071124הרב עוז ווינט  -מנהל מחלקת הכשרות 


