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 כרון יעקברשימת בעלי עסק כשרים שע"י רבנות ז

   רמות הכשרות ברבנות ז"י בד"ץ/מהדרין/רבנות רגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמת כשרות טלפון כתובת שם העסק

בשרי גקייטרינמסעדות/  

 רבנות 04-6113047 27 הנדיב ברוניתא

 רבנות 050-6660968 58המייסדים  גוטה

 בד"ץ 04-6292196 25הנדיב  החומוסיה של יוסקו

 רבנות 04-8580555 16המייסדים  16המייסדים 

 רבנות 04-6392037 39הרצל  הרץ

 רבנות 04-6399070 13הנדיב  להבות

 רבנות 04-6522770 25הנדיב  בר 'ג'וזף סנדוויץ

 בד"ץ 04-6290359 56המייסדים  פן אחר

 רבנות 04-6390523 9קיבוץ גלויות  קיטרינג ויקי

 רבנות 04-6333061 15הנדיב  טעמים 20שניצל 

 מסעדות/בתי קפה/סושי חלבי

 רבנות 04-6292969 29הנדיב  אומה סושי בר

 מהדרין 04-6022124 56המייסדים  בורקס בבא

 מהדרין 04-6293131 מול זכרון קריייבליקר ב

 מהדרין 04-6399003 58המייסדים  דונה גרסיה

 רבנות 04-6390133 37 המייסדים הנשיקה

 רבנות 04-8449976 גן הנדיב מטעים

 רבנות 046397670 61המייסדים  ניחוח הקפה

 מהדרין 04-6292899 43המייסדים  נילי

 מהדרין 04-6397773 מול זכרון קפה גרג

 רבנות 04-6290280 33המייסדים  תשבי

 רבנות 04-6288195 דרך אהרון תשבי

 פיצריות

 מהדרין 04-6291777 21הנדיב  פיצה אמריקן

 מהדרין 1-700-50-60-70 26הנדיב  פיצה האט

 מהדרין 04-6050215 16החוחית  פיצה כימעט חינם

 בד"ץ 04-8666555 1השמורה  פיצה קרפצ'ו

 מאפיות

 מהדרין 04-6107123 15הנדיב  בונג'ר )אגמי(

6290050-04 62המייסדים  אריאל  בד"ץ 

 פיצוחים

19הנדיב  אניס  מהדרין 04-6949905 

62המייסדים  מרכז הפיצוחים /מהדריןרבנות 04-6292931   
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 בלבדבד"ץ העדה החרדית. הרב לנדא. הרב רובין. שארית ישראל.  רמת כשרות בד"ץ:

"ס פ"ת. ח"ס בד"ץ העדה החרדית. הרב לנדא. הרב רובין. שארית ישראל. ח רמת כשרות מהדרין:

 .וכו . אגו"י.זב"ב. בית יוסף. בעל

 כל מוצר שמאושר על ידי הרבנות הראשית לישראל. רמת כשרות רבנות:

 

 

 .דוק בכל עסק שתעודת הכשרות בתוקףנ.ב. חובה לב

 

 

 ויאכלו ענוים וישבעו

 אלי טייכהולץ                                                                                                        

 מחלקת הכשרות                                                                                                         

 רמת כשרות טלפון כתובת שם העסק

 פרווה

רבנות/בד"ץ 04-6299986 1דרך אבשלום  בית אל  

 בד"ץ 04-6292226 60המייסדים  פלאפל זכרון

 מלונות

 רבנות 04-6300111 1יאיר  אלמא

 רבנות 04-6390212 4צה"ל  בית מימון

 רבנות 052-9122865 2דרך אהרון  עדן אין

 סופרים/ירקנית

 רבנות 04-6390418 שמורה מגה

 רבנות 04-6667350 מול זכרון רמי לוי

 רבנות 04-6390059 2הדגן  שופר סל

 גן אירועים

 רבנות 04-6290977 20היין  ביסטרו דה כרמל
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