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טבלת עסקים בעלי תעודת כשרות גוש עציון פסח תשפ"א עד פסח תשפ"ב
סוג כשרות
טלפון
שם בעל העסק כתובת בית העסק
שם בית העסק
 050-8725345בשרי/חלבי מהדרין
אלעזר
צחי מועלם
אבישג ארועים
אביעד רפופורט פארק תעשיות  052-6612221פרווה מהדרין
אופק מן הטבע
 050-7679700בשרי רגיל
אלון שבות
מנחם לוי
איטליז הגוש
 052-6067605חלבי מהדרין
צומת הגוש
יקי שטרית
אינגליש קייק
 050-7727417בשרי מהדרין
הר גילה
שלמה שמח
בגטיה
 054-5300664רגילה
פני קדם
יוסי בן עגו
בוסתן הגוש
פארק תעשיות  054-3101181חלבי מהדרין
ישראלי
אביעדבע"מ
בייגל פלייס -קייטרינג א.י.ישראלי
 02-9936150פרווה מהדרין
כפר עציון
עוזי עוזרי
בית אריזה
 054-5619917רגילה
כפר עציון
איציק חודדה
בית הפירות
 02-9933272פרווה מהדרין
איתמר מנדלוביץ נוה דניאל
בית לחם
 052-5589058מהדרין
קניון הרים
רוג'ה
ג'פאן ג'פאן
 054-2883258רגילה
אלזער
שי הימן
גלידת הרודיאן
 050-7977708רגילה
כפר עציון
דובדבני -שיווק פירות וירקותעמית סורק
 052-8358094מהדרין
אלעזר
דניאל טרלו
דניאל בשרים מעושנים
 050-4011311חלבי מהדרין
כפר עציון
יוסי קואפמן
החממה
 054-3373191בשרי מהדרין
נוקדים
יעקב פירברט
מנגלגלים
הגבעה הצהובה  054-5414123חלבי מהדרין
רמי וקנין
הקרון
 052-2443473חלבי מהדרין
עם אחד הפקות שדה בר
חוות שדה בר
 054-9145552פרווה מהדרין
צומת הגוש
שלומי כהן
חומוס אליהו
 054-7966563מהדרין
כפר עציון
אייל נדב קורן
חומוס הארץ
 052-9510003מהדרין
קניון הרים
חיים דוידס
חיים דוידסprohibition pickle -
 054-4617496רגילה
תקוע
תמיר דוייטש
חלקת השדה
 054-6567066פרווה מהדרין
תקוע
ינון אלקיים
חמוצי הבית של ינון
 052-56788343פרווה מהדרין
כפר אלדד
ישי יפעתי
חפלאפל
 050-5441003חלבי ופרווה מהדרין
כפר עציון
יעקב כהן
י.כ .אפקט בע"מ -בייקרי
 052-7026753בשרי /פרווה מהדרין
כרמי צור
אהרון טל אור
טל אור קייטרינג
 050-6889759פרווה -חלבי מהדרין
תקוע
חיים טלקר
טלקייק
 052-5286802מהדרין
נוקדים
יעקב אסייג
יקב אסייג
 052-3460979פרווה מהדרין
צומת הגוש
שרגא רוזנברג
יקב גוש עציון
 052-7560143פרווה מהדרין
יוסף חיים וולפסון בת עין
יקב חכלילי
 052-3003381מהדרין
אלון שבות
יוסי מרקוביץ
ישיבת הר עציון
פארק תעשיות  052-5666696מהדרין
פרי לאבל
לאבל
 050-4123607פרווה -חלבי מהדרין
כפר עציון
דוד אפרייט
מאפה הבית
 052-3115839פרווה
תקוע
הדס רודיך
מאפיית הלל
 054-8883554חלבי
תקוע
משה פופוביץ
לחמשה (פופו פיצה)
 050-2075952פרווה חלבי מהדרין
נוה דניאל
מאפיית מעשה אופה (שיפון) משה בן לולו
 050-8525072רגיל
כרמי צור
מנחם
מכולת כרמי צור
 052-3460979פרוה -חלבי מהדרין
צומת הגוש
שרגא רוזנברג
מסעדת ביקב וכרם תמר
 050-4532772בשרי רגיל
יאיר שיאון ועדי צומת הגוש
מסעדת רוזה
איזור תעשיה  054-4696401פרווה מהדרין
מאיה מדר
מעדן
 050-7578088בשרי מהדרין
כפר עציון
אביתר יפרח
מרבד הקסמים
 542037113רגיל
תקוע
מתניה פרוינד
משק משפ' פרוינד
 050-5238479רגיל
כפר עציון
נוה עובדיה /בי"ס שדה כפע ירון רוזנטל
 052-6071889רגיל
צומת הגוש
יצחק צאפדיה
ניצת הדובדבן
 053-7232395מהדרין
כפר עציון
אינה מזור
נינוס פיצה
 057-5253200רגיל
נוה דניאל
משה תורג'מן
סופר תורגמן
052-3811400
תקוע
איתמר ברהום
סופר תקוע
 052-3089340חלבי מהדרין
אלון הבודד
משה
סיפתח
 050-4060608מהדרין
בת עין
אורי אלפרט
סלטורי
 050-6446023פרווה מהדרין
תקוע
בני
פטריות תקוע
פארק תעשיות  057-7733077פרווה מהדרין
אורי מחבר
פינוקי הטבע
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אלון שבות
יוחאי לכיש
פיצה אלון שבות
צומת הגוש
אסף שילוני
פיצה השיקמה
רגינה שקולניק תקוע
מסעדת ציבלע
צומת הגוש
רפי אדמוני
רפיס
כפר עציון
אורי עוזרי
צנובר
בת עין
סטפן בק
קארמה קפה
נוקדים
שמעון אוחנה וירון מנשה
קיטשן שופ
בברלי יעקבסון נוה דניאל
קייטרינג בברלי
גבריאל גרינוולד נוה דניאל
קייטרינג גבריאל
תקוע
יונתן ארליך
קייטרינג יונתן ארליך
תקוע
קייטרינג מאיה מבשלת מהלבמאיה פרץ
ראש צורים
יוסי מוריס
קייטרינג מיסס מוריס
בת עין
ניר בנדט
קייטרינג נהרא
מיצד
אריה בן חמו
קייטרינג סקופ מיצד
קידר
קייטרינג ענבל פרץ -עוגית ענבל פרץ
איבי הנחל
שלומי ניר
קייטרינג שלומי ניר/רוסט
רפי אבא שאול קניון הרים
קפה גרג
כפר עציון
יוסי כהן
קצפת פרש בע"מ
צומת הגוש
שיווק השקמה
רמי לוי
צומת הגוש
שופרסל דיל
נוקדים
ליטל רוסו
Rusoli

054-5664184
054-4741617
054-5753672
050-8229292
054-5992992
058-7782443
054-7453161
050-5275898
052-8823544
050-8710855
050-4554475
052-7090188
052-8082350
050-9505023
052-3450072
054-8060253
054-2887371
052-2402135
055-6662370
050-4611923

חלבי מהדרין
חלבי מהדרין
בשרי מהדרין
בשרי מהדרין
רגיל
פרווה מהדרין
בשרי מהדרין
בשרי מהדרין
בשרי מהדרין
בשרי חלבי פרווה מהדרין
חלבי
חלבי
בשרי חלבי מהדרין
בשרי מהדרין
מהדרין
מהדרין
מהדרין חלבי
מהדרין חלבי
רגיל
רגיל
מהדרין חלבי

טלפון
שם המשגיח
050-8849533
יוסי נורי
בעריש קורנבליט 052-7636894
054-6408770
רמיאל מאור
050-8849533
יוסף נורי
058-4149072
דוד דונט
052-9246341
הרב מרקוביץ
050-8849533
יוסף נורי
הרב משה שפטר 050-8694348
054-6408770
רמיאל מאור
054-4628257
דב פיירשטיין
מתתיהו אורבינו 050-7109906
055-9730663
אליהו קביליו
054-6408770
רמיאל מאור
050-8849533
יוסי נורי
054-6408770
רמיאל מאור
055-6684022
גדעון יבין
052-6987648
יוסף אורבינו
055-6684022
גדעון יבין
054-6311065
שלמה בן דהן
054-6311065
שלמה בן דהן
054-6311065
שלמה בן דהן
052-6071083
שוקי מאירסון
052-6071083
שוקי מאירסון
055-6684022
גדעון יבין
054-6408770
רמיאל מאור
נועם אינספלד 050-5511266
055-6684022
גדעון יבין
052-9246341
הרב מרקוביץ
052-3993486
נדב רייס
052-9246341
הרב מרקוביץ
054-8825218
אביתר בן דוד
050-8849533
הרב יוסי נורי
בעריש קורנבליט 052-7636894
055-6684022
גדעון יבין
055-6684022
גדעון יבין
050-8849533
יוסף נורי
הרב בן אוליאל 052-5208552
054-6408770
רמיאל מאור
058-4084567
גדעון לוי
050-8849533
יוסף נורי
052-6987648
יוסף אורבינו
052-4627043
אליעזר הולנד
054-6311065
שלמה בן דהן
054-6408770
רמיאל מאור
054-6408770
רמיאל מאור
052-3809068
פנחס לנגר
הרב נחום טוכמן 054-4964818
054-6311065
שלמה בן דהן
054-6408770
רמיאל מאור
052-6071083
שוקי מאירסון
050-8849533
יוסף נורי

054-6408770
רמיאל מאור
054-6408770
רמיאל מאור
052-6071083
שוקי מאירסון
058-4084567
גדעון לוי
052-6987648
יוסף אורבינו
054-6408770
רמיאל מאור
055-6684022
גדעון יבין
050-8849533
יוסי נורי
052-3809068
פנחס לנגר
052-7678178
יוסף עדס
054-4964818
נחום טוכמן
054-6544912
הראל הררי
054-6408770
רמיאל מאור
052-7166595
יצחק דונט
054-5706904
יוסי טל
052-6987648
יוסף אורבינו
054-6311065
שלמה בן דהן
052-7112277
אברהם לוגר
054-6408770
רמיאל מאור
050-8849533
הרב יוסי נורי
הרב יוחאי בן חיים

