
הערה

לתעודה

נייד

משגיח
משגיח
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כשרות

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע

אזיקון כשרות ממוספר
050-4472244 מדויל בצלאל כשרות רגילה בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע

אזיקון כשרות ממוספר
054-8429542 ויצמן חיים כשרות רגילה בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע

אזיקון כשרות ממוספר
052-6175293 ציון שבתאי כשר למהדרין בשרי

ץ בית יוסף"בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד 050-4113254 עמרם נתן כשרות רגילה בשרי

י תוית כשרות"ץ בית יוסף כשהם מסומנים  ע"בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד 050-4114513 עידאן ישראל כשרות רגילה בשרי

050-4113254 עמרם נתן כשרות רגילה בשרי

052-7653025 כהן יעקב כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין פרווה

052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין פרווה

050-4145114 סופר עמי כשרות רגילה חלבי+ בשרי 

חלבי  חלב ישראל 052-6175196 יפרח קובי כשרות רגילה חלבי

052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

052-6175196 יפרח קובי כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

050-4113254 עמרם נתן כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין פרווה

לפי עסק- דוח משגיחים 
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050-4113254 עמרם נתן כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

054-4662328 ויצמן ישראל כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

050-5880510 אילוז מרדכי כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

הכשרות היא על בית המאפה בלבד 050-5880510 אילוז מרדכי כשר למהדרין פרווה

050-4113254 עמרם נתן כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

.ההשגחה על המאפים והכריכים בלבד לא כולל הקיוסק והחנות 054-8476146 כהן מרדכי כשרות רגילה פרווה+ חלבי 

050-4119638 ירושלמי עידן כשרות רגילה חלבי

050-5880510 אילוז מרדכי כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

054-7767023 אלמקייס אלחנן כשר למהדרין חלבי

א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-3005048 כהן מיכאל כשר למהדרין חלבי

כל המסעדה בשרית כולל הציפס 052-7653025 כהן יעקב כשרות רגילה בשרי

יפס בשרי'כל המסעדה בשרית הצ 054-5787532 בונפד רחמים כשר למהדרין בשרי

כל המסעדה בשרית 054-7901509 גדקא חובב כשרות רגילה בשרי

כל המסעדה בשרית 052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין בשרי

יפס והפלאפל בשרי'כל המסעדה בשרית  הצ 052-6175196 יפרח קובי כשר למהדרין בשרי

כל המסעדה בשרית 050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין בשרי

כל המסעדה בשרית 052-7653025 כהן יעקב כשרות רגילה בשרי

יפס בשרי'כל המסעדה בשרית הצ 054-6819005 מימון דוד כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע

א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ- אזיקון כשרות ממוספר
054-8429542 ויצמן חיים כשר למהדרין חלבי

כל המסעדה בשרית 050-2211257 תנעמי אמיר כשר למהדרין בשרי

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית 054-2293770 הרוש יוסף כשרות רגילה בשרי

052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין פרווה

כל המסעדה בשרית כרוב גידול רגיל 050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה בשרי

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית 050-4119638 ירושלמי עידן כשרות רגילה בשרי

כרוב גידול רגיל  כל המסעדה בשרית 050-4119638 ירושלמי עידן כשרות רגילה בשרי

כל המסעדה בשרית 050-4117805 יעקובוב אליהו כשרות רגילה בשרי

א כל המסעדה בשרית"כרוב גידול רגיל בישול ישראל לפי הרמ 052-7653025 כהן יעקב כשרות רגילה בשרי

כל המסעדה בשרית כרוב גידול רגיל 050-4119638 ירושלמי עידן כשרות רגילה בשרי

כל המעדה בשרית 054-6819005 מימון דוד כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע

א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ-אזיקון כשרות ממוספר
052-6175196 יפרח קובי כשר למהדרין חלבי

כרוב גידול רגיל   כל המסעדה בשרית 052-6175293 ציון שבתאי כשרות רגילה בשרי

054-8476146 כהן מרדכי כשרות רגילה פרווה

א"כל המסעדה בשרית בישול ישראל לפי הרמ 054-7901509 גדקא חובב כשרות רגילה בשרי
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א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ-כל המסעדה חלבית  052-6175293 ציון שבתאי כשר למהדרין חלבי

050-2211257 תנעמי אמיר כשרות רגילה חלבי

יפס'כל המסעדה בשרית כולל הצ 050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין בשרי

יפס והפלאפל כרוב גידול רגיל בישול ישראל לפי 'כל המסעדה בשרית כולל הצ

א"הרמ
052-6175196 יפרח קובי כשרות רגילה בשרי

כל המסעדה בשרית 054-5787532 בונפד רחמים כשר למהדרין בשרי

יפס  כרוב גידול רגיל'כל המסעדה בשרית כולל הצ 052-7653025 כהן יעקב כשרות רגילה בשרי

054-7901509 גדקא חובב כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

054-2468899 כהן ארזי יאיר כשרות רגילה פרווה

054-2468899 כהן ארזי יאיר כשר למהדרין פרווה

050-5915159 אפללו דוד אריאל כשר למהדרין פרווה

054-7901509 גדקא חובב כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

י תוית "ץ בית יוסף כשהם מסומנים ע"בד-בשר טרי וחלקי פנים בהכשר יורה דעה

כשרות
050-4114513 עידאן ישראל כשרות רגילה בשרי

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי 055-6990742 כהן יוסף כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי 054-4662328 ויצמן ישראל כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

055-6990742 כהן יוסף כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

כל הנקניקים בהכשר רבנויות שונות 054-7770588 ויצמן מיכאל כשרות רגילה בשרי

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי 050-4113254 עמרם נתן כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי 054-3243999 נקאש נאור כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי 052-2770121 נעמן יהודה כשרות רגילה
+ חלבי + בשרי 

פרווה

כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע

א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ-אזיקון כשרות ממוספר
050-4113254 עמרם נתן כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 052-6175293 ציון שבתאי כשר למהדרין חלבי

א"מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-6819005 מימון דוד כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-6819005 מימון דוד כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית  מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 050-4117805 יעקובוב אליהו כשר למהדרין חלבי

יפס חלבי'כל המסעדה חלבית  הפלאפל והצ 050-2211257 תנעמי אמיר כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית  מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-5787532 בונפד רחמים כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-4662328 ויצמן ישראל כשר למהדרין חלבי

א"כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ 054-8476146 כהן מרדכי כשר למהדרין חלבי

054-2293770 הרוש יוסף כשרות רגילה פרווה

054-2293770 הרוש יוסף כשרות רגילה פרווה

י "חשבונית חתומה ע/אחריותינו על כשרות הפירות והירקות בצירוף תעודת משלוח

פיקוח בנושא חרקים בירק בעלים מפוקח לסוגיו באחריות נותן הכשרות-המשגיח
052-6175293 ציון שבתאי כשר למהדרין פרווה
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י "חשבונית חתומה ע/אחריותינו על כשרות הפירות והירקות בצירוף תעודת משלוח

פיקוח בנושא חרקים בירק עלים לסוגיו באחריות נותן הכשרות-המשגיח
054-8429447 קאס ראובן כשר למהדרין פרווה

יפס והפלאפל בשרית   כל המסעדה בשרית'הצ 052-6175293 ציון שבתאי כשר למהדרין בשרי

054-8476146 כהן מרדכי כשר למהדרין פרווה

כל המסעדה בשרית 050-5880510 אילוז מרדכי כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע

אזיקון כשרות ממוספר
050-5880510 אילוז מרדכי כשר למהדרין חלבי

י מדבקת "אחריותינו על כשרות העוגיות מותנית כשהאריזות סגורות ומסומנות ע

י המשגיח"כשרות ותעודת משלוח  חתומה ע
054-3005048 כהן מיכאל כשר למהדרין פרווה+ חלבי 

י מדבקת "אחריותינו על כשרות העוגיות מותנית שהאריזות סגורות ומסומנות ע

י המשגיח"כשרות ותעודת משלוח חתומה ע
כשר למהדרין פרווה

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע

המאפים פרווה-אזיקון כשרות ממוספר
052-7653025 כהן יעקב כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע

אזיקון כשרות ממוספר
052-7171710 סופר הראל ניסים כשרות רגילה בשרי

הכל בשרי 052-6175280 וענונו דביר כשרות רגילה בשרי

0546170621 יפרח ישראל חיים כשרות רגילה בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע

אזיקון כשרות ממוספר
054-6761010 רחמים זאב כשר למהדרין בשרי

י "אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי והטמופוט סגור ע

אזיקון כשרות ממוספר
054-8525290 אטלן יהודה כשר למהדרין בשרי

053-3188459 רביבו שמעון כשרות רגילה פרווה

050-4119638 ירושלמי עידן כשר למהדרין פרווה

052-7682734 חדד שלמה כשר למהדרין פרווה

054-2293770 הרוש יוסף כשר למהדרין פרווה

הפיצוחים בהשגחת רבנות שדות נגב 052-7682734 חדד שלמה כשרות רגילה פרווה
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טלפון כתובת
שם

עסק
ענף

08-9930456
 1הארזים  

נתיבות
אולמי גן הפקאן אולמות

08-9944054
 44האומן  

נתיבות
אולמי פפה אולמות

08-9934259
בעלי המלאכה  

 נתיבות13

אנפה ברכת 

שמים
אולמות

שוק עירוני חדש  

נתיבות
רבא אוזן'איטליז ג איטליזים

 12ירושלים  

נתיבות

איטליז חוג 

הבשרים
איטליזים

08-9558822
 420החרש  

נתיבות

פרדייז שווק בשר 

מ"בע
איטליזים

 136ירושלים 

נתיבות
ביוטי פרי בר ממתקים

בית העוגות נתיבות51בילו   בר ממתקים

בלה בקרי נתיבות3ליבנה  בר ממתקים

 214/12בית וגן 

נתיבות

בר המתוקים של 

תמר
בר ממתקים

058-7598442 גורמה דרום נתיבות12היובל  בר ממתקים

 34חיל הצנחנים  

נתיבות
דיזיין דזרט בר ממתקים

דיימונד פרוטי נתיבות28הגפן   בר ממתקים

089944453
 240/2התאנה  

נתיבות
היופי שבטעם בר ממתקים

המתוקים של אולי נתיבות7אתרוג   בר ממתקים

 5כרם עצמונה 

נתיבות

מיטל מתוקים 

מפנקים
בר ממתקים

 48האשל  

נתיבות
מתוקטנים בר ממתקים

סטורי נתיבות11מורג  בר ממתקים

 45הכותל  

נתיבות
ספינת החלומות בר ממתקים

 62חיל האויר  

נתיבות
עינוגים בר ממתקים

 6גבעת שפרה 

נתיבות
פרי גד טרופי בר ממתקים

 20השזיף  

נתיבות

קרולין 

קונדיטוריה בוטיק
בר ממתקים

ל'רייצ נתיבות2/3כלנית  בר ממתקים

שאבלה נתיבות15הדס  בר ממתקים

08-9945799
 168ירושלים  

נתיבות
מרכז פיס סיעודי בתי אבות

בעלי המלאכה  

 נתיבות203
ט לק'ג גלידריות

08-9945582
 136ירושלים 

נתיבות

האופה בוטיק 

לחם
מאפיות

08-9934062
 29ירושלים  ' שד

נתיבות
המאפה הצרפתי מאפיות

08-9934062
 29ירושלים  ' שד

נתיבות
המאפה הצרפתי מאפיות

08-9934829
בעלי המלאכה  

 נתיבות17
מאפית ארץ הצבי מאפיות

08-9945582
 76הארזים  

נתיבות
מאפית נועם מאפיות

לפי עסק- דוח משגיחים 
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 90שוק חדש  

נתיבות
מאפית נתיבות מאפיות

 נתיבות2גני טל  
מאפית נתיבות 

סניף מערב
מאפיות

 1הרב צבאן  

נתיבות

מאפית נתיבות 

סניף רימון
מאפיות

 110ירושלים 

נתיבות
פניני הטבע מאפיות

08-9944369
בעלי המלאכה  

 נתיבות10
רשת לחם פרנה מאפיות

08-9941414
 170ירושלים  

נתיבות

ש  .י.אבוקדו ח

מ"אלון בע
מזון מהיר

 2בעלי המלאכה  

נתיבות
פינת האושר מזון מהיר

 40/8יוסף סמלו  

נתיבות
י"קפה רש מזון מהיר

מ  .ע.פארק נ

נתיבות
מחלבת טרה מחלבה

 2בעלי המלאכה  

נתיבות

ארומה אספרסו 

בר
מסעדות

077-5336929
 2יוסף סמילו  

נתיבות
'בורגר טאצ מסעדות

 5בעלי המלאכה  

נתיבות
'בורגראנצ מסעדות

08-9948005
 62החרש  

נתיבות
בורגרס בר מסעדות

 2בעלי המלאכה 

נתיבות
בית הפול נתיבות מסעדות

 31ירושלים  

נתיבות
בן שימול מסעדות

08-6900982 ויה סושי בר'ג נתיבות51סמלו   מסעדות

089942432
 39יוסף סמלו 

נתיבות
הטורטיה מסעדות

יוסף סמלו ' דר

  נתיבות201
המנגליסט מסעדות

יוסף סמלו  ' דר

 נתיבות42

המקום של דודו 

(לה פסטריה)
מסעדות

בעלי המלאכה 

 נתיבות203
המקסיקני מסעדות

שוק עירוני חדש  

נתיבות

השיפודיה של 

בבר
מסעדות

08-6644133
 7בעלי המלאכה  

נתיבות
חומוס אליהו מסעדות

 9בעלי המלאכה 

נתיבות
טוסטל מסעדות

 1ירושלים  

נתיבות
טורו מסעדות

08-9931999
 78יוסף סמלו  

נתיבות
טורטיליה מסעדות

טעם לשבח נתיבות38האומן  מסעדות

 5בעלי המלאכה  

נתיבות

מסעדת טעם 

העמק
מסעדות

 1ירושלים 

נתיבות

מסעדת קוסקוס 

ביתי
מסעדות

סומבררו נתיבות9סמלו   מסעדות

08-9941294
יוסף סמלו  

 נתיבות201/8
פיצה שליס מסעדות

08-9941921
שוק עירוני חדש  

 נתיבות16
פלאפל זגדון מסעדות

צרכנית אחיות נתיבות7הירדן   מסעדות

בעלי המלאכה  

 נתיבות202
קמפאי מסעדות

 08/11/2018 14:01:27  1 



08-9933287
 5בעלי המלאכה  

נתיבות
קפה גרג מסעדות

בעלי המלאכה 

 נתיבות203
קפה קפה נתיבות מסעדות

08-6887074
 10יוסף סמלו 

נתיבות
8רשת  מסעדות

 71שוק עירוני  

נתיבות
שווארמה כחלון מסעדות

שיפודי המערב נתיבות2גני טל  מסעדות

08-9945466 שיפודי הפינה נתיבות41הירדן   מסעדות

08-9943572
בעלי המלאכה   

 נתיבות1

הגביע מוצרי 

מ"וופלים בע
מפעלים

 95הארזים 

נתיבות

יופיקס 

מ"פרוביוטיקה בע
מפעלים

 59הארזים  

נתיבות

כפרי בריא משק 

2017ויילר 
מפעלים

מ  .ע.פארק נ

נתיבות
עלי קטיף מפעלים

08-9941588
יוסף סמלו  ' דר

 נתיבות47
קולורדו מפעלים

 41האומן  

נתיבות
חוג הבשרים

מפעלים לעיבוד 

בשר

בעלי המלאכה  

 נתיבות12
היפר כהן מרכולים

היפר כהן מערב נתיבות2גני טל  מרכולים

 1הרב צבאן 

נתיבות
היפר כהן רימון מרכולים

08-9468153
 2בעלי המלאכה  

נתיבות
יוחננוף מרכולים

 72ירושלים  

נתיבות

סופר זול מסס 

ובניו
מרכולים

08-9584455
מ  .ע.פארק נ

נתיבות

רמי לוי שווק 

השקמה
מרכולים

הרב משה כלפון 

 נתיבות8הכהן  
2שופרא כל אפל  מרכולים

קורניש חן   משחטות

08-9931282
 420החרש  

נתיבות
סופ סופ פיצה פיצריות

08-8555005 ם  נתיבות"רמב סחבק פיצריות

 1ירושלים  

נתיבות
פיצה בר פיצריות

 5בעלי המלאכה  

נתיבות
פיצה האט פיצריות

08-9934101
בעלי המלאכה  

 נתיבות17
פיצה חיון פיצריות

08-9943212
 3יוסף סמלו  ' דר

נתיבות
פיצה כמעט חינם פיצריות

08-9932860
ירושלים   

 נתיבות134/11
פיצה סופר פיצריות

 113יוסף סמלו 

נתיבות
פיצה שמש פיצריות

פיצריקה נתיבות2גני טל   פיצריות

בעלי המלאכה  

 נתיבות10
קונו פיצה פיצריות

 42/43סמלו  

נתיבות
מיני שוק נתיבות פירות וירקות

08-9930786
 15ירושלים  

נתיבות

ניר מרכז הפרי 

והירק
פירות וירקות

08-9933778/9
 76הארזים  

נתיבות
פרי וברכה אבי פירות וירקות
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08-9944590
בוטינסקי  'ז

נתיבות
פרי וירק פירות וירקות

 12ירושלים  

נתיבות
פלאפל אסולין פלאפל

 9יוסף סמלו 

נתיבות
פלאפל בוארון פלאפל

ם  נתיבות"רמב פלאפל כיד המלך פלאפל

בעלי המלאכה  

 נתיבות10
גאטו קונדיטוריה

ניחוחות חיים נתיבות23הגפן   קונדיטוריה

 4שבטי ישראל  

נתיבות

קונדיטורית 

שמעוני
קונדיטוריה

 9בעלי המלאכה  

נתיבות
טיירי ארפי קיטרינג ומטבחים

08-9397397 טעם המן נתיבות17הירדן   קיטרינג ומטבחים

מ  .ע.פארק נ

נתיבות

מועב שירותי 

מ"מזון בע
קיטרינג ומטבחים

פארק נועם  

נתיבות
מעדנות נועם קיטרינג ומטבחים

08-9934844
 24האומן  

נתיבות
מ"נאות חנניה בע קיטרינג ומטבחים

 28חיל הים  

נתיבות
ניחוח המור קיטרינג ומטבחים

בעלי המלאכה  

 נתיבות203
חממה גלובוס תבלינים ופיצוחים

 נתיבות2גני טל  
מאור אסייג 

אותנטי
תבלינים ופיצוחים

בעלי המלאכה     

 נתיבות9
פיצוחי שני תבלינים ופיצוחים

ריח שדה נתיבות19הירדן  תבלינים ופיצוחים

יוסף סמלו  ' דר

 נתיבות42
תבליני דני תבלינים ופיצוחים
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