
 

 

 כשרות  שעות פתיחה:  טלפון  עיר  כתובת שם הסניף

עגבניה עזריאלי  
 רמלה

דויד רזיאל  
 רמלה1

 08-6532312 רמלה  

-10:00ה  -ימים א
יום ו'            21:00

10:00-14:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 עגבניה אשדוד 
  1שדרות הרצל 
 )קניון הסיטי( 

 08-8662920 אשדוד 

-10:00ה  -ימים א
יום ו'            22:00

10:00-14:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 עגבניה מבקיעים 
)גלובוס סנטר(  
 צומת מבקיעים 

 08-6672070 אשקלון 

-11:00ה  -ימים א
יום ו'            21:30

11:00-15:00          
שעה אחרי  מוצ"ש     

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 08-9108030 אשקלון  1המחל  עגבניה אשקלון 

-09:00ה  -ימים א
יום ו'            24:00

09:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 01:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 עגבניה ביג ב"ש 
)חיל הנדסה  

 1)מתחם ביג 
 08-6430353 באר שבע 

-11:00ה  -אימים  
יום ו'            23:00

11:00-14:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:30 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 עגבניהאילת 

)מרכז תירות  
מפלס תחתון  

 9)תרשיש 

 08-9327747 אילת 

-12:00ה  -ימים א
יום ו'            02:00

12:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 02:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה בית  
 הנציב ירושלים 

 02-5321633 ירושלים  101דרך חברון 

-10:30ה  -ימים א
יום ו'            21:30

09:30-13:30          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 21:30 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 עגבניה מודיעין 
)קניון עזריאלי(   

 2לב העיר 
 08-6778707 מודיעין 

-10:30ה  -ימים א
יום ו'            21:30

09:30-13:30          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 22:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה אם  
 המושבות פ"ת 

  5רפאל איתן 
)קניון ספיר אם  

 המושבות ( 

 03-7729313 פ"ת 

-12:00ה  -ימים א
יום ו'            23:00

11:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 03-6522515 ם  יגבעתי   15סירקין  עגבניה גבעתיים 

-10:00ה  -ימים א
יום ו'            23:30

10:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 24:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   



 

 

 03-6773332 רמת גן  155זבוטינסקי  עגבניה ר"ג 

-10:30ה  -ימים א
יום ו'                  02:00

סגור         מוצ"ש         
שעה אחרי    צאת שבת    

- 02:00 

רבנות  
 מהדרין   

 39020833 תל אביב    19שנקין  עגבניה שנקין 

-10:00ה  -ימים א
יום ו'            23:30

10:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:30 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה דיזינגוף  
 סנטר 

 03-6202859 תל אביב  55דיזינגוף 

-10:30ה  -ימים א
יום ו'            22:00

10:30-14:30          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה אבן  
 גבירול  

 03-5467996 תל אביב  88אבן גבירול 

-11:00ה  -ימים א
יום ו'            23:30

11:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה רמת  
 אביב

 03-7303957 תל אביב  43ברודצקי 

-11:00ה  -ימים א
יום ו'            23:30

11:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:30 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה פשפשים  
 יפו 

)שוק   9האשל 
 הפשפשים( 

 03-6125190 תל אביב 

-09:30ה  -ימים א
יום ו'            23:00

09:00-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:30 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

 09-9509470 הרצליה 1שדרות חן  עגבניה הרצליה

-10:30ה  -ימים א
יום ו'            21:30

10:30-14:30          
מוצ"ש    שעה אחרי  

 22:00 -צאת שבת  

רבנות  
 מהדרין   

עגבניה חורב  
 חיפה

( חורב  G)מתחם  
15   

 1700700780 חיפה

-10:00ה  -ימים א
יום ו'            23:00

09:30-15:00          
מוצ"ש    שעה אחרי  

  23:00 -צאת שבת  

 רבנות   

חולון    עגבניה 
         הרוקמים

(  פארק עזריאלי)
  26הרוקמים 
   חולון

 03-6702071 חולון 
 ה  -ימים א

 11:00-23:00           
מוצ"ש    שעה אחרי  

 23:00 -צאת שבת  

  רבנות
    מהדרין

 


