
מכבדים

514708627כשר מהדרין - פלאזה1- באר שבע

515591352כשר -גרנד -באר שבע

515642627 חלבי לא כשר יס פלנט-באר שבע

515331254כשר  -בקעה 

38462289כשר מהדרין -קניון-בת ים 

515948677 כשר מהדרין-גבעת שמואל

515048122בשרי לא כשר - גדרה

515751493  בשרי לא כשר- גן שמואל 

בשרי- דאלית אל כרמל

513239871בדצ חתם סופר -מרינה-הרצליה

515998565כשר חתם סופר  -סוקולוב -חולון

515092765בשרי לא כשר - גרנד קניון -חיפה

515572857בשרי לא כשר - חוף דדו-חיפה

515562619בשרי לא כשר - לב המפרץ -חיפה

515552354בשרי לא כשר  -מרכז הכרמל -חיפה

514756279בשרי לא כשררוממה -חיפה

515917300בשרי - חיפה מושבה 

515729192כשר מהדרין -טבריה

515848166בשרי לא כשר - טייבה

516085594כשר למהדריין  -טיילת בת ים 

514957158כשר מהדרין -טירת הכרמל

515147502בשרי לא כשר - טמרה 

515803088בשרי לא כשר - יונס 

514260611בשרי לא כשר - יפעת 

515984201 כשר רבנות Gיקנעם 

514592732כשר מהדרין -רמות -ירושלים

515332468בשרי לא כשר  -ירכא 

057642167בשרי לא כשר - כפר יאסיף 

515123958בשרי לא כשר - כפר כנא

בשרי לא כשר -כפר מנדא 

515098630בשרי לא כשר - לב חדרה 

514057413כשר מהדרין -רמלוד -לוד

515988111כשר למהדרין -מבקיעים

516002888כשר מהדרין -מגדל העמק 

515220804בשרי לא כשר - מזרע

514804665בשרי לא כשר - מעיליא 

515735686בדצ בית יוסף - געתון -נהריה

12220091חלבי לא כשר נס ציונה 

514971902בשרי- נצרת כיכר המעין

515039469בשרי לא כשר  -נוף הגליל  - נצרת עלית 

515447266כשר מהדרין -נתיבות 

515304426כשר - חוף סירונית -נתניה

514292903כשר - סונול -נתניה

515732089בשרי לא כשר -עין המפרץ 

 -515928141 כשר מהדרין-עכו עזריאלי

515270593בשרי לא כשר - עפולה 

515566487בשרי לא כשר - עפולה עלית

513927822בשרי לא כשר - קריון 

515898112בשרי לא כשר - קרית חיים

514286152כשר -קרית ים 



515937985כשר מהדרין -ראש פינה 

511735813צ "כשר בד- קניון הזהב -ראשון לציון 

515728699כשר מהדרין -ר .ס.ב-רמת גן

314214586כשר מהדרין-מרום נווה -רמת גן

515144855בשרי לא כשר - קניון אילון-רמת גן

514070671בשרי לא כשר - רמת השרון

514713791כשר למהדרין -רמת ישי 

29700127כשר  -רננים-רעננה

113902כשר מהדרין -שדי תרומות

514882117בשרי לא כשר  -שפרעם 

514242692בדצ חתם סופר - עזריאלי -תל אביב

515723294כשר רבנות -דיזנגוף סנטר -תל אביב 

514787696 בדץ בית יוסף יגאל אלון-תל אביב 



לא מכבדים

514691732כשר רבנות -מול הים-אילת

515760379בשרי לא כשר - מלון דן-אילת

514463504כשר מהדרין  -פארק הקרח-אילת

515200475 חלבי לא כשר-אשדוד ביג 

558283164כשר מהדרין-דימונה

513398719כשר - חולון וולפסון 

514181775לא כשר  - 1טרמינל 

515172872לא כשר  - 3טרמינל 

515744662חלבי לא כשר- יסוד המעלה

515230753כשר מהדרין - (ח"ביה) GOנהריה 

514405901בשרי לא כשר - פלוגות 

515258820בשרי לא כשר - צומת אלמוג 

515762508כשר מהדרין -קריית שמונה

557940236כשר מהדרין -ראש העין

25095225בדצ חתם סופר - נמל -תל אביב




