
 

 

 

 

 

 

 פתש" –עסקים כשרים לפסח 

 

 סטאטוס כשרות מפקח נוכחי כתובת שם העסק  סיווג 

 כשרות רגילה  יוסף ניסים  126הרצל  אטליז אדיר אטליזים ודגים

 כשרות רגילה יוסף ניסים 9דב הוז  אטליז אלישע ודגיםאטליזים 

 כשרות למהדרין יוסף ניסים 5חיים וייסבורג  אלי מהדרין )שווק הודו( אטליזים ודגים

 כשרות למהדרין יוסף ניסים הרצל  שירת הים )חנות דגים( אטליזים ודגים

 כשרות רגילה קוסייב לוי 52ביל"ו  אטליז שפע בשר אטליזים ודגים

 כשרות רגילה קוסייב לוי 68ביל"ו  מרכז הדגים מלניק אטליזים ודגים

 כשרות רגילה קוסייב לוי שוק בילו שמוליק דגים אטליזים ודגים

 כשרות רגילה יוסף ניסים 13יעקב  שף בשר אטליזים ודגים

 כשרות רגילה יוסף ניסים עמוס דניאלי  בלדי אטליזים ודגים

 כשרות למהדרין יוסף ניסים 56עזרא  אטליז גד שרעבי אטליזים ודגים

 כשרות רגילה יוסף ניסים 2דרך ירושלים  חנה דגים אטליזים ודגים

 כשרות רגילה קרוצנקו ברק 2דרך ירושלים  אטליזמילנסה  אטליזים ודגים

 כשרות רגילה טירן שושן דרך מרדכי בשיסט  עמית" הנוובית אבות " בתי אבות

 כשרות רגילה חיים עזרא דרך הפלמ"ח  בית אבות "גן דוד" בתי אבות

 כשרות רגילה טירן שושן 8המנוף  סלטי משני בתי אוכל

 כשרות רגילה יוסף ניסים 28קלמן גבריאלוב  2מסעדת השמן  בתי אוכל

 כשרות רגילה חיים עזרא 185הרצל  סושי בר נודלס בוזי אוכלבתי 

 כשרות רגילה תם יוני 2ביל"ו  -קניון עופר  בורגר ראנץ  בתי אוכל

 כשרות רגילה שאול שמואל 2יוסף ויינר  מעדניה להתענג בתי אוכל

 כשרות רגילה שאול שמואל 7אופנהיימר  רוז םאירועיאולם  בתי אוכל

 כשרות רגילה תם יוני 2ביל"ו  -קניון עופר  מסעדת השמן בתי אוכל

 כשרות רגילה שאול שמואל  2אופנהיימר  פארק המדע  -רולדין  בתי אוכל

 כשרות רגילה חיים עזרא 191הרצל  אושי אושי בתי אוכל
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 הרבנות הראשית רחובות
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 כשרות רגילה יוסף ניסים 29 לאברבנא בר שיווק ירק מפעלים

 כשרות רגילה חיים עזרא 35חי"ש  ניר ישר מן הכוורת מפעלים

 כשרות רגילה יוסף ניסים 10המפוח  כל הבשר מפעל מפעלים

 כשרות רגילה יוסף ניסים 6היצירה  גולד שניצל מפעלים

 רגילה  / מהדרין וייס מוטי דרך גד פיינשטיין  יפאורה תבורי בע"מ מפעלים

 ות רגילהכשר יוסף ניסים 25היצירה  גלידות "פלקו" מפעלים

 כשרות רגילה יצחק דהן היצירה  תבליני העליון מפעלים

 כשרות רגילה וייס מוטי 2דרך יצחק פניגר  אוליביה סלטים מפעלים

 רגילה  / מהדרין וייס מוטי 2דרך יצחק פניגר  מחלבה -תנובה  מפעלים

 כשרות רגילה טירן שושן  1 סרני יש בשכונה  -שופרסל  מרכולים

 כשרות רגילה שאול שמואל 7אופנהיימר  סופר ויקטורי מרכולים

 כשרות רגילה קרוצנקו ברק 15דרך ירושלים   יינות ביתן )מגה בעיר( מרכולים

 כשרות רגילה חיים עזרא 183הרצל  שופרסל ביג מרכולים

 כשרות רגילה קרוצנקו ברק 2דרך ירושלים  יינות ביתן )מגה בעיר( מרכולים

 כשרות רגילה קרוצנקו ברק 1פנחס בן דוד  שופרסל שלי מרכולים

 כשרות רגילה טירן שושן 1מוטי קינד  סופר רמי לוי מרכולים

 כשרות רגילה חיים עזרא אחד העם  סופר יוחננוף מרכולים

 כשרות רגילה טירן שושן 11המפוח  סופר שוק יוחננוף מרכולים

 מרכולים
מחסני  -קו אופ שופ 

 השוק
יהודה גורודיסקי 

51 
 כשרות רגילה קרוצנקו ברק

 כשרות רגילה טירן שושן 10מוטי קינד  סופר יוחננוף מרכולים

 שופרסל דיל מרכולים
דרך ששת הימים 

43 
 כשרות רגילה טירן שושן

 כשרות רגילה תם יוני 2ביל"ו  -קניון עופר  שופרסל דיל מרכולים

 כשרות רגילה קרוצנקו ברק 1פנחס בן דוד  תבליני אותנטי תבלינים

  קיסנר צבי 83הרצל  תבליני גדסי תבלינים
לאוכלי מהדרין 

 קטניות

 קיסנר צבי  107הרצל  קליית בראשית תבלינים
לאוכלי מהדרין 

 קטניות

 רגילהכשרות  חיים עזרא 167הרצל  חממה בעיר תבלינים

 כשרות רגילה טירן שושן 10מוטי קינד  גרעיני עפולה תבלינים

 


