
טלפוןישובמספרשם

25906955שער בנימין147שער בנימין- איטליז יוסף 

523738234גבעת הראל34אסדר לסעודתא

25321828שער בנימין173מ" בע2000מעיין . מ.ג

25321828שער בנימין179מ" בע2000מעיין . מ.ג

549755753שער בנימין109חומוס יאלי

02-9979111שער בנימין91חנניה דגים

02-5834260שער בנימין89מ"מאפיית שיפון פלוס בע

02-9979333נחלת בנימין64יקב פסגות- מזנון 

506588989שער בנימין116מיני מחניודה

25852336שער בנימין126עוף ירושלים

29979978שער בנימין87על המשקל

02-9979333נחלת בנימין63עץ הרימון

26292323שער בנימין178סביח מחניודה- פלאפל 

585505012מעבר מכמש81פלאפל בתחנה

29709762שער בנימין90שיווק השקמה- רמי לוי 

29971085מגרון135מעבר מכמש" - מנטה"תחנת דלק 

544980694בית אל131"המקום"

02-9974159בית אל20אולפנת רעיה

526059675בית אל183יין כהנים

02-9974572בית אל21כמעט חינם- יינות ביתן 

547240935בית אל159יקב מן

02-9975666בית אל22ישיבת בני צבי

02-9973631בית אל29מאפיית הרבי

546713826בית אל115מטעמים לשבת

527220458בית אל151נקודה טובה

02-9973166בית אל23מ"סופר ביג בע

02-9972992בית אל25פיצה גולן

504587261בית אל128פיצה מאי

507171201בית אל27פלאפל הישועות

054-4248603בית אל30קייטנרינג מטעמי הארץ

29706600בית אל139קפה בטיילת

02-9975192בית אל28אל-קרית הישיבה בית

02-9975550בית אלYELLO19תחנת דלק בית אל 

052-4239010בית חורון32הכוורת

522408819בית חורון174פיצת הישוב

525556833גבע בנימין111יקב הרי גלעד

523579882גבע בנימין113כפית סוכר

02-5838632גבע בנימין7סלי זול

508654557גבע בנימין177פיצה בנימין

02-5833774גבע בנימין8שפע מי טל

02-6711160גבעון החדשה33ביג מאמא

02-9973472דולב35אולפנת דולב

584900222דולב132פלאפל עדני

545264243חלמיש176מ באולפנת שירת הים"בטנא בע

505725655חלמיש127פיצה בכיכר

505725665חלמיש43תחנת דלק רננית

509170258חשמונאים37"אמא קאדי- "דליה אלגריסי 

505879795חשמונאים141המתוקים של רונית

86349943חשמונאים180ס'שושנה

526176801טלמון103בד בבד

050-9935299טלמון44אתנחתא- בד בבד 

524483327טלמון123סופר זול נריה



524483327טלמון161סופר זול נריה

543050791טלמון93שוגרליין

525563590כוכב השחר168דבש שמח

527966606כוכב השחר157כוכב השחר- יקב קשת 

29943717כוכב השחר149ישיבת אהבת חיים

29947328כוכב השחר120משק גור אריה

054-5644459כוכב השחר49משק צרפתי

522209505כוכב יעקב107החצר התימנית

504094943כוכב יעקב53מ"צים שיווק ישיר בע/ יינות ביתן

509961221כוכב יעקב110יעקב מאיר כהן

050-4277716כוכב יעקב52פיצה בוטיק

549829755כוכב יעקב171מיט אנד סוויט/ קנה וקינמון 

02-9939868כפר אדומים11אדומיט

02-9974477כפר אדומים1ארץ בראשית

504604140כפר אדומים12הלל תעשיות

02-5353218כפר אדומים13פוד' טאצ

29974477כפר אדומים102ארץ בראשית- כרמא 

02-5355351כפר אדומים14מסעדת הכנענית

058-5505011כפר אדומים15פלאפל בתחנה

546789693כפר האורנים170מאזניים טעמי בוטיק

052-8662961כפר האורנים47פרפרלין

502450250כפר האורניםSWEETHING133שוקופרינט 

505277149מבוא חורון108המטבח של פיני

08-9726842מבוא חורון55מבוא חורון מבושלת- סי אי פי 

503516000מבוא חורון58סעודתא

08-9262015מבוא חורון56פומרנץ

509987095מעלה לבונה117זול מעלה לבונה-סופר

547718380מעלה מכמש105דבש מכמש

25353379מצפה יריחו60ישיבת נתיבות יוסף

02-5901481מצפה יריחו2נוף הירדן

526549995מצפה יריחו124סופר נח

547653011מצפה יריחו59פיצה עוז

89749444מתתיהו62מ"קינוחי יואב בע

050-2396130י"ניל40פיצה נילי

052-4591112נעלה41המקום של שגיב

524518332נעלה140פינת טורקיז

526070979נעלה165קרני בורגר

02-9973789עופרה73אולפנת עופרה

02-9971992עופרה74בחצר של אלי

509974949עופרה121יקב תניא

523003708עופרה48מזמרת הארץ

054-7951795עופרה72מסעדת אזבר

547628408עופרה92מעצבות בחן

29971042עופרה162מרכול עפרה

29978231עופרה175עמותת לב בנימין

523115873עופרה158פלאפל עפרה

29971778עופרה77 עפרהYELLOתחנת דלק 

543374559עטרת65"תפוח בדבש"קייטרינג - ישיבת כינור דוד

89249662עטרת66פשוט טעים

502420228עלי106דליקטס

504509999עלי125סטופ בורגר עלי

29409323עלי148פיצה עלי

052-5795265עלי70קיגל שטיבל



29942236עלי95קניונית עלי

29974664פסגות78הבית הכתום

02-9979333פסגות5יקב פסגות

29975622פסגות79מזנון טיבי

02-9979979פסגות80סופר פסגות

054-4419845רימונים51בית עם אופי

26508882שילה153מ"בע. ש.ארץ הצבי א

502050852שילה182חומוס בויה

507250806שילה181יקב גבעות

523322905שילה160יקב קידה

29400736שילה83יקבי שילה

29943487שילה118מרכול שילה

29944019שילה119שילה הקדומה- מרכז מבקרים 

02-9401313שילה85משק אחיה

29944521שילה156נופהרים

02-9943784שילה82סופר מנחם

052-7203385שילה84קייטרינג ברקת



 משגיחכשרותסוג

שלמה יעקברגילבשרי

נחום קינןמהדריןבשרי

ניר ביטוןרגיל,מהדריןפרווה,פרווה, חלבי,בשרי

ניר ביטוןרגיל,מהדריןפרווה,פרווה, חלבי,חלבי,בשרי

שלמה יעקבמהדריןפרווה

שלמה יעקברגילפרווה

שלמה יעקבמהדריןפרווה,חלבי

נחם גבריאלירגילחלבי

שלמה יעקברגילפרווה,פרווה, חלבי

נחום חירגילבשרי

שלום לקסרגילפרווה, חלבי

נחום חימהדריןחלבי,בשרי

שלמה יעקבמהדריןפרווה

שלום לקסרגילבשרי

ניר ביטוןרגיל,מהדריןפרווה,פרווה, חלבי,חלבי,בשרי

שלום לקסרגילחלבי

ניר ביטוןרגילפרווה

ניר ביטוןמהדריןחלבי,בשרי

ניר ביטוןמהדריןפרווה

ניר ביטוןמהדריןפרווה

ניר ביטוןמהדריןפרווה

ניר ביטוןמהדריןחלבי,בשרי

ניר ביטוןמהדריןפרווה,חלבי

ניר ביטוןמהדריןבשרי

יגאל אילוזמהדריןחלבי

ניר ביטוןרגיל,מהדריןפרווה,חלבי

ניר ביטוןמהדריןחלבי

ניר ביטוןמהדריןחלבי

ניר ביטוןמהדריןבשרי

ניר ביטוןמהדריןחלבי,בשרי

ניר ביטוןמהדריןחלבי

ניר ביטוןמהדריןחלבי,בשרי

ניר ביטוןרגילחלבי

איתמר מגארירגילחלבי

שי אריזונירגילחלבי

שלמה יעקבמהדריןפרווה

שילה סויסהמהדריןפרווה

שילה סויסהרגילפרווה,בשרי

מרדכי ועקניןמהדריןחלבי

שילה סויסהרגילפרווה,בשרי

ל'איתמר אברגמהדריןבשרי

אבירם חריברגילבשרי, חלבי

אבירם חריברגילפרווה

חיים מנדלסוןרגילחלבי,בשרי

מלאכי חזנירגילחלבי

מלאכי חזנירגילפרווה, חלבי

מלאכי חזנימהדריןבשרי

מלאכי חזנירגילפרווה

מלאכי חזנירגילחלבי

דוד אייגנרמהדריןפרווה

עופר חניהמהדריןחלבי

אביעד גוטמןרגיל,מהדריןפרווה,חלבי



אביעד גוטמןרגילפרווה

שניר הראלמהדריןפרווה,חלבי

יוגב עובדמהדריןפרווה

יוגב עובדמהדריןפרווה

אברהם ארנרייךמהדריןחלבי,בשרי

יוגב עובדמהדריןפרווה

יוגב עובדמהדריןפרווה

צבי דגןרגילבשרי

שלום גוזלןרגילפרווה

יגאל סרברומהדריןבשרי

שלום גוזלןמהדריןחלבי

בן ציון כהןרגילבשרי

אבנר הןרגילבשרי

אבנר הןרגילחלבי,בשרי

אבנר הןמהדריןפרווה

אבנר הןרגילבשרי

אבנר הןמהדריןפרווה

אבנר הןרגילחלבי,בשרי

אבנר הןרגילבשרי

ירון הרפזרגילחלבי

ירון הרפזרגילחלבי

ירון הרפזרגילפרווה,חלבי

אפרים מעוזמהדריןבשרי

יוסי פרינץרגילפרווה,פרווה, בשרי, חלבי,חלבי,בשרי

מוטי פרטושמהדריןבשרי

מוטי פרטושרגילפרווה

אורי מדמונימהדריןפרווה,פרווה, חלבי

מיכה שפיראמהדריןפרווה

עודד סימן טובמהדריןחלבי,בשרי

ידידיה ניימןמהדריןבשרי

ידידיה ניימןרגילפרווה

ידידיה ניימןמהדריןחלבי

יוסף קליימןמהדריןפרווה, חלבי

מלאכי חזנירגילחלבי

מלאכי חזנימהדריןחלבי

מלאכי חזנירגילחלבי

יוסף קליימןמהדריןבשרי

נעמן לוריאמהדריןחלבי,בשרי

חיים בלוךרגילחלבי

אמציה עציוןמהדריןפרווה

נעמן לוריאמהדריןחלבי,בשרי

אליאב דוודיאןרגילבשרי

גליה טלמהדריןפרווה

חיים בלוךרגילפרווה,פרווה, חלבי

נעמן לוריארגילחלבי,בשרי

אליאב דוודיאןרגילפרווה

ניר ביטוןרגילחלבי

גיא מליקמהדריןחלבי,בשרי

אורן עטיהמהדריןבשרי

אליהו אביטןמהדריןבשרי

אליהו אביטןרגילבשרי

אליהו אביטןמהדריןחלבי

אליהו אביטןמהדריןבשרי



אליהו אביטןרגילפרווה,פרווה, חלבי,בשרי

דניאל לוצנרמהדריןחלבי,בשרי

נחם גבריאלימהדריןפרווה

נריה אברהמימהדריןבשרי

שלום לקסרגיל,מהדריןפרווה

שמעון אבן חןמהדריןפרווה

יוני אדמונימהדריןפרווה

יוני אדמונירגילפרווה

מהדריןפרווה

חיים בלוךמהדריןפרווה

אהרון עברימהדריןפרווה

גלעד רוטרגיל,מהדריןפרווה,חלבי

אלמוג חוטרמהדריןחלבי

נועם מרינבךמהדריןפרווה

יוני אדמונימהדריןפרווה

אבישי וקניןרגילפרווה

יוני אדמונימהדריןבשרי


