
 משגיחכשרותסוגטלפוןישובשם

נחום חימהדריןבשרי02-9979333שער בנימיןאדום-לבן" מבית יקב פסגות"
ניר ביטוןרגילפרווה054-4980694בית אל"המקום"

Tini bitesירון הרפזרגילחלבי08-9713111כפר האורנים
עודד סימן טוברגילחלבי054-2547074כפר אדומיםא.ב.ג. פרסיליה בע"מ

יוגב עובדמהדריןפרווה02-5409030כוכב השחראדווה מוצרי קוסמטיקה
אבירם חריברגילחלבי, בשרי02-9973472דולבאולפנת דולב

נעמן לוריאמהדריןחלבי, בשרי02-9973789עופרהאולפנת עופרה
ניר ביטוןמהדריןחלבי, בשרי02-9974159בית אלאולפנת רעיה

שלום גוזלןמהדריןפרווה02-5606868כוכב יעקבאחי יעקב - סופר חברתי
שלמה יעקברגילבשרי02-5906955שער בנימיןאיטליז יוסף - שער בנימין

שלמה יעקברגילחלבי, פרווה054-3061114שער בנימיןאינגליש קייק
שלמה יעקבמהדריןבשרי052-8888415שער בנימיןאמיגוס

נחום קינןמהדריןבשרי052-3738234גבעת הראלאסדר לסעודתא
עודד סימן טוברגילחלבי, בשרי02-9974477אלוןארץ בראשית

נועם מרינבךמהדריןפרווה02-6508882שילהארץ הצבי א.ש. בע"מ
דוד אייגנרמהדריןפרווה052-6176801טלמוןבד בבד

עופר חניהמהדריןחלבי, בשרי050-9935299טלמוןבד בבד - אתנחתא
ניר ביטוןרגילבשרי050-6467200בית אלבורגר מאנץ

חיים בלוךרגילחלבי02-9971992עופרהבחצר של אלי
איתמר אברג'למהדריןבשרי02-6711160גבעון החדשהביג מאמא

אלמוג חוטררגילפרווה052-7966608שילהביכורי שילה - קטיף עצמי
אלמוג חוטררגילחלבי, פרווה052-7966608שילהביכורי שילה - שיווק ישיר

שמעון אבן חןמהדריןפרווה054-4419845רימוניםבית עם אופי
ניר ביטוןמהדרין,רגילבשרי,חלבי,פרווה02-5321828שער בנימיןג.מ. מעיין 2000 בע"מ
ניר ביטוןמהדרין,רגילבשרי,חלבי, פרווה02-5321828שער בנימיןג.מ. מעיין 2000 בע"מ

ישראל בן טולילהרגילבשרי052-6070501שילהגופנה
חיים בלוךרגילחלבי, פרווה02-9971042עופרהגלסנר רשת סופרים בע"מ

מיכה שפיראמהדריןפרווה054-7718380מעלה מכמשדבש מכמש
עודד סימן טוברגילחלבי02-5900588כפר אדומיםדוד ליס בורקס הכפר

דניאל לוצנרמהדריןחלבי, בשרי02-9974664פסגותהבית הכתום
איתמר מגארירגילחלבי052-4239010בית חורוןהכוורת

עודד סימן טובמהדריןפרווה050-4604140כפר אדומיםהלל תעשיות
אוהד גרנביץמהדריןבשרי050-5277149מבוא חורוןהמטבח של פיני

מלאכי חזנירגילפרווה050-5879795חשמונאיםהמתוקים של רונית
שלמה יעקבמהדריןבשרי054-9755753שער בנימיןחומוס יאלי
שלמה יעקברגילפרווה02-9979111שער בנימיןחנניה דגים

עודד סימן טוברגילבשרי02-5353218כפר אדומיםטאצ' פוד
ניר ביטוןמהדריןפרווה052-6059675בית אליין כהנים

ניר ביטוןמהדריןפרווה02-9974572בית אליינות ביתן - כמעט חינם
שלום גוזלןרגילפרווה050-4094943כוכב יעקביינות ביתן/ צים שיווק ישיר בע"מ

יגאל סרברומהדריןבשרי050-9961221כוכב יעקביעקב מאיר כהן
ניר ביטוןמהדריןפרווה054-7240935בית אליקב בית אל

מלאכי חזנימהדריןפרווה052-4481113חשמונאיםיקב בראשית
הרב אמיר בירנבאוםמהדריןפרווה050-7250806גבעת הראליקב גבעות

מהדריןפרווה052-3322905קידהיקב הר אפרים
שלמה יעקבמהדריןפרווה052-5556833גבע בנימיןיקב הרי גלעד

יוגב עובדמהדריןפרווה052-7966606כוכב השחריקב מבשר
נחם גבריאלימהדריןפרווה02-9979333שער בנימיןיקב פסגות

חיים בלוךמהדריןפרווה050-9974949עופרהיקב תניא
אהרון עברימהדריןפרווה02-9400736שילהיקבי שילה

עודד סימן טוברגילחלבי050-7257931כפר אדומיםירוק במדבר
אברהם ארנרייךמהדריןחלבי, בשרי02-9943717כוכב השחרישיבת אהבת חיים

ניר ביטוןמהדריןבשרי,חלבי02-9975666בית אלישיבת בני צבי

רשימת עסקים מושגחים



עודד סימן טובמהדריןחלבי, בשרי02-5353379מצפה יריחוישיבת נתיבות יוסף
שילה סויסהמהדריןפרווה052-3579882גבע בנימיןכפית סוכר

עודד סימן טובמהדריןפרווה02-9974477אלוןכרמא - ארץ בראשית
עודד סימן טוברגילבשרי02-9939868כפר אדומיםמ.א.פ. אדומיט בע"מ
ירון הרפזרגילחלבי054-6789693כפר האורניםמאזניים טעמי בוטיק

ניר ביטוןמהדריןפרווה02-9973631בית אלמאפיית הרבי
שלמה יעקברגילחלבי, פרווה02-5834260שער בנימיןמאפיית שיפון פלוס בע"מ
שלמה יעקברגילחלבי, פרווה02-5834260שער בנימיןמאפית שיפון פלוס בע"מ

משה הרץמהדריןבשרי,חלבי052-3003708עופרהמזמרת הארץ
נריה אברהמימהדריןבשרי02-9975622פסגותמזנון טיבי

ניר ביטוןרגילפרווה055-5573405בית אלמחסן המזון
שמעון יוחאי כהןמהדריןבשרי054-6713826בית אלמטעמים לשבת

אליאב דוודיאןרגילבשרי054-7951795עופרהמסעדת אזבר
עודד סימן טוברגילבשרי02-5355351כפר אדומיםמסעדת הכנענית

שלמה יעקברגילחלבי, בשרי, פרווה02-5853778שער בנימיןמעדניית מאיה
נחום חירגילחלבי02-9979333שער בנימיןמרכז מבקרים - יקב פסגות

אלמוג חוטררגילחלבי02-9944019שילהמרכז מבקרים - שילה הקדומה
נועם מרינבךמהדריןפרווה02-9401313שילהמשק אחיה

יוגב עובדמהדריןפרווה054-5644459כוכב השחרמשק צרפתי
ינון זמירמהדריןפרווה052-7966602אש קודשמשק שפיץ - דבש

ניר ביטוןמהדריןפרווה052-7966602אש קודשמשק שפיץ - יין
ניר ביטוןמהדריןחלבי02-9706600בית אלמתוק בלב
גליה טלמהדריןחלבי054-7628408עופרהמתוק מפז
יוני אדמונימהדריןבשרי02-5901481מצפה יריחונוף הירדן
ינון זמירמהדריןפרווה02-9944521גבעת הראלנופהרים

יגאל אילוזמהדריןחלבי058-6030901בית אלנקודה טובה
אורי מדמונימהדריןחלבי, פרווה050-9987095מעלה לבונהסופר-זול מעלה לבונה

ניר ביטוןמהדרין,רגילחלבי, פרווה02-9973166בית אלסופר ביג בע"מ
אביעד גוטמןרגילפרווה052-4483327נריהסופר זול נריה
אביעד גוטמןמהדריןחלבי, פרווה052-4483327נריהסופר זול נריה
אליהו אביטןרגילבשרי,חלבי, פרווה02-5441110עליסופר זול עלי

גלעד רוטמהדרין,רגילחלבי, פרווה02-9943487שילהסופר זול שילה
אבישי וקניןרגילפרווה02-9943784שילהסופר מנחם

ידידיה ניימןרגילפרווה052-6549995מצפה יריחוסופר נח
שלום לקסמהדריןבשרי,פרווה02-9979979פסגותסופר פסגות

אליהו אביטןרגילבשרי050-4509999עליסטופ בורגר עלי
יוסי פרינץמהדרין,רגילחלבי, בשרי, פרווה08-9726842מבוא חורוןסי אי פי - מבוא חורון מבושלת

שילה סויסהרגילבשרי,פרווה02-5838632גבע בנימיןסלי זול
מוטי פרטושמהדריןבשרי,פרווה050-3516000מבוא חורוןסעודתא

נחום חירגילבשרי02-5852336שער בנימיןעוף ירושלים
עודד סימן טובמהדריןפרווה050-5268761כפר אדומיםעופר מיכל - ספק מזון

שלום לקסרגילחלבי, פרווה02-9979978שער בנימיןעל המשקל
נעמן לוריארגילחלבי, בשרי02-9978231עופרהעמותת לב בנימין

שלמה יעקבמהדריןבשרי02-9979333נחלת בנימיןעץ הרימון
עודד סימן טוברגילבשרי050-9918886כפר אדומיםפוד טראק סקוואר

מוטי פרטושרגילפרווה08-9262015מבוא חורוןפומרנץ
מלאכי חזנירגילחלבי052-4518332נעלהפינת טורקיז

ניר ביטוןמהדריןחלבי02-9973478בית אלפיצה אנין
מלאכי חזנירגילחלבי050-5725655נווה צוףפיצה בכיכר

ניר ביטוןמהדריןחלבי02-9972992בית אלפיצה גולן
אביעד גוטמןמהדריןחלבי051-4291291נריהפיצה טלמונים

שלום גוזלןמהדריןחלבי054-3055879כוכב יעקבפיצה כוכב יעקב
ניר ביטוןמהדריןחלבי050-4587261בית אלפיצה מאי
מלאכי חזנירגילחלבי054-3413664נעלהפיצה מיי
מלאכי חזנירגילחלבי050-2396130ניל"יפיצה נילי
ידידיה ניימןמהדריןחלבי054-7653011מצפה יריחופיצה עוז
אליהו אביטןמהדריןחלבי02-9409323עליפיצה עלי

עודד סימן טוברגילחלבי02-9971423אלוןפיצה רוחמה
שלמה יעקברגילחלבי, פרווה02-6246755שער בנימיןפיצוחי מזרחי - טבע בנימין בע"מ

שלום לקסרגילבשרי058-5505012מעבר מכמשפלאפל בתחנה
עודד סימן טוברגילבשרי058-5505011כפר אדומיםפלאפל בתחנה



אבירם חריברגילפרווה058-4900222דולבפלאפל עדני
משה הרץרגילפרווה052-3115873עופרהפלאפל עפרה

שלמה יעקברגילחלבי, פרווה,פרווה050-6588989שער בנימיןפרי האדמה
ירון הרפזרגילחלבי052-8662961כפר האורניםפרפרלין

אורן עטיהמהדריןבשרי08-9249662עטרתפשוט טעים
אליהו אביטןמהדריןבשרי052-5795265עליקיגל שטיבל

בן ציון כהןרגילבשרי054-2496911בית אלקייטרינג - חייא דריהם
יוני אדמונימהדריןבשרי052-7203385שילהקייטרינג ברקת

ניר ביטוןמהדריןחלבי, בשרי054-4248603בית אלקייטרינג מטעמי הארץ
יוסף קליימןמהדריןחלבי, פרווה08-9749444מתתיהוקינוחי יואב בע"מ

ניר ביטוןמהדריןחלבי, בשרי02-9975192בית אלקרית הישיבה בית-אל
יוסף קליימןמהדריןבשרי052-6070979נעלהקרני בורגר

חיים בלוךרגילחלבי, פרווה02-5096177עופרהרונן קונדיטוריה
ניר ביטוןמהדרין,רגילבשרי,חלבי,פרווה02-9709762שער בנימיןרמי לוי - שיווק השקמה

חיים מנדלסוןמהדריןחלבי, בשרי052-8560640נווה צוףש.א.ג.י אחזקות - אולפנת שירת הים
גיא מליקמהדריןחלבי, בשרי052-8560640עטרתש.א.ג.י אחזקות בע"מ - ישיבת כינור דוד

שניר הראלמהדריןחלבי, פרווה054-3050791טלמוןשוגרליין
SWEETHING ירון הרפזרגילחלבי,פרווה050-2450250כפר האורניםשוקופרינט

מלאכי חזנירגילחלבי08-6349943חשמונאיםשושנה'ס
מלאכי חזנירגילבשרי050-4242020נווה צוףשניצל בתחנה

שילה סויסהרגילבשרי,פרווה02-5833774גבע בנימיןשפע מי טל
שלום לקסרגילחלבי02-9971085מגרוןתחנת דלק "מנטה" - מעבר מכמש

ניר ביטוןרגילחלבי02-9971778עופרהתחנת דלק YELLO עפרה
YELLO ניר ביטוןרגילחלבי02-9975550בית אלתחנת דלק בית אל

מלאכי חזנירגילחלבי, פרווה050-5725665נווה צוףתחנת דלק רננית
שלום גוזלןמהדריןפרווה054-6317503כוכב יעקבתן צ'יפס


