
בס"ד

טלפוןאיזוררחובבשרי / חלבישם המסעדה/ חנותעיר
08-9926376אופקיםאליהו גולומב 14מאפייה פרוה/חלביבית מאפה למהדריןאופקים

050-6874787אלעדר' שמעון בן שטח 10שווארמה/ פלאפלפלאפליקואלעד

בית אלא.ת. בית אל ב'מאפייהמאפיית הרביבית אל

02-6261211בית שמשנחל ניצנים 8פיצהפיצה פיקסבית שמש

02-9999389בית שמשדרך יצחק רבין 2פיצהפיצה אורבית שמש

02-9918880בית שמשיגאל אלון 2 (בתחנת דלק)מסעדה בשרימסוביןבית שמש

בית שמשנחל ניצנים 16גלידריהגלידלנדבית שמש

בית שמשישעיהו הנביא 4גלידריה חלביזיסלקבית שמש

בית שמשנחל ניצנים 3מאפייה פרוה/חלבימאפיית חלת הביתבית שמש

02-5439047בית שמשמשה רבינו 2מאפייה פרוה/חלבימאפיית חלת הביתבית שמש

02-9990703בית שמשנחל ניצנים 8דגיםדובי דגיםבית שמש

02-9993121בית שמשנחל דולב 19מסעדה חלביהולי בייגלבית שמש

ביתראלעזר המודעי 17מאפייה פרוה/חלבימאפיית מן הארץביתר

02-5950111ביתרהר"ן 14בשרייוסלהביתר

בני ברקכהנמן 104גלידריהזיסלקבני ברק

1700501222בני ברקהירקון 8פיצהפיצה איטליוניבני ברק

03-7464040בני ברקר' עקיבא 2טוסטים בשריאריק'סבני ברק

03-7382443בני ברקאברבנאל 72טוסט נקניק בשרימטעמי גרשיבני ברק

03-5292529בני ברקהרב כהנמן 100פיצהפיצה טוונטי פייבבני ברק

04-6100098חדרההנשיא 2 פיצהפיצה יגאלחדרה

050-8806337חדרהחדרהקייטרינג בשריקייטרינג מטעמיהחדרה

04-6329165חיפההאצטדיון 25 קרית חייםמאפייה פרוה/חלביוי אר בית מאפהחיפה

"בד"ץ מהדרין"
בראשות

הגאון הרב א. רובין שליט"א

רשימת מסעדות, איטליז, מאפיות, קייטרינג



04-9577011חצור הגליליתבן גוריון 9 פיצהפיצה העמקחצור

04-6669334טבריהאלחדיף 9פיצהאלוף הפיצה והפלאפלטבריה

04-6669334טבריהאלחדיף 9שווארמה / פלאפלאלוף הפלאנצהטבריה

02-6429240בית וגןהפסגה 23בשרימזנון הפסגהירושלים

02-6421242בית וגןעוזיאל 28מסעדה חלבינוגטיןירושלים

02-5705797בית וגןעוזיאל 90פיצוחים/תבליניםתבליני עזוראירושלים

02-6420827בית וגןהפסגה 17בשרישובעירושלים

02-5382660בעלזשמגר 16 קניון רב שפעבשריבורגר ביטירושלים

02-5614444בעלזשמגר 16 קניון רב שפעחלבימיסטר בייגלירושלים

054-8166359גאולההישיבה 1מיציםמיץ פריירושלים

02-5383262גאולהמלכי ישראל 26חלביסאם בייגלירושלים

גבעת שאולבית הדפוס 13 איטליזאיטליז מטעם חפץ חייםירושלים

גבעת שאולאלקבץ 2אוכל מוכן לשבתיוסלה מוקיר שבתירושלים

02-5782441גבעת שאולכנפי נשרים 3מאפייה פרוה/חלבימאפיית האני מוןירושלים

02-6517474גבעת שאולבית הדפוס 32חנות קפואיםיענקלה סופר עוףירושלים

גבעת שאולכנפי נשרים 23פיצהביג אפל פיצהירושלים

02-6524414גבעת שאולכנפי נשרים 24חלבימוסקטירושלים

גבעת שאולכנפי נשרים 68טוסטים בשריטשולנט עולמי / ברמיטירושלים

02-6516566גבעת שאולכנפי נשרים 66בשרישווארמיסירושלים

02-6528783גבעת שאולבית הדפוס 12בשריפלאפל 4 טעמיםירושלים

02-5325707הר חוצביםהרטום 10חלביד"ר פיצהירושלים

02-5815815הר חוצביםקרית מדע 3מסעדה בשריתרודריגזירושלים

02-9998190הר חוצביםקרית מדע 3בשריסאם בורגרירושלים

הר חוצביםקרית מדע 3בשרי/פרווהיאמה סושיירושלים

הר חוצביםקרית מדע 3חומוס חומוס אליהוירושלים

052-6488934הר נוףקצנלבויגן 55בשרי וחלביקייטרינג לה קארטירושלים

02-6522447הר נוףשאולזון 58חלביבייגלס הר נוףירושלים

02-5809966הר נוףשאולזון 56חנות דגיםמרכז הדגיםירושלים

02-6421242הר נוףשאולזון 49מסעדה חלבינוגטיןירושלים

076-5403667מירזוננפלד 12סושיטוקיוירושלים

מירהנגר 2טוסטים בשריטשולנט עולמי / מיטייםירושלים



מירבית ישראל 2טוסטים בשריפליימסירושלים

02-6506565מרכזסנטר 1גלידריהזיסלקירושלים

02-6770779מרכזאגריפס 88איטליזMEAT CHOICE ירושלים

02-6232839מרכזאגריפס 8איטליזאיטליז מטעם חפץ חייםירושלים

מרכזאגריפס 44מאפייה פרוה/חלבימגדניית מרציפןירושלים

02-5444749מרכזהנביאים 43מסעדה בשריתמסעדת ליטובירושלים

02-5444749מרכזהנביאים 43מלוןמלון ליטובירושלים

02-5666060מרכזהמלך ג'ורג' 52חלביגבינה ועגבניהירושלים

02-6240504מרכזדוד המלך 26מסעדה בשריפרה אדומהירושלים

02-5855773נוה יעקבמרכז מסחריבשריסטקיית ברכת המזוןירושלים

02-5833992נוה יעקבמרכז מסחריחלביפיצה רויאלירושלים

רובע יהודיבית אל 1פיצריהקופי שופירושלים

02-5852184רובע יהודיתפארת ישראל 18חלבי/פרווהזיסלקירושלים

רובע יהודיהמקובלים 5פלאפל פרווהפלאפל ברובעירושלים

050-6363560רובע יהודימשגב לדך 40סנדויצים פרווה/ חלביסלט אקספרסירושלים

02-6280081רובע יהודיתפארת ישראל 5מסעדה חלביתהולי בייגלירושלים

054-6276655רובע יהודיתפארת ישראל 17פיצהפיצה ברובעירושלים

02-6227711רוממהירמיהו 21דגיםקינג סלמוןירושלים

02-5026232רוממהירמיהו 13מסעדה בשרי/פרוהאצה סושי ברירושלים

רוממהשמגר 4מסעדה חלביוופל ברירושלים

02-5635680רחביהקרן קיימת 26מסעדה חלביגרין גוט פודירושלים

רחביהאוסישקין 37טוסטים חלביהקפה של נתןירושלים

רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותבשריבאגט אריקירושלים

רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותציפסאדמהירושלים

02-5702525רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותמסעדה חלביוופל ברירושלים

054-9404194רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותדוכן, חלביג'וסי ברירושלים

02-5796034רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותמסעדה חלביתהולי בייגלירושלים

02-5796034רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותמסעדה חלביתפסטה בר 20ירושלים

רמותשד' גולדה מאיר קניון רמותגלידריהזיסלקירושלים

02-5327798רמת אשכולפארן 5פיצהביג אפל פיצהירושלים

רמת אשכולפארן 7בשריאין בורגרירושלים



02-5815434רמת אשכולפארן 7חלביוופל ברירושלים

02-5815257רמת אשכולמעבר המתלה 5מאפייה פרוה/חלבימגדנית גרליץירושלים

02-5813388רמת אשכולפארן 15חלביסאם בייגלירושלים

02-5815405רמת אשכולפארן 9חלביפיצה רימיניירושלים

02-6223232שמואל הנביאשמואל הנביא 100בשריבאגט אריקירושלים

02-5820058שמואל הנביאשמואל הנביא 100חלביד"ר טוסטירושלים

תלפיותהאומן 29מאפייה פרוהמאפיית פיינגולדירושלים

052-3283532מירוןצומת מושב מירוןמסעדה בשריתאצל שמעוןמירון

02-6563953מישור אדומיםפריאל 3מאפייה פרוה/חלביבית מאפה עידיתמישור אדומים

04-6921005צפתוייצמן 11פיצהפיצה רשב"יצפת

077-4020991צפתלוחמי הגטאות 1בשריהשווארמה של שלום (הפינה)צפת

072-2382121רחובותחי"ש 3מאפייה פרוה/חלביבילקעל'הרחובות

050-4129416רחובותחי"ש 3קייטרינג בשריהערשי'ס קייטרינגרחובות

תפרחאור החיים 15קייטרינג בשריקייטרינג נחת רוח בסימאתפרח

08-8037907
052-3221666


