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סיווג בתוקף סיווג שמיטהסיווג כשרותסוג מזוןכתובתשם העסק

אולמותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי7אופנהיימר אולם ארועים רוז

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי52ו "בילאטליז שפע בשר

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי9דב הוז אטליז אלישע

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי2דרך ירושלים איטליז מילנסה 

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי74הר הצופים אטליז חד וחלק 

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי 126הרצל אטליז אדיר

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי63הרצל אטליז ורד הצלע 

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות מהדריןבשרי5חיים וייסבורג (שווק הודו)אלי מהדרין 

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי13יעקב איטליז שף בשר

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות מהדריןבשרי56עזרא אטליז גד שרעבי

איטליזיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי17עמוס דניאלי אטליז בלדי

בתי מאפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי 75הר הצופים 2דני בית מאפה 

אבות / בתי מלון בתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי 4ח "דרך הפלמ"גן דוד"בית אבות 

אבות / בתי מלון בתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי, בשרי 10דרך מרדכי בשיסט "נוה עמית"בית אבות 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי 2אופנהיימר פארק המדע - רולדין 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי218הרצל 2ארומה אספרסו בר 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהדגים, חלבי 1ויצמן קפה לה לה

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי10מוטי קינד סנטרו - רולדין 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- ארומה 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי, דגים, פרוה2ו "ביל- קניון עופר  קניון- קפה לנדוור 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- ראנץ קופיקס 

בתי קפהבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- רולדין 

גלידריותבתוקףשמיטה לחומראכשרות רגילהחלבי210הרצל גלידריה- גרנדה איטליה 

דגיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהדגים, פרווה68ו "בילמלניק דגים

דגיםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהדגים2דרך ירושלים חנה דגים

דגיםבתוקףלא רלוונטיכשרות מהדריןדגים129הרצל (חנות דגים)שירת הים 

דגיםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהפרווהשוק בילושמוליק דגים

ירקותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרוה27אלי הורביץ טרי מהמשק

ירקותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה167הרצל ששי כהן- פירות 

ירקותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה43הרצל חנות- יבולי אליהו 

ירקותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפירות וירקות95הרצל ברוך ירקות

ירקותבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפירות וירקות9יוסף ויינר ירקות שפע הארץ 

ירקותבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןירקותנורדאוירקות שפע ברכה

ירקותבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווה 14עזרא פירות וירקות ולץ

ירקותבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווהשוק סיטונאישוק סיטונאי- יבולי אליהו 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי 4ח "דרך הפלמרפאל סנטר

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי3המדע פיתה רחוב

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי6המדע מקסיקנה 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי74הר הצופים פפיתה שווארמה

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי135הרצל שוארמה קריטי

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה183הרצל חומוס- קזבלן 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי185הרצל בוזי סושי בר נודלס 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי191הרצל אושי אושי

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי6פקריס פטריקס בר
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מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי28קלמן גבריאלוב מסעדת פאפוס

B S R מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי2ו "ביל- קניון עופר      מסעדת

B. frehs  מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- בורגר ראנץ 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  דוכן- יוגו 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהא"בישול רמ- כשרות רגילה בשרי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- וקה 'מזנון צ

מזנוניםבתוקףשמיטה לחומראכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- פיצה האט 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- פרצל 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- קים קוי 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- סחוט דוכן 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- שווארמה אקספרס 

מזנוניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- תירס 

מסעדותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי7אופנהיימר אפלייד מטריאלס

מסעדותבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהבשרי1המדע מסעדת גחלים

מסעדותבתוקףשמיטה לחומראפיקוח מהודרבשרי22הרצל מסעדת בוכרה

מסעדותבתוקףשמיטה לחומראכשרות רגילהחלבי48יעקב וס'בראנצ

מסעדותבתוקףשמיטה לחומראכשרות רגילהחלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- מאמא גרג 

מסעדותבתוקףהיתר מכירהא"בישול רמ- כשרות רגילה חלבי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- מסעדת ביגה 

מסעדותבתוקףהיתר מכירהא"בישול רמ- כשרות רגילה בשרי2ו "ביל- קניון עופר  קניון- רוזה 

מפעליםבתוקףל"חו/ יבול שישית מהדרין/ כשרות רגילה פרווהדרך גד פיינשטיין מ"יפאורה תבורי בע

מפעליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרוה2דרך יצחק פניגר אוליביה סלטים

מפעליםבתוקףלא רלוונטימהדרין/ כשרות רגילה פרוווה, חלבי2דרך יצחק פניגר מחלבה- תנובה 

מפעליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפירות וירקות, פרווה6החבורה פרי מיקס

מפעליםבתוקףל"חו/ יבול שישית מהדרין/ כשרות רגילה פרווה, חלבי25היצירה "פלקו"גלידות 

מפעליםבתוקףשמיטה לחומראכשרות רגילהפרווה7היצירה תבליני העליון

מפעליםבתוקףלא רלוונטיכשרות רגילהבשרי10המפוח כל הבשר מפעל

מפעליםבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווה18משה יתום מטעמי אביטלי 

מרכוליםבתוקףשמיטה לחומרא(מהודר- בשר )כשרות רגילה פרווה, חלבי, בשרי7אופנהיימר סופר ויקטורי

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשריאחד העם סופר יוחננוף

מרכוליםבתוקףהיתר מכירה כשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי15דרך ירושלים  (מגה בעיר)יינות ביתן 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירה כשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי2דרך ירושלים (מגה בעיר)ביתן מרקט 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי44דרך ששת הימים שופרסל דיל

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה11המפוח המפוח- סופר שוק יוחננוף 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי152הרצל סופר- שפע דיל 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי183הרצל שופרסל שלי

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי51יהודה גורודיסקי קואופ שופ- מחסני השוק 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהדגים, פירות וירקות, פרווה, חלבי, בשרי10מוטי קינד מוטי קינד- סופר יוחננוף 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי2סירני יש בשכונה - שופרסל 

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי2פנחס בן דוד שופרסל שלי

מרכוליםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה, חלבי, בשרי3ו "ביל- קניון עופר  שופרסל דיל

קיטרינג ואוכל מוכןבתוקףהיתר מכירה כשרות רגילהדגים, פרווה, בשרי8המנוף סלטי משני

תבליניםבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווה2דרך ירושלים תבלין אין

תבליניםבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווה107הרצל קליית בראשית

תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה167הרצל חממה בעיר
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תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה198הרצל מלך הקליה 

תבליניםבתוקףשמיטה לחומראכשרות מהדריןפרווה83הרצל תבליני גדסי

תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה6ויצמן (קיורטוש)לה 'דורק

תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה2זכריה מדר תבליני זמרת הארץ

תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה10מוטי קינד גרעיני עפולה

תבליניםבתוקףהיתר מכירהכשרות רגילהפרווה1פנחס בן דוד תבליני אותנטי


