
בס"ד

טלפוןעיררחובבשרי / חלבישם המסעדה/ חנותאיזור
02-9912555בית שמשנחל ניצנים 16חלביגלידלנדבית שמש

בית שמשנחל ניצנים 3פרווה חלבימאפיית חלת הביתבית שמש

02-9990006בית שמשצאלים 2 רמת בית שמש א'בשריגריל בורגרבית שמש

02-9993121בית שמשנחל דולב 19חלביהולי בייגלבית שמש

בית שמשנחל זוהר 10חלביזיסלקבית שמש

058-6039037בית שמשנחל הקישון 34בשריקריאייטיב קייטרינגבית שמש

02-6263232ירושליםהרב עוזיאל 90 חלביאס בייגלסבית וגן

ירושליםהפסגה 10חלביקפה בפינהבית וגן

02-6429240ירושליםהפסגה 23בשרימזנון הפסגהבית וגן

02-5725383ירושליםעוזיאל 28חלבינוגטיןבית וגן

02-5382660ירושליםשמגר 16 קניון רב שפעבשריבורגר ביטבעלז

02-6515112ירושליםשמואל הנביא 100בשריבאגט בר אילובר אילן

02-5325707ירושליםבר אילן 31חלביד"ר פיצהבר אילן

02-5715693ירושליםמלכי ישראל 10חלביYOUR DAYגאולה

02-5672777ירושליםיחזקאל 8בשריבורגר שופגאולה

052-7601960ירושליםיחזקאל 43בשריישיבת עטרת ראשגאולה

ירושליםמלכי ישראל 20גלידריהזיסלקגאולה

054-8166359ירושליםהישיבה 1מיציםמיץ פריגאולה

02-5385299ירושליםשערי פינה 1פלאפלפלאפל גאולהגאולה

052-7296555ירושליםמלכי ישראל 5בשרישנילצהגאולה

02-5383262ירושליםמלכי ישראל 26חלביסאם בייגלגאולה

054-2333235ירושליםיהודה המכבי 5מאפייהראשית דגןגאולה

""""בדבדבדבד""""ץ מהדריןץ מהדריןץ מהדריןץ מהדרין""""

בראשות

הגאון הרב א. רובין שליט"א

רשימת מסעדות



ירושליםבית הדפוס 13 בשריאיטליז מטעם חפץ חייםגבעת שאול

ירושליםכנפי נשרים 24בשרינתנסגבעת שאול

02-6517474ירושליםבית הדפוס 32חנות קפואיםיענקלה סופר עוףגבעת שאול

057-3147223ירושליםאלקבץ 1חלבימאפה בתנורגבעת שאול

02-6524414ירושליםכנפי נשרים 24חלבימוסקטגבעת שאול

02-6517995ירושליםבית הדפוס 12בשרימסעדת רוזאיגבעת שאול

02-6516566ירושליםכנפי נשרים 66בשריסטקיית המושוניםגבעת שאול

02-6540102ירושליםכנפי נשרים 68חלביפיצה נבוגבעת שאול

02-5343723ירושליםבית הדפוס 11חלביוופל ברגבעת שאול

02-6528783ירושליםבית הדפוס 12בשריפלאפל 4 טעמיםגבעת שאול

077-4100256ירושליםכנפי נשרים 10חלביקפה פאזלגבעת שאול

ירושליםדברי מאפהסאם בייגל מפעלגילה 

02-5717002ירושליםהמרפא 1אולם אולמי אלגנטהר חוצבים

02-5717002ירושליםהמרפא 1בשריאנטריקוטהר חוצבים

02-6513869ירושליםשאולזון 58בשריבורגר שאולזוןהר נוף

02-6522447ירושליםשאולזון 58חלביבייגלס הר נוףהר נוף

02-6540977ירושליםחיי טייב 48חלביפיצה ירושלים 2הר נוף

ירושליםחסידי קרלין 4בשרישבט אחיםמיר

ירושליםבית ישראל 2בשריבוס ביסמיר

02-5400469ירושליםבית ישראל 7בשריבורגר ברמיר

054-5445987ירושליםהעמלים 5בשרימסעדת אליזמיר

02-5323964ירושליםמעלה דפנה 121/19בשריקידוש קלאבמעלה דפנה

ירושליםסנטר 1גלידריהזיסלקמרכז

02-6232839ירושליםאגריפס 8בשריאיטליז מטעם חפץ חייםמרכז

02-5666060ירושליםהמלך ג'ורג' 52חלביגבינה ועגבניהמרכז

02-6240504ירושליםדוד המלך 26בשריפרה אדומהמרכז

ירושליםמרכז מסחרי נוה יעקבפרווה/חלבימאפיית השחרנוה יעקב

02-5833992ירושליםמרכז מסחריחלביפיצה רויאלנוה יעקב

02-5820388ירושליםסנהדריה מורחבת 104פרווהמלטינג בובקאסנהדריה

02-6278887ירושליםתפראת ישראל 12בשריבורגרס בררובע יהודי

02-6277788ירושליםהמקובלים 1בשריברביקיו רובע יהודי



02-5852184ירושליםתפארת ישראל 18חלבי/פרווהזיסלקרובע יהודי

02-6245055ירושליםחב"ד 64 חלביבשערייךרובע יהודי

02-5852184ירושליםהיהודים 67חלבי/פרווהמרציפן ברובערובע יהודי

054-8422050ירושליםתפארת ישראל 18חלביקופי בייגלרובע יהודי

02-5635680ירושליםקרן קיימת 26חלביגרין גוט פודרחביה

02-5002500ירושליםעזה 19בשרימן המוכןרחביה

02-6413315ירושליםרכס שועפטבשריקייטרינג מאיירסרכס שועפט

ירושליםשד' גולדה מאיר קניון רמותבשריבורגרס בררמות

ירושליםלואי ליפסקי 39 רמות אחלביהפיצריהרמות

ירושליםשד' גולדה מאיר קניון רמותגלידריהזיסלקרמות

02-5815434ירושליםפארן 7חלביוופל בררמת אשכול

02-5815257ירושליםמעבר המתלה 5חלבי/פרווהמגדנית גרליץרמת אשכול

052-7658979ירושליםמעבר המיתלה 5דגיםדגים ברמהרמת אשכול

02-5813388ירושליםפארן 15חלביסאם בייגלרמת אשכול

ירושליםפארן 9בשריהבורגניםרמת אשכול

02-5815405ירושליםפארן 9חלביפיצה רימינירמת אשכול

02-5820058ירושליםשמואל הנביא 100חלביד"ר טוסטשמואל הנביא

ירושליםדוד 2בשרישווארמה צנעהשמואל הנביא

02-5383881ירושליםשד' גולדה מאיר 1בשרישווארמה בר אילןשמואל הנביא

ירושליםשמואל הנביא 114בשרימיתוסשמואל הנביא

02-6720844ירושליםדרך בית לחם 120פרווההולי בייגל-מפעלתלפיות

03-9214040פתח תקוהז'בוטינסקי 110בשריהיכל שלמה אולם אירועיםפתח תקוה

08-8555321קרית ספרהריטב"א 12 נאות הפסגהחנות ירקותהשוק של צביקהקרית ספר

08-8555123רחובותכובשי החרמון 23חנות ירקותהשוק של צביקהרחובות

052-7114224רחובותההגנה 50בשריקייטרינג מטעמי שבת קודשרחובות

תפרחאור החיים 15בשריקייטרינג נחת רוח בסימאתפרח

08-8037907
052-3221666


