הרבנות והמועצה הדתית
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ראש השנה תשע"ו

להלן רשימת המקומות בהם ישנו פיקוח כשרות מטעם הרבנות המקומית
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YOU
אביה אירועים
אביקו
אבנר ירקות
אולמי אביינטה
אולמי אליסון
אולמי אשר
אולמי הוד
אולמי היכלי דולפין
אולמי ליאונרדו
אולמי קליפסו
אושי אושי קניון עזריאלי
אטליז בית הבשר
אטליז דנינו
אטליז האוזי
אטליז הרוש
אטליז טרבלסי
אטליז לוי
אטליז מרדכי
אטליז סרור
אטליז עמנואל
אטליז פופוביץ
אטליז תמרה
אסי ואוהד מבשלים
באגט הזהב של גרשון
בונז'ור טורטינו
בורגרנץ'
בורקס טורקי רמלה  -בבא
בית הלאפה
בית מאפה אלון אוליאל
בן פורת יוסף
ג'נרל מילס ישראל בע"מ
גלידת אלדו
דאבל ביס
דוקטור לימון
הבאגט של ג'ינג'י
הבורקס הטורקי האורגינל
הום בורגר
הטוניסאי של אלי לוי
היכלי אמדאוס
המאפים של אנט
המשביע תעשיות מזון לתעופה
העוגות של איה
העוגיות של סימה
הפלאפל
הפריקסה הסנדוויץ הטוניסאי
הרצל 50
השוארמה של יוסי
ויקטורי
חוני וסמי
חלות ירושלים
חמוצי כרמל ובניו
חנות דגים
חנות ירקות המושב
חצ'אפורי רמלה
טבון המזרח
יאמי יאמי
יגאל פירות וירקות
יוחננוף
ירקות המושב
ירקות יהודה

כתובת
שדרות הרצל  ,45רמלה
יוסף קלויזנר  ,10רמלה
שדרות הרצל  ,60רמלה
המעפילים  ,2רמלה
היצירה  , 114רמלה
היצירה  ,21רמלה
קהילת דטרויט  ,6רמלה
שדרות הרצל  ,6רמלה
שדרות הרצל  ,רמלה
היצירה  ,10רמלה
קהילת דטרויט  ,1רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
ז'בוטינסקי  ,18רמלה
ז'בוטינסקי  ,5רמלה
ז'בוטינסקי  ,12רמלה
ז'בוטינסקי  ,14רמלה
המעפילים  ,5רמלה
ז'בוטינסקי  ,5רמלה
שמחה הולצברג  ,16רמלה
ז'בוטינסקי  ,4רמלה
אבא אחימאיר  ,13רמלה
עמיחי  ,8רמלה
הצנחנים  ,15 15רמלה
נחום סוקולוב  ,21רמלה
שדרות הרצל  ,87רמלה
יוספטל  ,31רמלה
הצופית  ,40רמלה
ז'בוטינסקי  ,3רמלה
שדרות הרצל  ,70רמלה
שדרות הרצל  ,87רמלה
משה אדרת  ,1רמלה
פשוש  ,2רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
הבעש"ט  ,15רמלה
רש"י  ,5רמלה
מבצע יהונתן  ,8רמלה
ז'בוטינסקי  ,3רמלה
עוזי חיטמן  ,44רמלה
אסתר המלכה  ,3רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,38רמלה
שדרות הרצל  ,57רמלה
תקומה  ,5רמלה
יצחק שדה  ,2רמלה
חיים ברלב  ,6רמלה
שדרות הרצל  ,104רמלה
שדרות שלמה המלך  ,3רמלה
שדרות הרצל  ,50רמלה
צה"ל  ,1רמלה
שדרות הרצל  ,91רמלה
ז'בוטינסקי  , 24רמלה
ז'בוטינסקי  ,18רמלה
ז'בוטינסקי  ,15רמלה
הצנחנים  ,15רמלה
צה"ל  ,2רמלה
שמחה הולצברג  ,16רמלה
וסף קלויזנר  ,4רמלה
שדרות הרצל  ,54רמלה
ז'בוטינסקי  ,11רמלה
הרמ"א  ,2רמלה
בן גוריון  ,רמלה
ז'בוטינסקי  ,5רמלה

הערה :יש לוודא כי התעודה של הרבנות המקומית תקפה

שם העסק
 62כמעט חינם סניף צפון
 63לה טורטיה בר
 64לחם משנה
 65מאפה הכהנים
 66מאפה נאמן
 67מאפיית "מן הארץ"
 68מאפיית אמסיס
 69מאפיית ביאליק
 70מאפיית יוסף ישייב
 71מאפיית יוסף ישייב
 72מאפיית פיתות מישאל
 73מזנון בית המשפט
 74מזנון לילנטל
 75מחסני "כמעט חינם"
 76מטעמי שולחן ערוך
 77מייק בורגר
 78מכולת רומן
 79מלכה אוזן פירות וירקות
 80מסעדת ירושלים
 81מסעדת צ'יקו ביס
 82מפגש סגול
 83מפעל "עדן"
 84מפעל "פוליבה"
 85מקדונלדס
 86מרכז הסנדביץ הטוניסאי
 87סחוט רמלה
 88סיגליס
 89סלטי מונטיקרלו
 90סלטי שמיר  2006בע"מ
 91סנדוויץ בר
 92עוגיות הדבש
 93פינת מן
 94פיצה אנד פיצה
 95פיצה אפרים
 96פיצה בועז
 97פיצה האט"
 98פיצה מנהטן
 99פיצה עגבניה
 100פיצה רמלה שלי
 101פיצה שמש
 102פיצוחי שאדי
 103פלאפל "סוף הדרך"
 104פלאפל חיימיקו
 105פלאפל יד המלך
 106פלאפל ציונה
 107פרי גן עדן
 108פרנקו"-גריל בר"
 109צ'וקה
 110קונדיטוריה בית יוסף
 111קונדיטוריה סמי
 112קונדיטוריה שרעבי
 113קופיקס
 114קייטרינג סיון
 115קפה גרג
 116קפה קפה
 117קפה קפה קניון עזריאלי
 118קקאו
 119רוקחמן בע"מ -מן ופלים
 120שולץ
 121שופרסל ביג
 122שופרסל דיל
 123שופרסל דיל קניון עזריאלי

כתובת
אבא אחימאיר  ,1רמלה
שדרות הרצל  ,54רמלה
היצירה  ,8רמלה
עוזי חיטמן  ,44רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
צה"ל  ,2רמלה
המעפילים  ,27רמלה
ח.נ .ביאליק  ,5רמלה
אבא אחימאיר  ,3רמלה
אבא אחימאיר  ,3רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,18רמלה
שדרות חיים וייצמן  ,רמלה
א.ס .לוי  ,12רמלה
יוסף קלויזנר  ,10רמלה
היצירה  ,8רמלה
שדרות הרצל  ,45רמלה
וילנא  ,10רמלה
א.ס .לוי  ,3רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,18רמלה
שדרות הרצל  ,108רמלה
שמחה הולצברג  ,16רמלה
אזור התעשייה  ,רמלה
אזור התעשייה ב'  ,רמלה
שדרות הרצל  ,91רמלה
אסתר המלכה  ,2רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
ח.נ .ביאליק  ,2רמלה
היצירה  ,110רמלה
אזור התעשייה  ,רמלה
שדרות הרצל  ,23רמלה
אמיל זולא  ,רמלה
דוכיפת  ,1רמלה
עוזי חיטמן  ,44רמלה
שדרות הרצל  ,23רמלה
שדרות חיים וייצמן  ,9רמלה
משה אדרת  ,1רמלה
שדרות חיים וייצמן  ,49רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
צה"ל  ,2רמלה
צה"ל  ,2רמלה
ז'בוטינסקי  ,13רמלה
שדרות הרצל  ,45רמלה
ההגנה  ,13רמלה
היצירה  ,8רמלה
יוסף קלויזנר  ,10רמלה
ויצמן  , 11רמלה
שדרות הרצל  ,91רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
ז'בוטינסקי  ,13רמלה
השריון  ,6רמלה
ז'בוטינסקי  ,3רמלה
הרצל  , 91רמלה
אמיל זולא  ,1רמלה
דוד רזיאל  ,1רמלה
הצופית  ,40רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,2רמלה
דוד רזיאל  ,1רמלה
אזור התעשייה  ,רמלה
שדרות הרצל  ,91רמלה
הצופית  ,40רמלה
אזור התעשייה  ,רמלה
שדרות דוד רזיאל  ,1רמלה
בברכת שנה טובה ומבורכת
הרבנות והמועצה הדתית

