המועצה הדתית

הרבנות המקומית
תל מונד

עדכון כשרות לחודש כסלו תש"פ

שם החנות

כתובת

בעלים

הערות

1

מסעדת לחמה בשרים

הדקל  41תל מונד

יונתן חג'בי

בשרי,

2

ויקטורי

השקד  4תל מונד

א.ב.א
ויקטורי

3

טאבון הצועני

רחוב השקד  2תל-מונד

ריעאני יאיר

4

אמריקן פיצה

מרכז מסחרי וולפסון

אליחי כחלון

הפלאפל והצ'יפס בשריים,
הבישולים אינם לפי שיטת מרן
הבית יוסף
מחלקת פירות וירקות הופרשו
תרומות ומעשרות ,מחלקת
מאפה פרווה/חלבי
מחלקה בשרית ומחלקה חלבית
פרווה/חלבי
כל מוצרי המאפה הנכנסים
לטאבון האבן נהפכים לחלבי
חלבי

תל-מונד
5

הקוסקוס של גליה

הדקל  56תל-מונד

אביב חיון

בשרי ,בישול הקוסקוס אינו
לפי שיטת מרן הבית יוסף

6

פלאפל עומייסי

מרכז מסחרי וולפסון
תל-מונד

אלישע וכנרת

בשרי,

הררי

הפלאפל והחביתות בשרי

7

מקדולנד'ס

רחוב הדקל  47תל-
מונד

אלוניאל
בע"מ

לתשומת לבכם במסעדה זו יש
אגף חלבי )מכיל אבקת חלב
נוכרי( ואגף בשרי ,הבישולים
אינם לפי שיטת מרן הבית
יוסף

8

יוגיו

הדקל  58תל מונד

אריאל חן

חלבי

9

מיי בורגר

הדקל  83תל מונד

ברדוגו מאיר

בשרי

10

דודא לפיצה

הדקל  58תל-מונד

משה אורם

חלבי

ישנם מוצרים המכילים אבקת
חלב נוכרי,
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המועצה הדתית

הרבנות המקומית
תל מונד

מחלקת פירות וירקות הופרשו
תרומות ומעשרות,

11

יינות ביתן

אזוה"ת תל-מונד

נחום ביתן

12

שופרסל שלי

רחוב הדקל  49תל-
מונד

שופרסל

13

בית קפה ביסקוטי

רחוב הדקל  53תל-
מונד

מוריס
תשובה

14

אטליז קדן בעיקר
בשר

הדקל  52תל-מונד

קדן רוזנר

בשרי

15

בית קפה

הדקל  47תל מונד

לירם מרדכי

חלבי.

מחלקת מאפה פרווה
מחלקה בשרית ומחלקה חלבית
מחלקת פירות וירקות הופרשו
תרומות ומעשרות ,מחלקת
מאפה פרווה
מחלקה בשרית ומחלקה חלבית
חלבי
ישנם מוצרים המכילים אבקת
חלב נוכרי,

בליקר בייקרי
16

קליית יבגי

הדקל  43תל-מונד

רועי גואל

17

אטליז אסף

הדקל  60תל מונד

אסף גואטה

פרווה/חלבי
יש לברור לפני השימוש

חובה לבדוק תעודה מקורית וברת תוקף
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בשרי

