
 הרבנות הראשית                                                  המועצה הדתית
 

 מחלקת הכשרות
 עכו והמחוז

 9817055-04פקס'  9910402-04טלפון רב קווי :      24121עכו,   מיקוד  2174,  ת.ד. 29רחוב יהושפט 
 

 

 תשפ"א ניסןרשימת עסקים כשרים 
 

 מלונות ואולמי ארועים

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 04-991-8028 בכניסה לעכו אולמי טופז 

 04-9910554 22רח' גדוד  אולמי מרום

 025945711 עכו העתיקה אכסניית נוער אבירים

 049957997 רח' יהונתן החשמונאי חוף עכומלון 

 

 שרותי קייטרינג

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 0509730069 רח' יהונתן החשמונאי )מהדרין( איש מצליח

 0534284230 7האירוסים  מטעמי דוריס

 049912258 )ליד מלון חוף התמרים( מסעדת רם

 0528286816 12רח' התרשיש   )מהדרין(  סלטי הבית

 048764926 א"ת עכו דרום 17בולטימור  קייטרינג ע.ש.א.מ

 054-3070097  20דרך הארבעה  )מהדרין(סלטים  –שוליקה 

top-shef  0537811148 60רח' דרך הארבעה 

 

 

 מסעדות ומזנונים בשרי ופרווה

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

ROOTS  1ויצמן   

 053-9384866 מרכז מסחרי שפירא אמפריית הבשר

 04-6649333 קניון עזיראלי )מהדרין( בורגרים

 0775507148 שלום הגליל בית השניצל

 046333197 א.ת דרום בשרים בטעמים

 046229709 אברהם בן שושן )מהדרין( הלב הרחב

 052-3440191 19הלוי  יהודה התרנגול

 052-4208578 20 דרך הארבעה )מהדרין( חומוס רות

 0523037930 10אלקלעי  טעימוס

  א"ת דרום עכו י.ש מטעמי השף

 בס"ד
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 049911913 28יהושפט  )מהדרין( מזליקה

 0539379032 רח' דרך הארבעה ' בר סמי הגדולסנדוויץ

 0539387782 37רח' יוסף טרומפלדור  עזיזה'ס

 0548041884 רח' יהושפט פלאפל התורקי

  21משה צורי  פניסבורגר

 054-7746071 1ההגנה  קולמבוס בורגר

 0523971252 19רח' העצמאות  שווארמה פינטו

 

 חלבי ומסעדות מזנונים

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 050-3737464 קניון עזריאלי גילאטילאו

 050-3737464 19העצמאות  גילאטילאו

 054-8325525 10מוטה גור  )מהדרין( מאנצ'יז

 052-8713228 444פסח פלרמן  נחמוקה

 0773165480 קניון עזריאלי פסטה פאסטה

 049558088 קניון עזריאלי )מהדרין( קפה גרג

 046013618 קניון עזריאלי )מהדרין( קפה קפה

 054-58825326 קניון עזריאלי )מהדרין( קפה שני

 בלבד מנות גבינה עם דגים לנוהגים היתר

 

 מאפיות

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 0507811644 מרכז שווקים עכו לחם קווקזי

 0529593038 24דרך הארבעה  )מהדרין( בונז'ור

 049913401 מרכז שווקים עכו )מהדרין( מילניום

 

 

 

 

 רשתות שיווק ומרכולים

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 08-8674994 1 שלום הגליל  ויקטורי

  ברהם בן שושןא םישורון מרקט ומאפי

 0544474767 עוזי חיטמן )כרם ג'( ומאפים כרם מרקט

 04-9555595 19העמל  מאי מרקט

 046208629 א"ת דרום עכו רמי לוי שיווק השקמה

 049815043 מרכז מסחרי שפירא עכו שופרסל שלי
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 פיצריות

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 0777996992 עוזי חיטמן )כרם ג'( פיצה פרנה

 049552111 44בן עמי  )מהדרין( פיצה דומינו

 07686076227 דרך הארבעה )מהדרין( אמריקן פיצה

 049555517 34עפרוני  )מהדרין(  פיצה אלמונדו

 0773304236 1אחד העם  )מהדרין(  פיצה אס

 1700506070 1שלום הגליל  )מהדרין(  פיצה האט

 0722785620 25גדיש יוסף  )מהדרין( פיצה ספיישל

 049916110 4נחליאלי  )מהדרין( פיצה רומא

 

 

 טליזיםא

 טל' העסק כתובת שם העסק

 04-9916640 אברהם בן שושן  השלוםאטליז 

 049812457 מ. מסחרי רסקו עכו הבשראטליז טיב 

 0768105369 מ. מסחרי שפירא הבשר תאימפריי

 049912020 38הרצל  כח צביקה חב' נקניקי עכו

 

 

 םלאירועיעוגיות ומתוקים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 )מהדרין(    עוגיות  -מתוקים 
 מרוקאיות וקינוחים

 0506611831 13קדושי קהיר 

 0508723777 רח' בורוכוב עוגיות ביטון

 0527813100 2שביל הלשם  עיצוב בפרי

 0547846400 האלה קונדיטורית אסנת

חלבי ) קונדיטוריית טל טל

 מהדרין(

 0536661342 22דרך הארבעה 

   19יהודה הלוי  )חלבי( מתוק מדבש

 0536661314 18השושנים  שולה מתוקים

 מוצרים המשווקים ע"י הנ"ל מאושרים ע"י הרבנות בליווי אישור כשרות יומי בלבד* 
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 ופצוחים תבלינים

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 04-9916866 מרכז שווקים וקניון עכו פצוחי חיידר

 0503678140 שוק עירוני תבליני איכות

 049811753 מרכז מסחרי רסקו תבליני בן שלוש

 

 דגים

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 0544981672  מרכז הדגים

 054-6259323  22הגדוד  דגי הקיבוצים  י.ר

 049810242 א.ת. דרום דגי הקיבוצים כ.נ 

 

 

 

 מפעלים ושונותמוסדות 

 

 טל' העסק כתובת שם העסק

 049851200 1דרך הארבעה  בית ספר לקציני ים עכו

 049914827 12רח'  פנקס  מאיר פנים לשובע

 0508450902 1שד' מנוף  מחלבת מנוף

 0505247817 מנוף מטעמי תפן

 050-6959300 15יהושפט  -בית משפט  נטו אינבסמנט

 052-5458288 יהודה הלוי נשים מבשלות

 1700556656 בולטימור א.ת דרום )מהדרין( פרוטרום

 049957777 1רח' החרושת  )מהדרין( שטראוס בע"מ

 

 

 

 

 

 


