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רשימת בתי האוכל הכשרים למהדרין/כשרות רגילה
המושגחים והמפוקחים ע"י רבנות עפולה לשכת הרבנות 

המועצה הדתית עפולה

  

רח’ הארז, עפולה עלית  
רח' קפלן 10 עפולה עלית

רח' קהילות ציון, עפולה
שד' רבין, עפולה
רח' כורש, עפולה

יהושע חנקין 14 עפולה
רח' החטיבה תשע, עפולה

שדרות רובע יזרעאל 24
רח	 קירשטיין 16, עפולה

טל ארז  
שליו אדמוני

שלמה רחמים
שלמה רחמים

אלי יוסף
מנחם ויזל

מיכאל אלחרר
שלום בן עזרא

אביעד גדסי

054-8460657
050-9984841
052-7176857
052-7176857
050-4180217
052-8567613
052-8151221
054-7871421
050-4128692

  
מרכולים

סופר עפולה הצעירה
מחסני השוק

ויקטורי
שופרסל דיל
שופרסל דיל

רמי לוי שיווק השקמה
סופר קופיקס

שופרסל אקספרס
סופר המערבית

אהוד דוויק
אורי לוי

ישעיהו אביבי
אוריאל כהן

ארז טל אברהם
ארז טל אברהם

אלון כהן
מיכאל אלחרר
ישעיהו אביבי

יצחק עמרן 
ידידיה פרנקל 
אליעזר שטרן

שלום ברון
יצחק עמרן

אורי לוי
גיא גרדייש

רח' יהושוע חנקין 9, עפולה
רח' יהושוע חנקין 14, עפולה

שד' הנשיא 6, עפולה
רח' השוק 13, עפולה

הנשיא, עפולה
רח’ החשמל 1, עפולה

רח' ברנר 3, עפולה
מתחם פרנדלי, עפולה

רח' יהושוע חנקין 27, עפולה
קהילת ציון 26, עפולה

הסדנא 5, עפולה
שדרת ארלוזורב 24, עפולה

רח’ הנשיא 17, עפולה
רח	 יהושוע חנקין 1, עפולה

קהילת ציון 26 עפולה
מתחם ההייטק פינת בן גוריון

054-9966918
052-7665588
050-4072711
050-5999167
054-8460657
054-8460657
055-6658663
052-8151221
050-4072711
052-7167196
058-5695050
050-4130877
050-2200958
052-7167196
052-7665588
054-9172790

  

     

Mota
אצה סושי בר

באגט ניר
בורגרים עפולה

גריל בר W
מסעדת האחוזה
מסעדת מסעודה

סגהדורו+פקניקיה
סמוראיו סושי

בראבו 
סבתא פתיליות

בון ביס
צ'ופסטקיני
סבא ג	בטה

ג'פניקה
המקום של נתי

050-5923874יונה מלכהשד' הנשיא 6, עפולה

פלאפל
פלאפל גולני

מפעלים
ק. בית השיטה

איזור תעשיה ע"ע
רח	 הסרטט 8

ישראל זילברמן
אהוד דוויק
שלמה ויזל

050-4101771
054-9966918
050-4197400

בית השיטה- עסיס
פיצוחי זארובי

אסלי הבשר שלי

רח' מנחם בגין, עפולה
הבנים, עפולה

רח' המלאכה 27, עפולה
קהילת ציון 14 עפולה

רח	 הסרטט 8

עמרן יצחק
נעם גרשוני

ידידיה פרנקל
שמעון אסרף

שלמה ויזל

052-7167196
050-6925013
058-5695050
054-2879064
050-4197400

אטליזים
אטליז העמק 

סופר דג
שני בעיקר בשר

הקצב והשף
אסלי הבשר שלי

שד' בגין, עפולה
שד' רבין, עפולה

רח' החשמל 3, עפולה
קהילת ציון 22, עפולה
רח	 המלאכה 5 עפולה

יוסף ימין
אליהו בן שיטרית

ישעיהו אביבי
עמי בן ברוך

אלי שטיגליץ

052-7125685
053-5321076
050-4072711
050-4105409
050-9021821

המלאכה 4, עפולה
המלאכה 11, עפולה

הבריגדה העברית, ג"ה

שלום ברון
שלום ברון
גיא גרדייש

050-2200958
050-2200958
054-9172790

שוק הישן, עפולה
קהילת ציון 6, עפולה
שד' הנשיא 6, עפולה

אליעזר שטרן
נעם גרשוני
מאיר ויצמן

050-4130877
050-6925013
054-8361079

קייטרינג

קייטרינג

אולמות

  בתי קלייה

אצולת העמק
האושר+קייטרינג

ליצ'י
פאר + בראשית

סטורי

אייל שלי 
אייל שלי אקספרס

קייטרינג קקון 

פיצוחי שני
קפה דגנים
קפה מגדן

054-8464440אליהו וינטרקהילת ציון 19, עפולה הגדול מכולם

זוהר זאודה
מנחם כהן
מנחם כהן

050-9925030
052-4670371
052-4670371

מטבחים ציבוריים

בית אבות משל"ב
הכשרת ילדי ישראל

כפר הנוער-ניר העמק

רח’ זבוטינסקי 6, ג”ה
רח' החיננית ע"ע

ניר העמק

מסעדות בשריות ודגים     

  

כשרות רגילה

ניידשם המשגיחכתובת שם המקום

  

  

ניידשם המשגיחכתובת שם המקום כשר למהדרין
ניידשם המשגיחכתובתשם המקום

שד' הנשיא 7, עפולה
יהושוע 16 עפולה

שוק עירוני ישן, עפולה
שד' ארלוזורוב 5, עפולה

אורי לוי
דוד יחיא, י. שמו

אליעזר שטרן
מאיר ויצמן

052-7665588
050-7717537
052-7136619
054-8361079

בתי קלייה ותבלינים
ביגדן

פיצוחי שאדי
תבליני כהן מרדכי

קפה כתרי

הנשיא 8, עפולה
קהילת ציון 42

רפאל אוחנונה
רפאל אוחנונה

052-8850920
052-8850920

פלאפל
פלאפל הנשיא
פלאפל הנשיא

050-7900611אליהו יפרחמנחם אוסישקין 40 עפולה שלו לאירועים מיוחדים

רח' השוק, עפולה
שוק עירוני ישן

רח' החטיבה 9, עפולה
מושב מיטב

השוק החדש
רח	 קירשטיין 1, עפולה

יצחק פרנקל
שלום בן עזרא

גיא גרדייש
יצחק פרנקל

שלום בן עזרא
פרנקל ידידיה

058-5695050
054-7871421
054-9172790
058-5695050
054-7871421
058-5695050

ירקות ופירות

ירקות ופירות

שפע מרקט דניאל
ביכורי עדן
כחול לבן

אושיק פירות וירקות
המקום של שניר

פרי הגפן

רח' קהילת ציון 9, עפולה
כיכר העצמאות, עפולה

השרטט 1, עפולה
הנשיא 5, עפולה

השוק העירוני הישן
רח’ קהילת ציון, עפולה
רח	 ירושלים 5 עפולה

רפאל אוחנונה
אליהו וינטר
אוריאל כהן

שמעון אסרף
אוריאל כהן
אוריאל כהן

שמעון אסרף

054-8477691
054-8464440
050-5999167
054-2879064
050-5999167
050-5999167
054-2879064

מסעדות בשריות וחומוסיות

אבולובאס
שיפודי עמוס

חומוסיית העמק
על המנגל

טלביס בר בשרים
עחמוסיה

חומוס יעקב

שד	 יצחק רבין 20 עפולה
רח	 שרת 3 עפולה

צביקה אדלר
אלי שטיגליץ

053-3105264
050-9021821

סטקיות (מהדרין עוף רבנות)

שד' הנשיא 22, עפולה
הנשיא 23 עפולה  

רח	 קהילת ציון 7 עפולה
השוק הישן עפולה

הבנים 24 עפולה
השוק הישן עפולה
שפרינצק 5 עפולה
החשמל 3 עפולה

השוק הישן עפולה

אלי שטיגליץ
יניב שלום 

אליהו בן שטרית
שמעון אסרף

נעם גרשוני
צביקה אדלר

אליעזר שטרן
אורי לוי
אורי לוי

050-9021821
055-9497317
053-5321076
054-2879064
050-6925013
053-3105264
050-4130877
052-7665588
052-7665588

שנקינס + קייטרינג
שיפודי כינור דוד

בויה
השמיניה

אצל אביחי
PATRON
ש	דידה

אמבוש טוסט נקניק
פושינקה

רח' קק"ל 26, עפולה עלית
חטיבה תשע 1, עפולה
שד' הנשיא 20, עפולה

יהושוע חנקין 15, עפולה
ירושלים 27, עפולה

מרכז מסחרי עפולה עלית
ארלוזורוב 22, עפולה

רח	 שרת 6 עפולה
רח	 שרת 3 עפולה

הנריטה סולד 1 גבעת המורה

אליהו יפרח
גיא גרדייש
יונה מלכה
שלום ברון

יצחק עמרן 
אלון כהן

אוריאל כהן
יקיר שמו

אהוד דוויק
אליהו וינטר

050-7900611
054-9172790
050-5923874
053-3105264
052-7167196
055-6658663
050-5999167
052-7136619
054-9966918
054-8464440

פיצריות
פיצה זוהר
פיצה האט

פיצה רימיני
פיצה מאנצ'

פיצה עידו
פיצה פרפקטו

פיצה כמעט חינם
הפיצריה

פיצה שמש
פיצה שף

מסעדות פרווה
050-5999167אוריאל כהןהשוק 24, עפולה הסביח

מאפיות
כיכר העצמאות 6, עפולה

חרוד 4, עפולה
הנשיא 8, עפולה

רח	 הנשיא, עפולה
מרכז מסחרי, ע�ע

רח' חטיבה תשע, עפולה
אושיסקין 1, עפולה

קהילת ציון 53, עפולה
רח’ שרת 3, עפולה

רח	 קהילת ציון 5, עפולה
רח	 האלה 1 עפולה עלית

שמעון אסרף
אליעזר שטרן
אליעזר שטרן

אליהו בן שטרית
ישראל ברוך
גיא גרדייש 
גיא גרידיש
מנחם ויזל 

יקיר שמו
שליו אדמוני
מאיר ויצמן

054-2879064
050-4130877
050-4130877
053-5321076
050-6925028
054-9172790
054-9172790
052-8567613
052-7136619
050-9984841
054-8361079

מאפית אריאל
מאפית גבריאל

מאפית ליאור
מאפית ברכת משה

מאפית עילית עפולה
מאפית קציר
מאפיית נתן

מאפית לב העיר
חצ‘פורי זיוה

מאפית ברכת משה
מאפיית הרשב�י

בתי קפה- מסעדות חלביות
גרג הכשר

ארומה
קופיקס

קופיקס- בית החולים
קפה גרג פרנדלי

יאמיז 770
קונדטורית אגי

קפה רות

מיכאל אלחרר
ישראל אוחנה

מיכאל אלחרר 
מיכאל אלחרר

יוסף יונגריז
אליהו יפרח

ישראל אוחנה
גיא גרדיש

052-8151221
050-7705438
052-8151221
052-8151221
052-7133803
050-7900611
050-7705438
054-9172790

השוק הישן 13, עפולה
שד' ארלוזורוב 32, עפולה

שד' הנשיא 2, עפולה
שד' רבין 18, עפולה

מתחם הצמוד לבי"ח העמק
רח’ שפרינצק 7 עפולה

שד' ארלוזורוב 23, עפולה
חטיבה תשע 28 עפולה

050-4130877אליעזר שטרןקופיז רח' ירושלים 2, עפולה

א"ת עפולה עלית
א"ת עפולה עלית

שלום בן עזרא
שלום בן עזרא

054-7871421
054-7871421

מפעלים
תבליני הגליל

דה גרייט דיסטילרי
אוף ישראל

מתחם פרנדלי, עפולה
מתחם פרנדלי, עפולה

שד	 יצחק רבין 20 עפולה

מאיר קריספין 
אליהו וינטר

צביקה אדלר

054-5656213
054-8464440
053-3105264

גלידריות וקפיטריות (לאוכלי אבקת חלב נכרי)

  
רח' השוק 13, עפולה

רח' יהושע חנקין, עפולה
אליהו וינטר

מאיר קריספין
054-8464440
054-5656213

רולדין
מקלות וניל

(לאוכלי אבקת חלב נכרי) קונדיטוריות ומסעדות חלביות

שוקוניל
ריבר

גולדה

Sponns בונז'ור
נשנש

רח' הנשיא 11, עפולה
רח' יהושע חנקין 1, עפולה

רפאל אוחנונה
גיא גרדיש

054-8477691
054-9172790

מסעדות חלביות ופיצריות   

052-4670371מנחם כהןרח’ שרה מלכין 1, עפולה מחלבת ויצו ניר העמק

מחלבות

* בכל בית עסק יש לשים לב שמוצגת תעודת כשרות של רבנות עפולה בתוקף. * במהדרין עוף רבנות – העוף מהדרין רבנות, ושאר כל חומרי הגלם כולל הבשר בקר וצאן בכשרות הבדצי"ם השונים.* בעסקים המהדרין כל חומרי הגלם בכשרות הבדצי"ם השונים.

כשרות רגילה

כשרות רגילה

כשר למהדרין

קפטן עפולה
בגט ניר המקורי  

054-2879064שמעון אסרףמוסא כנפא עברי השוק הישן עפולה

04
-6

42
03

33
ם | 

מי
קד

מת
וס 

דפ
ת 

ונו
תר

פ


