
רשימת מוצרים לפסח

אורז

אריזות ירושלים
אזור תעשיה 

עטרות
אורז656738102עטרות

אורז915888808מודיעיןהבנאי 3דין שיווק וקלייה בעמ

ויליפוד
א.ת. צפוני 

יבנה
אורז932223308יבנה

ביצים לתעשיה

ביצים לתעשיה936742703ברקןא.ת. ברקןביצי כפר מפעלי מזון איכות

סיליס ביצים בע"מ
רח' קרן היסוד 

10 א.ת. קרית 
ביצים לתעשיה824675604קרית אתא

גבינות

מוצרי תמיר בע"מ
רח' החיטה 4 

בית דגן
יבוא גבינות ואבקת חלב לפסח960378603בית דגן

דגים

פל דגים
רח' העבודה 

10 רמלה
דגים כבושים, ומעושנים654900003רמלה

י.מ. ויצמן יצחק שרותי מסחר 

בע"מ

רח' גרינברג 

12 אשדוד
סרדינים5329881050אשדוד

חמוצים ושימורים
י.מ. ויצמן יצחק שרותי מסחר 

בע"מ

רח' גרינברג 

12 אשדוד
יבוא זיתים וסרדינים5329881050אשדוד

אריזות ירושלים
אזור תעשיה 

עטרות
שימורים656738102עטרות

שימורי המרכז בע"מ
א.ת. באקה אל 

גרבייה

באקה אל-

גרביה
חמוצים638380604

חטיפים

חטיפי העמק
א.ת. מגדל 

העמק
במבה וחטיפים לפסח644023004מגדל העמק

עוגיות מרוקאיות
רח' יד חרוצים 

27 נתניה
ממתקי המזרח וחטיפים865161509נתניה

אפיפית הדר
א.ת. נצרת 

עיית
חטיפי בוקר656201504נצרת עילית

מתוקית את מור בע"מ
רח' סדנה 11 

פתח תקוה
ממתקים וחטיפים924078103פתח תקווה

טחינה

טחינה אר גי אם
א.ת. מגדל 

העמק
טחינה גולמית לפסח604910004מגדל העמק

טחינה לפסח678038304עילבוןמושב עילבוןטחינה הנסיך

ירקות מקולפים

ירקות מקולפים924455608מושב זיתןמושב זיתן 29דניאל דבוש בעמ

קילופי אדמה בע"מ
א.ת. אלפי 

מנשה
ירקות מקולפים8787766050אלפי מנשה

ירקות קפואים

מותג יינות ביתן
סניפי יינות 

ביתן
ירקות קפואים5505501700ישראל

ירקות קפואים7248091900ישראלסניפי מגהמותג מגה

יינות ומיץ ענבים

יינות698768304דלתוןא.ת. דלתוןיקב דלתון

יינות ומיץ ענבים990808002צרעהקיבוץ צרעהיקבי אפרת/יקב טפרברג

יקבי נח
א.ת. ב. קרית 

ארבע
יינות894371109קרית ארבע

מוצרי בשר

איטליז עונג בית וגן
רח' עוזיאל 30 

בית וגן 
איטליז4344786077ירושלים

בית מטבחיים לבקר וכבש606400004בית שאןא.ת. בית שאןבקר תנובה
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הדר בשר
רח' בירינבוים 

19 בני ברק
איטליז677178303בני ברק

הוד חפר
בית 

הראשונים 1 
משחטת הודו633668304עמק חפר

מוצרי נקניק ופסטרמה980990104שלומיא.ת. שלומיזוגלובק 2000 בע"מ

טיב טירת צבי 2000 בעמ
קיבוץ טירת 

צבי
מוצרי נקניק ופסטרמה607802204טירת צבי

כל הקפואים בני ברק
רח' רבי 

עקיבא 50 בני 
איטליז579903203בני ברק

לה ארטיזאן שרקוטיאר
רח' בית 

הדפוס 34 
מוצרי נקניק ומעושנים628482802ירושלים

סופר גלאט
רח' שלמה 

המלך 12 בני 
איטליז676836603בני ברק

עוף טוב בע"מ
אזור תעשיה 

בית שאן
משחטת הודו606652004בית שאן

משחטת עופות585249202עטרותא.ת. עטרותעוף ירושלים מהדרין

רמי לוי סניף בית שמש
קניון שערי 

העיר
מחלקת מוצרי בשר561358002בית שמש

רמי לוי סניף גבעת שאול
כנפי נשרים 

26 ירושלים
מחלקת מוצרי בשר966230102ירושלים

מצות

מצות מכונה / עבודת יד רכות7927417050ירושליםא.ת. עטרותמצות אבות ובנים

מצות עבודת יד רכות4120100050שתוליםמושב שתוליםמצות אבותינו

מצות עבודת יד קשות2629086052שדרותא.ת. שדרותמצות איש מצליח

מצות בני תורה
א.ת. פתח 

תקוה
מצות עבודת יד רכות4118888050פתח תקוה

מצות עבודת יד רכות / קשות2629086052שדרותלונדון 14מצות ברכת הפסח

מצות עבודת יד קשות6740000050נתיבותא.ת. נתיבותמצות האמונה

מצות הדר
א.ת. פתח 

תקוה
מצות עבודת יד רכות4118888050פתח תקוה

מצות עבודת יד קשות6740000050ירושליםא.ת. עטרותמצות ירושלים

מצות כתר ההידור
אזור תעשיה 

נתיבות
מצות עבודת יד רכות /  קשות6740000050נתיבות

מצות מכונה4158555050ירושליםא.ת. עטרותמצות מסובים

מצות עבודת יד קשות2629086052שדרותלונדון 14מצות מרגלית

סחר כהלכה בע"מ
רח' המסיק 1 

א.ת. נתיבות
מצות עבודת יד רכות וקשות532435903נתיבות

מחיות

אינטרגאתא תעשיות מזון
א.ת. חדש 

שדרות
מחיות661146608שדרות

ריבות ושוקולד לפסח921302208רמלהא.ת. ב רמלהפוליבא בע"מ

מחיות973057703עד הלוםא.ת. עד הלוםמ.א.מ השלושה

מנות אחרונות

אדם בוואריה
חבצלת החוף 

7 יבנה
מנות אחרונות933264508יבנה

מסעדות

מסעדת קוזינה
רח' הבנים 24 

טבריה
מסעדה בשרית672324604טבריה

מסעדת אלגאוצו
רח' 

ז'בוטינסקי 
מסעדה בשרית751893703רמת גן

סלטים וממרחים

סלטים7361417050יד חנהמושב יד חנהטלה בר
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גל סלטים
א.ת. אלפי 

מנשה
סלטים792516109אלפי מנשה

סלטים וממרחים906774403ברקןא.ת. ברקןסלטי שמיר

הררית מזון בעמ
א.ת. מצפה 

הושעיה
סלטים655541104מצפה הושעיה

ריבות ושוקולד921302208רמלהא.ת. ב רמלהפוליבא בע"מ

סלטים537579102ירושליםא.ת. עטרותסלטי מרדכי

עוגיות פסח

עוגיות מרוקאיות
רח' יד חרוצים 

27 נתניה
ממתקי המזרח וחטיפים865161509נתניה

עוגיות פסח687325303אריאלא.ת. אריאלאנגל

עוגיות פסח766605309ברקןהשנהב 3 ברקןאנטיקוביץ

ברמן עוגיות
רח' יוסף לוי 

44 קרית 
עוגיות פסח876188104קרית ביאליק

קונדיטורית אנטיקוביץ
השנהב 4 

א.ת. ברקן
עוגיות פסח766605309ברקן

פיצוחים ופירות  יבשים

גרעיני אבטיח942627908יבנהא.ת. יבנהגרעיני שינה

פיצוחים ופירות יבשים915888808מודיעיןהבנאי 3דין שיווק וקלייה בעמ

חטיפי יעקובי
רח' חבצלת 

החוף 27 יבנה
פיצוחים942694208יבנה

מרכז הפיצוחים והממתקים
רח' הגליל 32 

טבריה
פיצוחים ופירות יבשים672229104טבריה

פיצוחי הבקעה בע"מ
מושב נתיב 

הגדוד
פיצוחים ופירות יבשים994187902נתיב הגדוד

פיצוחי הבקעה סניף היצירה
היצירה 1 

ראש העין
פיצוחים ופירות יבשים3247374054ראש העין

פיצוחים ופירות יבשים5351674050ראש העיןשוק ראש העיןפיצוחי הבקעה סניף השוק

פיצוחים ופירות יבשים622660204חדרהא.ת. חדרהשקרצקי/פיצוחי הטיב

פיצוחי ידעי
רח' קהילות 

יעקב 37 בני 
פיצוחים ופירות יבשים674119403בני ברק

פיצוחי כהנא
רח' השזיף 1 

מחנה יהודה 
פיצוחים ופירות יבשים624357402ירושלים

פיצוחי מזרחי
רח' אהרונוביץ 

12 בני ברק
פיצוחים ופירות יבשים547672903בני ברק

פיצוחי עושמי
ברינבוים 19 

בני ברק
פיצוחים ופירות יבשים674623303בני ברק

תבליני ביתר
רח' ר' עקיבא 

3 ביתר עילית
פיצוחים ופירות יבשים580380302ביתר עילית

פיצוחים ופירות יבשים887246509נתניהרח' המסגר 14פיצוחי עונג בשבת

תבליני טוב טעם ידעי
אזור תעשיה 

בני עייש
פיצוחים ופירות יבשים8270544052בני עי"ש

פטריות

ויליפוד
א.ת. צפוני 

יבנה
פטריות932223308יבנה

ג. קמינסקי בע"מ
א.ת. ראשון 

לציון
פטריות6830830054ראשון לציון

צמקאו

אינטרגאתא תעשיות מזון
א.ת. חדש 

שדרות
צמקאו661146608שדרות

צמקאו973057703עד הלוםא.ת. עד הלוםמ.א.מ השלושה

קטניות

קטניות915888808מודיעיןהבנאי 3דין שיווק וקלייה בעמ
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כיטוב בע"מ
רח' פוברסקי 

8 בני ברק
קטניות579184703בני ברק

הנמל אריזות ושיווק בע"מ
רח' היוצר 1 

א.ת. באר יעקב
קטניות921030108באר יעקב

שמנים

ג. קמינסקי בע"מ
א.ת. ראשון 

לציון
שמנים6830830054ראשון לציון

אריזות ירושלים
אזור תעשיה 

עטרות
שמנים656738102עטרות

שמנים6175165052כמהיןמושב כמהיןמשק מדליה

של-בר 2000
ת.ד. 6046 

כפר סבא
שמנים765544809כפר סבא

שמנים6707010050כל הארץסניפי שופרסלמותג שופרסל

מותג יינות ביתן
סניפי יינות 

ביתן
שמנים2004500050כל הארץ

שמן זית553389603גלאוןקיבוץ גלאוןפרג גלאון

תבלינים

הררית מזון בעמ
א.ת. מצפה 

הושעיה
תבלינים655541104מצפה הושעיה

זו הארץ
רח' הפלדה 6 

א.ת. נתניה
תבלינים861902509נתניה

פיצוחי הבקעה בע"מ
מושב נתיב 

הגדוד
תבלינים994187902נתיב הגדוד

פיצוחי הבקעה סניף היצירה
היצירה 1 

ראש העין
תבלינים3247374054ראש העין

תבלינים5351674050ראש העיןשוק ראש העיןפיצוחי הבקעה סניף השוק

פיצוחי ידעי
רח' קהילות 

יעקב 37 בני 
תבלינים674119403בני ברק

פיצוחי כהנא
רח' השזיף 1 

מחנה יהודה 
תבלינים624357402ירושלים

פיצוחי עושמי
ברינבוים 19 

בני ברק
תבלינים674623303בני ברק

תבליני ביטון מאיר בע"מ
מושב אדירים 

תענכים
תבלינים649900304מושב אדירים

תבליני ביתר
רח' ר' עקיבא 

3 ביתר עילית
תבלינים580380302ביתר עילית

תבליני גרשון
ת.ד. 1358 

רחובות
תבלינים888024408רחובות

תבליני טוב טעם ידעי
אזור תעשיה 

בני עייש
תבלינים8270544052בני עי"ש

תבליני יונה
רח' הסדנה 11 

פתח תקוה
תבלינים923160203פתח תקווה

תבליני כהן ובניו
רח' ארלוזורוב 

9 בית שמש
תבלינים991157202בית שמש

תבליני פרג
רח' ניסנבאום 

25 בת ים
תבלינים553389603בת ים

תבליני פרג סניף מחנה יהודה
רח' עץ חיים  

79 ירושלים
תבלינים623194702ירושלים

תבליני פרץ
שוק עירוני 

מרכז ב' אשדוד
תבלינים853565508אשדוד

תבליני צדק
מרכז מסחרי 

א.ת. קרית 
תבלינים850106108קרית מלאכי

תבליני קאפח
הרמ"א 3 

חשמונאים
תבלינים976689908חשמונאים

תיבולים רם בע"מ
קיבוץ רמת 

יוחנן
תבלינים845914104רמת יוחנן
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