
                                                   

 

 

 סטאטוס רישיונות עסק  –סקים בשהם ע

 .30.9.1מעודכן: 

 

 בריאות רוקחות וקוסמטיקה

 הערות סטאטוס מהות מס' תיק שם בית העסק
  00001011בתוקף עד     מספרה 100110 מספרת פוזה

 בהליך חידוש  מרקחתבית  100110 סופרפארם

  00001008בתוקף עד  מספרה 100110 אודי טובלי

  00001008בתוקף עד  מספרה 100100 ג'וני בראון

  00001008בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100

  00001008בתוקף עד  מספרה 100108 ציון זכות

  00001008בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100 עונות 0ספא 

  00001008בתוקף עד  מספרה 100110 איתן לליוס

  00001008בתוקף עד  מספרה 100110 רמי אביב

  00001008בתוקף עד  מספרה 100100 קאטו

  00001008בתוקף עד  מספרה 100100 תומר אשר

  00001011בתוקף עד  מספרה 100100 רונן שרביט

  00001000בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100101 גילה גרושקה

  00001000בתוקף עד  מספרה 100100 של תמי   בראש

  00001000בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100 יעל בוטיק קוסמטיקה 

קוסמטיקה במגע 

 סיגל דקלו -אישי  

  00001011בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100101

 -יסמין רוג'רס 

 קוסמטיקאית

  00001008בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100

  00001008בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100108 מכון יופי פבל

  -אסתטיקה 

 מוניקה גרשון

  00001000בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100101

 בהליך רישוי  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100 קוסמטיקסאון -טל בר

 בהליך רישוי  מספרה 100108 מספרת דוד שטרית

 בהליך רישוי  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 100100 רותי ביוטי

 בהליך רישוי  מספרה 100101

 בהליך רישוי  בית מרקחת 100100 ניו פארם 



                                                   

 

 

 חקלאות , בעלי חיים

 ארץ זוזו 
 

  00001010בתוקף עד  מכירתו –מזון לבע"ח   100110

  00001010בתוקף עד  מספרת בעלי חיים 100110

 

 מזון

  00001011בתוקף עד  מזנון, בית אוכל 100110 פלאפל חתוכה

מרכז  -שופרסל שלי  
 מסחרי 

    00001000בתוקף עד  אטליז 100110

  00001000 בתוקף עד מאפית -הכנת מזון  100101

  00001000בתוקף עד  עוף בגריל –הכנת מזון  100101

  לצמיתות מרכול 100108

  לצמיתות מ"ר 011חנות מעל  100111

 פיצה רומא
 

  31/12/18בתוקף עד  פיצרייה 100100

  לצמיתות שליחויות מזון 100110

 (יש) –שופרסל שלי 
 0תרשיש 

  00001000בתוקף עד  אטליז 100100

  00001000בתוקף עד  מאפית -הכנת מזון  100100

  לצמיתות מ"ר 011חנות מעל  100110

  לצמיתות מרכול 100100

  00001000בתוקף עד  הכנת מזון –קונדיטוריה  100100 קונדיטוריית רוקוקו

  00001000בתוקף עד  מסעדה 100111 מקדונלדס

  00001011בתוקף עד  אוכל מזנון , בית 100110 ג'לטו אייס גלידריית

  לצמיתות מרכול 100108 טעמים

  לצמיתות הובלה והפצת מזון בקירור 100101 הובלה שטראוס

  לצמיתות הובלה והפצת מזון בקירור 100100

  10000000זמני עד  בית אוכל  -מזנון  100101 הטאבון

  00001000בתוקף עד  בית אוכל -מזנון   100100 מפגש שהם

  00001008בתוקף עד  בית אוכל –מזנון  100100 פיצוחי שרעבי

  00001011בתוקף עד  בית קפה 0 מסעדה 100000 ארומה

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו –מזון  100100 נירה נחום

  לצמיתות הובלה והפצת מזון בקירור 100100 שנשקיר רפאל

  00001000בתוקף עד  פיצרייה 100100 פיצה פצץ

  לצמיתות שליחויות מזון 100110

   00001011בתוקף עד  מסעדה 100000 אצה סושי בר

  00001000בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100000 מזנון בתיכון שהם 

 א. קלאס פוד בע"מ
 
 

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו  –מזון  100100

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו –מזון  100100



                                                   

 

 

 

 

  00001011בתוקף עד  בית אוכל  –מזנון  100011 בבריכה –שרי מור 

  00001010בתוקף עד  מרכול 100001 מוצרי טבע –אניס 

  00001011בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100000 בר-רי

  00001010בתוקף עד  מרכול ללא טיפול במזון 100000 תבליני טוב טעם

  00001000בתוקף עד  בית אוכלמזנון,  100000 מזנון בשלהבת

  00001000בתוקף עד  הכנת מזון למכירתו + משלוחים 100000 פיצה האט

  00001008בתוקף עד  בית קפה , מסעדה 100000 רולדין

  00001008בתוקף עד  מסעדה 100000 בורגרים שהם

  00001010בתוקף עד  מרכול ללא טיפול במזון 100000 גלידות פלדמן

  00001008בתוקף עד  מזנון במגרש הכדורגל 100001 אקספרסשהם 

 זפלין בר
 

  00001008בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100000
  משקאות משכרים  100000 בהליך חידוש

  00001008בתוקף עד  בית קפה, מסעדה 100000 הפרלמנט

  00001010בתוקף עד  הובלת מזון 100000 א.י.ש קייטרינג צבעים

  00001010בתוקף עד  (0000001הובלת מזון בקירור )  100000 ש. ממן הובלות

  00001010בתוקף עד  (0101000הובלת מזון בקירור ) 100008

  00001000בתוקף עד  בית קפה, מסעדה 100008 שוהרמה 

  00001000בתוקף עד  הכנת מזון למכירתו + משלוחים 100000

  00001000בתוקף עד  אוכלבית  100001 חומוס מדאמאס

 בהליך שינוי בעלות  בית קפה , מסעדה 100000 קפה קפה

 בהליך רישוי  מסעדה 100001 ג'אפן ג'אפן שוהם

  00001000בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100000 הפיצוציה של ג'וני

 בהליך רישוי  הכנת מזון למכירתו 100000 מאפיית אריאל

  00001010בתוקף עד  מרכול )ללא טיפול במזון( 100000 ארתור משקאות

  00001011בתוקף עד  מזנון בית אוכל 100000 פארקפה

  00001008בתוקף עד  מרכול )עם טיפול במזון( 100110 מעדניית ג'קו קנטי

  00001011בתוקף עד  בית אוכל 100110 יולה ,גלידה איטלקית

  00001011בתוקף עד  בית אוכל 100118 דני בתי מאפה

  00001011בתוקף עד  בית אוכל 100110 פיצה שמש

  00001008בתוקף עד  מסעדה 100001 ג'ק ביי בלאק

  00001010בתוקף עד  מרכול )ללא טיפול במזון( 100100 נוי השדה

Meat & deli 

 מיט אנד דלי
 בהליך רישוי  אטליז 100101

 בהליך רישוי  מרכול )עם טיפול במזון( 100100

 בהליך רישוי  מזנון , בית אוכל 100101

  00001011בתוקף עד  מזנון, בית אוכל 100100 פלאפל בריבוע

 בהליך רישוי   מזנון , בית אוכל 100100 אליטה אספרסו בר

 בהליך רישוי  מזנון, בית אוכל 100100 הקיוסק



                                                   

 

 רישוי בהליך  מרכול עם  טיפול במזון 100100 א.ב.א ויקטורי

 רישוי בהליך  אטליז  100100

 בהליך רישוי  מכירת דגים שאינם קפואים 100100 דגי בטשון

  00001011בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100181 פרש בר

 בהליך רישוי  מזנון, בית אוכל אחר 100180 מה מה תפוח אדמה

 בהליך רישוי  מרכול ללא טיפול במזון 100181 סופר שוהם

  00001010בתוקף עד  מרכול ללא טיפול במזון 100180 גרעיני עפולה

 בהליך רישוי  (8000880הובלת מזון בקירור ) 100180 הובלות בדיר ראסמי

 בהליך רישוי  (0101000הובלת מזון בקירור ) 100188

 

 מים ופסולת

CAN DO IT 100100  איסופה, מיונה,  –אשפה ופסולת
 הובלתה

  לצמיתות

  00001010בתוקף עד  מגרסה ניידת –אשפה ופסולת  100108 ח.ח. חדש

 

 מסחר ושונות

  לצמיתות מכבסה 100110 מכבסת שהם

  לצמיתות מכבסה 100100 קלין שופ

  לצמיתות פרחים מכירתם  100110 גלריית פרחים חיה

 

 עינוג  ציבורי , נופש וספורט

 בהליך חידוש  מקווה 100110 מקווה טהרה גברים

  00001000בתוקף עד  מקווה 100010 מקווה טהרה נשים

 בהליך חידוש  אולם ספורט 100110 תיכון  –אולם ספורט 

  0000008בתוקף עד  אולם ספורט 100008 ניצנים -אולם ספורט 

  00001011בתוקף עד  בריכה 100110 מועדון ספורט  שהם

  לצמיתות מכון כושר  100180

  00001001בתוקף עד  אירובי מכון כושר  100080

  0000008בתוקף עד  אולם ספורט 100001 יהלום -אולם ספורט 

זמני עד היתר  תיאטרון –קולנוע  100080 מרכז אומנויות הבמה
01000000 

 

  00001000בתוקף עד  אולם שמחות 100000 ספרא אולם שמחות

רישיון זמני עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 100080 בית התרבות
000001108 

 

  –אולם בית הנוער 
 הבית הסגול

  00001011בתוקף עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 100088

  לצמיתות מכון כושר 100080 שיקלינג



                                                   

 

  לצמיתות מכון כושר 100101 ליידיס פיטנס

  0000008בתוקף עד  מגרש כדורגל 100100 מגרש כדורגל

  00001008בתוקף עד  קולנועבית  100000 קולנוע לב

  00001011בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 100180

 יריד מזון 100000 שוק איכרים נמל ת"א
 

 00001000בתוקף עד 
 

  00001001בתוקף עד  מכן כושר 100010 מור סטודיו לאימונים 

  00001001בתוקף עד  מכון כושר 100088 סטודיו אין

 בהליך רישוי  במרכז שוהם מרקט יריד מזון 100000 קינמונים ניהול

  00001000זמני עד  מגרש כדורגל נייד 100000 סופטבול

 

 רכב ותעבורה

  לצמיתות תחנת מוניות 180111 מוניות שהם

  לצמיתות מקום לניהול משרד הסעות  180110 הצלחת הדרך הסעות

 

 א.ת. צפוני היי פארק שהם

  –א.ס.פ.י. בע"מ 
 מטמנת ברקת

 
 

 בהליך חידוש  איסופה, מיונה,   -אשפה ופסולת   100118

עיבודה, ניצולה,  –אשפה ופסולת  100110
 מחזורה, מיונה

 בהליך חידוש 

 אתר לסילוק –אשפה ופסולת  100100
 פסולת יבשה

 בהליך חידוש 

 גלובל גרין גרופ בע"מ

 בהליך חידוש  איסופה , מיונה  –אשפה ופסולת  100110

עיבודה, ניצולה,  –אשפה ופסולת  100110
 מחזורה, מיונה

 בהליך חידוש 

 בהליך חידוש  אתר לסילוק פסולת יבשה 100110

 בהליך חידוש  תחנת מיון לאיסוף וריסוק גזם 100110

 שטראוס גרופ בע"מ

  00001010בתוקף עד  (08-10אחסון מזון ) 100001

  00001008בתוקף עד  מהחיבית קירור למוצרים שאינם  100000

  00001001בתוקף עד  אחסנה 100101

  00001010בתוקף עד  אחסון חומרים מסוכנים 010111

  00001010בתוקף עד  (1111X1אחסנתו ) –דלק לסוגיו  110111

  00001010בתוקף עד  (0111X1אחסנתו ) –דלק לסוגיו  110110

  00001011בתוקף עד  חניון מקורה או  תת קרקעי 180110

  00001010בתוקף עד  מרכול )חנות עובדים( 100008

  00001008בתוקף עד  מסעדה )מסעדת עובדים( 100000

  00001008בתוקף עד  מזנון )קפיטריה( 100001

 
 

 –שטראוס גרופ 
 מפיצים

  00001010בתוקף  ( 0180101הובלת מזון בקירור ) 100000

  00001010בתוקף  (0100001הובלת מזון בקירור ) 100001

  00001010בתוקף  (0080008הובלת מזון בקירור ) 100000



                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –שטראוס גרופ 
 מפיצים

  00001010בתוקף  (0001008הובלת מזון בקירור ) 100000

 רישוי בהליך  (0080000) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (0000008) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (1000000) בקירור מזון הובלת 100000

 רישוי בהליך  (0010118) בקירור מזון הובלת 100008

 רישוי בהליך  (0100000) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (8000000) בקירור מזון הובלת 100081

  00001010בתוקף  (1000101) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (0101100) בקירור מזון הובלת 100081

  00001010בתוקף  (0010001) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (0001108) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (8001000) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (0000808) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (0100008) בקירור מזון הובלת 100080

 רישוי בהליך  (0100001הובלת מזון בקירור ) 100088

 רישוי בהליך  (0010001) בקירור מזון הובלת 100080

  00001010בתוקף  (1010000)  בקירור מזון הובלת 100001

  00001010בתוקף  (0000008)  בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  ( 0101000)  בקירור מזון הובלת 100001

  00001010בתוקף  (1181000) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (8001008) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (8000000)  בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (0080000) בקירור מזון הובלת 100000

  -שטראוס גרופ 
 מפיצים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  00001010בתוקף  (0100000) בקירור מזון הובלת 04/197

  00001010בתוקף  (0800000) בקירור מזון הובלת 100008

  00001010בתוקף  (0000000) בקירור מזון הובלת 100000

  00001010בתוקף  (0888000) בקירור מזון הובלת 100111

  00001010בתוקף  (0000001) בקירור מזון הובלת 100110

 רישוי בהליך  (0010000) בקירור מזון הובלת 100111

  00001010בתוקף  (0088001) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0100001) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0000808) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0000008) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0100000) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0100100) בקירור מזון הובלת 100118

  00001010בתוקף  (0010801) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0181000) בקירור מזון הובלת 100101

  00001010בתוקף  (0000000) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0001000) בקירור מזון הובלת 000101



                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –שטראוס גרופ 
 מפיצים

 רישוי בהליך  (0810000) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0008008) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0000008) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0001008) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0010108) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (0800000) בקירור מזון הובלת 100108

  00001010 בתוקף (0000000) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (8080100) בקירור מזון הובלת 100111

 רישוי בהליך  (8000000) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0088000) בקירור מזון הובלת 100111

  00001010 בתוקף (0000008) בקירור מזון הובלת 100110

 רישוי בהליך  (0000008) בקירור מזון הובלת 100110

  00001010בתוקף  (0001008) בקירור מזון הובלת 100110

 רישוי בהליך  (0001101הובלת מזון בקירור ) 100101

  00001010 בתוקף (0001800)הובלת מזון בקירור  100100

  00001010 בתוקף (0110000) בקירור מזון הובלת 100101

  00001010 בתוקף (0080008) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (0101000) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (0000000) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0008008) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (1000101) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0801000) בקירור מזון הובלת 100108

  00001010 בתוקף (0008008) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (8008000) בקירור מזון הובלת 100101

 רישוי בהליך  (0000100) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010 בתוקף (0080008) בקירור מזון הובלת 100101

 רישוי בהליך  ( 0101000) בקירור מזון הובלת  100100

 רישוי בהליך  (0000000) בקירור מזון הובלת 100100

 - גרופ שטראוס
 מפיצים

 רישוי בהליך  (8018101) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0000101) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (8010801) בקירור מזון הובלת 100100

  00001010בתוקף  (0000100) בקירור מזון הובלת 100108

 רישוי בהליך  (0100800) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0881000) בקירור מזון הובלת 100101

 רישוי בהליך  (0108000) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0801800) בקירור מזון הובלת 100101

 רישוי בהליך  (8000000) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0100000) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0000000) בקירור מזון הובלת 100100



                                                   

 

 בהליך רישוי  (0880000הובלת מזון בקירור ) 100108

 בהליך רישוי  (0000100הובלת מזון בקירור ) 100100

אולם שמחות –אריא   
 00001008בתוקף עד  אולם שמחות 100010

 
 

 
 

 שרותי בריאות כללית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחסונם  –תכשירים 100101
 מעלות 00-10

  00001010בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 100100
 מעלות 1-8

  00001010בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 100100
 תרופות נרקוטיות

  00001010בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 100100
 מחסן תרופות להשמדה

  00001010בתוקף עד 

 בהליך רישוי  אחסנת חומרים מסוכנים 100100

 בהליך רישוי  מעבדה לבדיקות כימיות 100100

  00001010בתוקף עד  אחסונו -דלק לסוגיו  110110

  00001000בתוקף עד  מסעדה )מסעדת עובדים( 100000

  00001010בתוקף עד  חניון מקורה או תת קרקעי 180110

 שופרסל בע"מ

  00001010בתוקף עד  אחסונו -דלק לסוגיו  110110

  00001000עד בתוקף  מסעדה )מסעדת עובדים( 100001

בית קירור לבשר עופות ודגים  100000
 )קפואים(

  00001000בתוקף עד 

מחסן משלוחים  –בית קירור  100001
 )מזון קפוא(

  00001000בתוקף עד 

  00001000בתוקף עד  עופות טריים –בית קירור  100000

  00001000בתוקף עד  ירקות וקטיף –בית קירור  100000

  00001000בתוקף עד  בית קירור למזון אחר ומרכיביו 100000

 בהליך רישוי  בשר טרי –בית קירור  100180

 בהליך רישוי  שטיפת מכוניות 180110

  00001010בתוקף עד  אחסנת חומרים מסוכנים 010110

 פריגו ישראל בע"מ

 אחסונם –תכשירים  100100
 מעלות 11טווח 

  00001011בתוקף עד 

 אחסונם –תכשירים  100101
 מעלות 1-8

  00001011 עד בתוקף

 אחסונם -תכשירים  100100
 אחסנת תרופות נרקוטיות

  00001011 עד בתוקף

 אחסונם –תכשירים  100100
 מחסן תרופות להשמדה

  00001011 עד בתוקף

  00001011 עד בתוקף אחסונם -תמרוקים  100100

  –תכשירים וציוד רפואי  100100
 מכירתם או חלוקתם

  00001011 עד בתוקף

 –אגודת הכורמים 
 יקבי כרמל

 רישוי בהליך  אחסון מזון 100100

 רישוי בהליך  הובלתו הפצתו  –מזון ומרכיביו  100100

 רישוי בהליך  (8000001) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (8000101) בקירור מזון הובלת 100101



                                                   

 

 רישוי בהליך  (0080800) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0880000) בקירור מזון הובלת 100101

 רישוי בהליך  (8000801) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (0008100) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (8000101) בקירור מזון הובלת 100100

 רישוי בהליך  (8000101) בקירור מזון הובלת 100100

 

 

 

 

 

 

 


