
 סטאטוס רישיונות עסק  –סקים בשהם ע

 1.1.2023מעודכן: 

 בריאות רוקחות וקוסמטיקה

 הערות סטאטוס מהות מס' תיק שם העסק
  – מספרת פוזה
 תומר אוחיון

  31/12/31בתוקף עד     מספרה 01/003

  31/12/26בתוקף עד  בית מרקחת 01/079 סופרפארם

  31/12/29בתוקף עד  מספרה 01/013 ג'וני בראון

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/014

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/019 עונות 4ספא 

  31/12/28בתוקף עד  מספרה 01/021 ומתןאיתן 

  31/12/30בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/077

  31/12/29בתוקף עד  מספרה 01/023 רמי אביב

  31/12/28בתוקף עד  מספרה 01/031 קאטו

  31/12/28בתוקף עד  מספרה 01/034 תומר אשר

  31/12/28בתוקף עד  מספרה 01/036 סהר בכר

  31/12/32עד בתוקף  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/091

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/040 גילה גרושקה

  31/12/29בתוקף עד  מספרה 01/044 של תמי   בראש

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/045 יעל בוטיק קוסמטיקה 

קוסמטיקה במגע 

 סיגל דקלו -אישי  

  31/12/30בתוקף עד  רפואיים בגוף האדםטיפולים לא  01/050

  31/12/29 בתוקף עד טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/058 מכון יופי פבל

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/060 אסתטיקה 

 

 דוד שטרית

  31/12/29בתוקף עד  מספרה 01/073

  31/12/29בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/074

  31/12/23בתוקף עד  בית מרקחת 01/071 בי  דראגסטורס

  31/12/27בתוקף עד  כתובות קעקע מקום לעשייתן 01/080 דור קעקועים

  31/12/32בתוקף עד  מספרה 01/081 אוראל דון אמסלם

  31/12/31בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/087 שרונ'ס

  31/12/31בתוקף עד  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/088 רוג'רסיסמין 

  31/12/32בתוקף עד  מספרה 01/092 מספרת אודי ושגיא

 בהליך רישוי  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 01/099 נופר קוסמטיק

 



 מזון

 
 הערות סטטוס מהות ' תיקמס שם העסק

  30/06/23בתוקף עד  בית אוכל 04/005 פלאפל חתוכה

מרכז  -שופרסל שלי  
 מסחרי 

 בהליך חידוש 31/12/22בתוקף עד  אטליז 04/009

  31/12/28בתוקף עד  )עם טיפול במזון( מרכול 04/098

  31/12/28בתוקף עד  מ"ר 800חנות מעל  06/002

  31/12/28בתוקף עד  בית אוכל 04/015 פיצה רומא

 (יש) –שופרסל שלי 
 1תרשיש 

  31/12/27בתוקף עד  אטליז 04/017

  31/12/28בתוקף עד  מ"ר 800חנות מעל  06/005

  31/12/28בתוקף עד  )עם טיפול במזון( מרכול 04/016

  31/12/30בתוקף עד  מסעדה 04/020 מקדונלדס

  31/12/30בתוקף עד  בית אוכל 04/025 ג'לטו אייס גלידריית

  23/12/33בתוקף עד  (במזון ללא טיפול)מרכול  04/051 פיצוחי שרעבי

  31/12/28בתוקף עד  (1623151) הובלה בקירור 04/059 שנשקיר רפאל

  31/12/29בתוקף עד  בית אוכל – פיצרייה 04/063 פיצה פצץ

  31/12/26בתוקף עד  מרכול ללא טיפול במזון 04/119 תבליני טוב טעם

  31/12/29בתוקף עד  בית אוכל 04/134 פיצה האט

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה 04/136 בורגרים שהם

  31/12/26בתוקף עד  מרכול ללא טיפול במזון 04/141 גלידות פלדמן

  31/12/24בתוקף עד  משקאות משכרים  04/144 זפלין בר

  31/12/30בתוקף עד  מסעדה 04/347

  31/12/25בתוקף עד  הובלת מזון 04/149 א.י.ש קייטרינג צבעים

  31/12/26בתוקף עד  (9139712הובלת מזון בקירור ) 04/156 ממן הובלותש. 

  31/12/27בתוקף עד  (7052333הובלת מזון בקירור ) 04/168

 רישויבהליך   מסעדה 04/158 שוהרמה 

  31/12/32בתוקף עד  הכנת מזון למכירתו 04/164 מאפיית אריאל

 רישויבהליך   מרכול )עם טיפול במזון( 04/226 איתמר 

  31/12/30בתוקף עד  בית אוכל 04/228 דני בתי מאפה

  31/12/29בתוקף עד  בית אוכל 04/325 מטאופיצה 

  31/12/27בתוקף עד  מרכול  04/267 נוי השדה

Meat & deli 

 מיט אנד דלי
 בהליך חידוש 31/12/22בתוקף עד  אטליז 04/270

  31/12/35עד בתוקף  מרכול )עם טיפול במזון( 04/271

  31/12/30בתוקף עד  בית אוכל 04/273 פלאפל בריבוע

  31/12/36בתוקף עד  מרכול )ללא טיפול במזון( 04/275 הקיוסק

  31/12/30בתוקף עד  (עם טיפול במזון)מרכול  04/276 א.ב.א ויקטורי

 בהליך חידוש 31/12/22בתוקף עד  אטליז  04/277

  31/12/27בתוקף עד  אטליז   04/279 יפודגי 

  31/12/28בתוקף עד  (ללא טיפול במזון)מרכול  04/282 סופר שוהם



 הערות סטטוס מהות ' תיקמס שם העסק

  31/12/27בתוקף עד  (ללא טיפול במזון)מרכול  04/284 גרעיני עפולה

  31/12/27בתוקף עד  (8943884בקירור )מזון הובלת  04/287 הובלות בדיר ראסמי

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה 04/289 טקומי סטריט פוד

  31/12/35בתוקף עד  מרכול )ללא טיפול במזון( 04/292 סנאקס מפגש שוהם

  31/12/31בתוקף עד  (37622802הובלת מזון בקירור ) 04/385 רן אדלרסברג

  31/12/28בתוקף עד  הובלתן -ביצים  04/313 בזק אברהם

  31/12/28בתוקף עד  (ללא טיפול במזון)מרכול  04/327 אניס

  31/12/30בתוקף עד  מסעדה PAPA 04/328 פאפא 

  31/12/29בתוקף עד  ) 9053258הובלת מזון ) 04/329 עופר סלוק

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה 04/346 חומוס אליהו –מליכא 

 בהליך רישוי  מסעדה 04/361 מיט סטריט

 חידושבהליך  30/09/22בתוקף עד  בית אוכל 04/376 פואנטה

  31/12/30בתוקף עד  בית אוכל          04/378 גולדה

  31/12/31בתוקף עד  מרכול )עם טיפול במזון( 04/387 גיטא

  31/12/31בתוקף עד  בית אוכל –בית קפה  04/388 קפה אדלה

  31/12/31בתוקף עד  בית קפה 04/394 רפאל

המעדניה של תומר 
 תומס

   מרכול עם טיפול במזון 04/396

אקו ייעוץ ג'י.די. 
 ושירותי הפצה בע"מ

  31/15/32עד  בתוקף הובלתו הפצתו –מזון ומרכיביו  04/398

  30/11/23בתוקף עד  מסעדה  04/419 אצה

 בהליך רישוי  בית אוכל -בית קפה 04/420 בוטיק סנטרל

  31/12/36בתוקף עד  מרכול 04/421 גלידוש

  31/12/32בתוקף עד  בית אוכל 04/423 רי בר

  31/03/23בתוקף עד  פיצריה 04/425 פיצה טוביה

 בהליך רישוי  בית אוכל –בית קפה  04/426 רולדין

 בהליך רישוי  מרכול ללא טיפול במזון 04/027

 

 

 

 

 מסחר ושונות

 הערות סטטוס מהות מס' תיק שם העסק 

  31/12/34בתוקף עד  מכבסה 06/032 מכבסת שהם

  31/12/35בתוקף עד  מכבסה 06/035 קלין שופ

  31/12/23בתוקף עד  רוכלות מזון 06/033 גדליה קושניר

  31/12/25בתוקף עד  מרפאה וטרינרית ניידת –רוכלות  06/036 דר' גיל שרון 

  31/12/23בתוקף עד  רוכלות מזון 06/039 הודא מאכלים דרוזיים

 



 עינוג  ציבורי , נופש וספורט

 הערות סטטוס מהות מס' תיק שם העסק 

  31/12/23בתוקף עד  מקווה 07/003 מקווה טהרה גברים

  31/12/23בתוקף עד  מקווה 07/103 מקווה טהרה נשים

  31/07/23בתוקף עד  אולם ספורט 07/004 תיכון  –אולם ספורט 

  31/07/23בתוקף עד  אולם ספורט 07/148 ניצנים -אולם ספורט 

  31/12/30בתוקף עד  בריכה 07/023 מועדון ספורט  שהם

  לצמיתות מכון כושר 07/085

  31/12/32בתוקף עד  מכון כושר   07/483

  31/07/23בתוקף עד  אולם ספורט 07/310 יהלום -אולם ספורט 

  31/12/27בתוקף עד  תיאטרון –קולנוע  07/487 מרכז אומנויות הבמה

 החלפת בעלות 31/12/30 בתוקף עד אולם שמחות 07/153 ספרא אולם שמחות

  31/12/25עד  בתוקף מקום לעריכת מופעים וירידים 07/185 בית התרבות

  –בית הנוער 
 הבית הסגול

 בהליך חידוש 31/12/22בתוקף עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 07/188

  31/07/23בתוקף עד  מגרש כדורגל 07/264 מגרש כדורגל

  31/12/23בתוקף עד  בית קולנוע 07/376 קולנוע לב

  31/12/31בתוקף עד  מזנון , בית אוכל 04/283

 

 

 

 א.ת. צפוני היי פארק שהם

 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

אולם שמחות –אריא   
 

  31/12/29בתוקף עד  אולם שמחות 07/423

 
 
 

 שרותי בריאות כללית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחסונם  –תכשירים 01/052
 מעלות 15-25

  31/12/26בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 01/053
 מעלות 2-8

  31/12/26בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 01/054
 תרופות נרקוטיות

  31/12/26בתוקף עד 

 אחסונם  –תכשירים 01/055
 מחסן תרופות להשמדה

  31/12/26בתוקף עד 

  31/12/28בתוקף עד  אחסנת חומרים מסוכנים 01/056

  31/12/23בתוקף עד  מעבדה לבדיקות כימיות 01/057

  31/12/26בתוקף עד  אחסונם -תמרוקים  01/089

  31/12/26בתוקף עד  חלוקתם -תכשירים  01/090

  31/12/26בתוקף עד  אחסונו -דלק לסוגיו  02/005

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה )מסעדת עובדים( 04/146

  31/12/31בתוקף עד  קרקעיחניון מקורה או תת  08/006



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

 
 

פרסל בע"משו  

  31/12/27בתוקף עד  אחסונו -דלק לסוגיו  02/006

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה )מסעדת עובדים( 04/150

בית קירור לבשר עופות ודגים  04/151
 )קפואים(

  31/12/29בתוקף עד 

 מחסן משלוחים  –בית קירור  04/152
 )מזון קפוא(

  31/12/29בתוקף עד 

  31/12/29בתוקף עד  עופות טריים –בית קירור  04/153

  31/12/29בתוקף עד  ירקות וקטיף –בית קירור  04/154

  31/12/29ד עבתוקף  בית קירור למזון אחר ומרכיביו 04/155

  31/12/29בתוקף עד  בשר טרי –בית קירור  04/285

  31/12/26עד בתוקף  אחסנת חומרים מסוכנים 10/003

  31/12/31בתוקף עד  אריזת ירקות ופירות -בית קירור  04/390

ישראל  פאדאגיס
בע"מסוכנויות   

 אחסונם –תכשירים  01/061
 מעלות 22טווח 

  31/12/32בתוקף עד 

 אחסונם –תכשירים  01/062
 מעלות 2-8

  31/12/32 עד בתוקף

 אחסונם -תכשירים  01/063
 נרקוטיותאחסנת תרופות 

  31/12/32 עד בתוקף

 אחסונם –תכשירים  01/064
 מחסן תרופות להשמדה

  31/12/32 עד בתוקף

  31/12/32 עד בתוקף אחסונם -תמרוקים  01/065

  –תכשירים וציוד רפואי  01/066
 מכירתם או חלוקתם

  31/12/32 עד בתוקף

  31/12/31בתוקף עד  תכשירים ייצורם 01/084

  31/12/31בתוקף עד  תמרוקים ייצורם 01/085

  31/12/26בתוקף עד  ציוד רפואיאחסנת  01/086

  –אגודת הכורמים 
 יקבי כרמל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31/12/28בתוקף עד  אחסון מזון 04/256

  31/12/30בתוקף עד  (65964201) מזון הובלת 04/373

  31/12/30בתוקף עד  ( 65983901) מזון הובלת 04/372

  31/12/30בתוקף עד  (65983801) מזון הובלת 04/371

  31/12/30בתוקף עד  (65983701) מזון הובלת 04/370

  31/12/30בתוקף עד  (65983601) מזון הובלת 04/369

  31/12/30בתוקף עד  (65983501) מזון הובלת 04/368

  31/12/30בתוקף עד  (65983401) מזון הובלת 04/367

  31/12/30בתוקף עד  (65983301הובלת מזון ) 04/366

  31/12/30בתוקף עד  (65964001) מזון הובלת 04/365

  31/12/30בתוקף עד  (15481602הובלת מזון ) 04/383

 קונפי אנד קו

   31/12/29בתוקף עד  מסעדה  04/326

הכנת מזון לצריכתו מחוץ למקום  04/393
 הכנתו

  30/10/23בתוקף עד 

  31/12/32בתוקף עד  (5986111הובלה בקירור ) 04/424



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

  31/12/33בתוקף עד  אחסנה 06/031 טרנסוורלד   לוגיסטיקה

די אייץ אל שילוח גלובלי 
 ישראל בע"מ

 31/12/35בתוקף עד  אחסנה 06/037
 

 

 בהליך רישוי  אחסנת דלק 02/007 אמזון

קיור מדיקל בע"מ-אר  

  31/12/32בתוקף עד  אחסונם -תכשירים וציוד רפואי  01/094

 בהליך רישוי  ייצורם -תמרוקים  01/095

  28/7/24בתוקף עד  ייצורם -תכשירים וציוד רפואי  01/096

מכירתם  -תכשירים וציוד רפואי   01/097
 חלוקתם

  31/12/32בתוקף עד 

  06/05/23בתוקף עד  73347מגרסה ניידת  10/008 אולניק עבודות עפר

 בהליך רישוי  אחסונם -תכשירים ציוד רפואי  01/098 י.א. אלמוג דיאגנוסטיקה

     

     

 שטראוס גרופ בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שטראוס גרופ בע"מ 
 רכבי הובלה בקירור

  31/12/25בתוקף עד  (18-24אחסון מזון ) 04/132

  31/12/28בתוקף עד  שאינם מהחיבית קירור למוצרים  04/131

  31/12/30בתוקף עד  אחסנה 06/030

  31/12/25בתוקף עד  אחסון חומרים מסוכנים 10/002

  31/12/26בתוקף עד  (2000X2אחסנתו ) –דלק לסוגיו  02/002

  31/12/26בתוקף עד  (1000X2אחסנתו ) –דלק לסוגיו  02/003

  31/12/25בתוקף עד  מרכול )חנות עובדים( 04/138

  31/12/29בתוקף עד  מסעדה )מסעדת עובדים( 04/139

  31/12/28בתוקף עד  חלבי מזנון  04/140

  31/12/29בתוקף עד  (2113980הובלת מזון בקירור ) 04/330

  31/12/29בתוקף עד  (2113880הובלת מזון בקירור ) 04/331

  31/12/29בתוקף עד  (7041533הובלת מזון בקירור ) 04/332

  31/12/29בתוקף עד  (7486134הובלת מזון בקירור ) 04/333

  31/12/29בתוקף עד  (7486034הובלת מזון בקירור ) 04/334

  31/12/29בתוקף עד  (8931033הובלת מזון בקירור ) 04/335

  31/12/29בתוקף עד  (23864801הובלת מזון בקירור ) 04/336

  31/12/29בתוקף עד  (6986433הובלת מזון בקירור ) 04/337

  31/12/29בתוקף עד  (7483234הובלת מזון בקירור ) 04/338

  31/12/29בתוקף עד  (1067939הובלת מזון בקירור ) 04/339

  31/12/29בתוקף עד  (2113780הובלת מזון בקירור ) 04/340

  31/12/29בתוקף עד  (7485934הובלת מזון בקירור  ) 04/341

  31/12/29בתוקף עד  (4391279הובלת מזון בקירור ) 04/342

  31/12/29בתוקף עד  (23852301הובלת מזון בקירור ) 04/349

  31/12/29בתוקף עד  (7485834הובלת מזון בקירור ) 04/350

 מפיצים -שטראוס גרופ
 

   31/12/27 עד בתוקף ( 5086070הובלת מזון בקירור ) 04/171

  31/12/27 עד בתוקף (7291570הובלת מזון בקירור ) 04/172



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31/12/27 עד בתוקף (5485968הובלת מזון בקירור ) 04/173

  31/12/27 עד בתוקף (3740578הובלת מזון בקירור ) 04/174

  31/12/28בתוקף עד  (4987156) בקירור מזון הובלת 04/175

  31/12/27 עד בתוקף (3735578) בקירור מזון הובלת 04/176

  31/12/27 עד בתוקף (2914476) בקירור מזון הובלת 04/177

  31/12/28בתוקף עד  (4304008) בקירור מזון הובלת 04/178

  31/12/28בתוקף עד  (7256967) בקירור מזון הובלת 04/179

  31/12/27 עד בתוקף (8114614) בקירור מזון הובלת 04/180

  31/12/27 עד בתוקף (2139250) בקירור מזון הובלת 04/181

  31/12/27 עד בתוקף (1062013) בקירור מזון הובלת 04/182

  31/12/27בתוקף עד  (4403930) בקירור מזון הובלת 04/183

  31/12/27 עד בתוקף (3552278) בקירור מזון הובלת 04/184

  31/12/27 עד בתוקף (8662633) בקירור מזון הובלת 04/185

  31/12/27 עד בתוקף (5515868) בקירור מזון הובלת 04/186

  31/12/27בתוקף עד  (7254470הובלת מזון בקירור ) 04/188

  31/12/29בתוקף עד  (3129760) בקירור מזון הובלת 04/189

  31/12/27 עד בתוקף (2926676)  בקירור מזון הובלת 04/190

  31/12/27 עד בתוקף (4563368)  בקירור מזון הובלת 04/191

  31/12/27 עד בתוקף ( 1052363)  בקירור מזון הובלת 04/192

  31/12/27 עד בתוקף (2082564) בקירור מזון הובלת 04/193

  31/12/27עד בתוקף  (8532958) בקירור מזון הובלת 04/194

  31/12/27 עד בתוקף (8159114)  בקירור מזון הובלת 04/195

  31/12/27 עד בתוקף (9383659) בקירור מזון הובלת 04/196

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  31/12/27 עד בתוקף (1061613) בקירור מזון הובלת 04/197

  31/12/27 עד בתוקף (6963333) בקירור מזון הובלת 04/199

  31/12/27 עד בתוקף (1888365) בקירור מזון הובלת 04/200

  31/12/27 עד בתוקף (4415130) בקירור מזון הובלת 04/201

  31/12/27 עד בתוקף (5588460) בקירור מזון הובלת 04/203

  31/12/27 עד בתוקף (7297570) בקירור מזון הובלת 04/204

  31/12/27 עד בתוקף (4556868) בקירור מזון הובלת 04/205

  31/12/27 עד בתוקף (5373568) בקירור מזון הובלת 04/206

  31/12/27 עד בתוקף (1063113) בקירור מזון הובלת 04/207

  31/12/27 עד בתוקף (3069074) בקירור מזון הובלת 04/208

  31/12/27 עד בתוקף (6725870) בקירור מזון הובלת 04/209

  31/12/27 עד בתוקף (5080573) בקירור מזון הובלת 04/210

  31/12/27עד בתוקף  (9643759) בקירור מזון הובלת 04/211

  31/12/27 עד בתוקף (1550651) בקירור מזון הובלת 04/212

  31/12/27 עד בתוקף (5498568) בקירור מזון הובלת 04/214



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

 
 
 
 
 

–שטראוס גרופ   
 מפיצים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31/12/27עד בתוקף  (3653178) בקירור מזון הובלת 04/215

  31/12/27 עד בתוקף (5462768) בקירור מזון הובלת 04/216

  31/12/27בתוקף עד  (5501268) בקירור מזון הובלת 04/217

   31/12/27עד  בתוקף (1869465) בקירור מזון הובלת 04/218

  31/12/27 עד בתוקף (6361531) בקירור מזון הובלת 04/219

  31/12/27עד  בתוקף (8685233) בקירור מזון הובלת 04/220

  31/12/29בתוקף עד  (8993433) בקירור מזון הובלת 04/221

  31/12/27עד  בתוקף (5788461) בקירור מזון הובלת 04/222

  31/12/27 עד בתוקף (5479368) בקירור מזון הובלת 04/223

  31/12/27עד בתוקף  (3152578) בקירור מזון הובלת 04/225

  31/12/28בתוקף עד  (9990212הובלת מזון בקירור ) 04/230

  31/12/27 עד בתוקף (3772856הובלת מזון בקירור ) 04/231

  31/12/27 עד בתוקף (4024564) בקירור מזון הובלת 04/232

   31/12/27עד  בתוקף (3183378) בקירור מזון הובלת 04/233

  31/12/27 עד בתוקף (1070713) בקירור מזון הובלת 04/234

  31/12/27 עד בתוקף (6369431) בקירור מזון הובלת 04/235

  31/12/27בתוקף עד  (5468468) בקירור מזון הובלת 04/236

  31/12/27 עד בתוקף (1872465) בקירור מזון הובלת 04/238

  31/12/27 עד בתוקף (4548768) בקירור מזון הובלת 04/239

  31/12/27 עד בתוקף (8158914) בקירור מזון הובלת 04/240

  31/12/27עד  בתוקף (3183178) בקירור מזון הובלת 04/242

  31/12/28בתוקף עד  (9931659) בקירור מזון הובלת 04/244

מפיצים -שטראוס גרופ   
 

  31/12/28בתוקף עד  (8508052) בקירור מזון הובלת 04/245

  31/12/27עד בתוקף  (8529852) בקירור מזון הובלת 04/247

   31/12/27 עד בתוקף (9399259) בקירור מזון הובלת 04/248

  31/12/28בתוקף עד  (6276863) בקירור מזון הובלת 04/249

  31/12/28בתוקף עד  (1882913) בקירור מזון הובלת 04/250

  31/12/28בתוקף עד  (7258667) בקירור מזון הובלת 04/251

  31/12/28בתוקף עד  (8653633) בקירור מזון הובלת 04/253

  31/12/28בתוקף עד  (6273563) בקירור מזון הובלת 04/254

  31/12/28בתוקף עד  (1889613הובלת מזון בקירור ) 04/268

  31/12/28בתוקף עד  (3654256הובלת מזון בקירור ) 04/269

  31/12/28בתוקף עד  (5588360הובלת מזון בקירור ) 04/290

  31/12/28בתוקף עד  (6293263הובלת מזון בקירור ) 04/293

 
 
 

  31/12/28בתוקף עד  (4313208בקירור )הובלת מזון  04/294

  31/12/28בתוקף עד  (1254979הובלת מזון בקירור ) 04/295

  31/12/28בתוקף עד  (5071573הובלת מזון בקירור ) 04/296



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

 שטראוס גרופ
 מפיצים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31/12/28בתוקף עד  (4355030הובלת מזון בקירור ) 04/298

  31/12/28בתוקף עד  (3773455הובלת מזון בקירור ) 04/299

  31/12/28בתוקף עד  (2123780הובלת מזון בקירור ) 04/300

  31/12/28בתוקף עד  (1061913הובלת מזון בקירור ) 04/301

  31/12/28בתוקף עד  (8159014הובלת מזון בקירור ) 04/302

  31/12/28בתוקף עד  (5514268הובלת מזון בקירור ) 04/303

  31/12/28בתוקף עד  (3772055בקירור )הובלת מזון  04/304

  31/12/28בתוקף עד  (5086170הובלת מזון בקירור ) 04/305

  31/12/28בתוקף עד  (5663660הובלת מזון בקירור ) 04/306

  31/12/28בתוקף עד  (2985976הובלת מזון בקירור ) 04/309

  31/12/28בתוקף עד  (3735578הובלת מזון בקירור ) 04/310

  31/12/28בתוקף עד  (7289667הובלת מזון בקירור ) 04/315

  31/12/28בתוקף עד  (1319888הובלת מזון בקירור ) 04/316

  31/12/28בתוקף עד  (7764013הובלת מזון בקירור ) 04/317

  31/12/28בתוקף עד  (4514868הובלת מזון בקירור ) 04/318

  31/12/28בתוקף עד  (23836301בקירור )הובלת מזון  04/319

  31/12/28בתוקף עד  (6734070הובלת מזון בקירור ) 04/320

  31/12/28בתוקף עד  (6732870הובלת מזון בקירור ) 04/321

  31/12/28בתוקף עד  (2965476הובלת מזון בקירור ) 04/322

  31/12/28בתוקף עד  (3418889הובלת מזון בקירור ) 04/323

  31/12/28בתוקף עד  (8965833הובלת מזון בקירור ) 04/324

 שטראוס גרופ
 מפיצים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31/12/29בתוקף עד  (5165873הובלת מזון בקירור ) 04/351

  31/12/29בתוקף עד  (23958001הובלת מזון בקירור ) 04/352

  31/12/29בתוקף עד  (7279067בקירור ) הובלת מזון 04/353

  31/12/29בתוקף עד  (8990233הובלת מזון בקירור ) 04/354

  31/12/29בתוקף עד  (5354168הובלת מזון בקירור ) 04/355

  31/12/29בתוקף עד  (23827101הובלת מזון בקירור ) 04/356

  31/12/29בתוקף עד  (36793301הובלת מזון בקירור ) 04/358

  31/12/29בתוקף עד  (4864431הובלת מזון בקירור ) 04/359

  31/12/29בתוקף עד  (2140080הובלת מזון בקירור ) 04/360

  31/12/29בתוקף עד  (23888301הובלת מזון בקירור ) 04/362

  31/12/29בתוקף עד  (5071773הובלת מזון בקירור ) 04/363

   31/12/30בתוקף עד  (65966201בקירור )הובלת מזון  04/374

  31/12/30בתוקף עד  (4389179הובלת מזון בקירור ) 04/377

  31/12/30בתוקף עד  (4990731הובלת מזון בקירור ) 04/381

  31/12/30בתוקף עד  (78538001הובלת מזון בקירור ) 04/382

  31/12/31בתוקף עד  (19376402הובלת מזון בקירור ) 04/392

  31/12/32בתוקף עד  (15423902הובלת מזון בקירור ) 04/399



 שם העסק 
מס'  

 תיק
 הערות סטטוס מהות

 שטראוס גרופ
 מפיצים

  31/12/32בתוקף עד  (65975201הובלת מזון בקירור ) 04/400

  31/12/32בתוקף עד  (66007501הובלת מזון בקירור ) 04/401

  31/12/32בתוקף עד  (15441402הובלת מזון בקירור ) 04/402

  31/12/32בתוקף עד  (66011601מזון בקירור )הובלת  04/403

  31/12/32בתוקף עד  (7462534הובלת מזון בקירור ) 04/404

  31/12/32בתוקף עד  (7712313הובלת מזון בקירור ) 04/405

  31/12/32בתוקף עד  (36909701הובלת מזון בקירור ) 04/406

  31/12/32 בתוקף עד (9935912הובלת מזון בקירור ) 04/407

  31/12/32בתוקף עד  (1062139הובלת מזון בקירור ) 04/408

 שטראוס גרופ
 מפיצים

  31/12/32בתוקף עד  (8652633הובלת מזון בקירור ) 04/410

  31/12/32בתוקף עד  (15406702הובלת מזון בקירור ) 04/411

  31/12/32בתוקף עד  (67457801הובלת מזון בקירור ) 04/412

  31/12/32בתוקף עד  (6392231הובלת מזון בקירור ) 04/413

  31/12/32בתוקף עד  (3772055הובלת מזון בקירור ) 04/414

  31/12/32בתוקף עד  (1048239הובלת מזון בקירור ) 04/415

  31/12/32בתוקף עד  (4514768הובלת מזון בקירור ) 04/416

  31/12/32בתוקף עד  (15403702)הובלת מזון בקירור  04/417

  31/12/32בתוקף עד  (8931433הובלת מזון בקירור ) 04/418

    

 

 


