
בעל העסקשם העסקמהות העסק
סטטוס 

התיק
רחוב העסק

 אור יהודה65העצמאות  לצמיתותאברהם ציפורי קיוסקקיוסק

 אור יהו130סעדון אליהו  מתחדשבנגייב ארתור קינג ארתור משקאותאחסונו- מזון ומרכיביו 

 אור יהו122סעדון אליהו  מתחדשבורוכוב טוליקמאפיית לחם בוכריאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

; הכנתם- חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים 

 אור יהו122סעדון אליהו  לצמיתותניסים ברעם ברעם חומרי בניןעיבודם; ייצורם

78העצמאות מתחדש'ורג'רחמים געיצוב שיער' ורג'גמספרה

1אריק איינשטיין מתחדשמוריסי זהבית מ"זהבית עיצוב שיער בעמספרה

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא 

ס מרכז קהילתי"מתנ myהיכל הספורט העירונימזון 18מנחם בגין ' שדמתחדש 

5יצחק רבין רישיון זמנימ "עד העצם אקספרס בעמ"עד העצם אקספרס בעמסעדה

31ניצן מתחדשמ "עגלי מרבק בעמ"עגלי מרבק בעהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

31ניצן רישיון זמנימ "עגלי מרבק בעמ"עגלי מרבק בעהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

12הכלנית מתחדששעשוע עזרא דוד הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

11בן איש חי מתחדשאברהם חן רמי הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

3בר לב רישיון זמנייעקב אליאס הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

9קזז יחזקאל רישיון זמנירוקח דינו הטברנה של דינומסעדה

80העצמאות מתחדשמועלם אהרון מכולת העצמאותמרכול שיש בו טיפול במזון

שד בן פורת מרדכי   אור ימתחדשמשיח גורג וסבח משיח גורגמכירת פירות וירקות

130אליהו סעדון מתחדשמ "אחים שקורי בעמ"אחים שקורי בע(ללא טיפול במזון)מרכול 

130אליהו סעדון מתחדששקורי אבימ"אחים שקורי בעהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

2הראשונים מתחדשחי יצחקקפה חימקום לעריכתם- משחקים 

2הראשונים מתחדשחי י יצחקקפה חיבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

 אור יהודה12קזז יחזקאל  מתחדשעיני כרמלה תבליני עזרא(ללא טיפול במזון)מרכול 

9יחזקאל קזז מתחדשונגל קמחי ליאל'חגיגה בגונגל'חגיגה בגאחזקתם טיפול בהם; גידולם- בעלי חיים  

9יחזקאל קזז מתחדשונגל קמחי ליאל'חגיגה בגונגל'חגיגה בגמספרה- בעלי חיים 

2הראשונים מתחדשכתב שפיק קפה כתבמקום לעריכתם- משחקים 

10פנקס צבי מתחדשגבריאלי אתימספרת אתימספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהודה2הראשונים  מתחדשמושאייב דוד דודו ולאהשיזוף

 אור יהודה2הראשונים  מתחדשמושאייב דוד דודו ולאהמספרה

 אור יהודה42אדם יקותיאל  לצמיתותמנשרוב מיקי ופנחס מרכול מנשרוב(ללא טיפול במזון)מרכול 

12קזז יחזקאל מתחדשגביזון יוניתמספרת יוניתמספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהודה12קזז יחזקאל  מתחדשגביזון יוניתמספרת יוניתשיזוף



27לו סקלאר רישיון זמני myחברת בריכת אור יהודהבריכת שחיה

רישיון זמני myחברת בריכת אור יהודהמגלשות מים; פארק מים

 אור יהודה27סקלאר  מתחדשרחמים זכריה בריכת שחייהבריכת שחיה

50יקותיאל אדם מתחדשחבסוב דניאלדניאלסמספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

50יקותיאל אדם מתחדשחבסוב דניאלדניאלסשיזוף

2חרושת מתחדשבסט יהושועsogood(ללא טיפול במזון)מרכול 

6החרושת מתחדשארמי כרמל רוני- ארמי כרמל פחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

12אריק איינשטיין מתחדשסבג אלון סודוקבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

2עולי הגרדום  מתחדשמועלם אפריםאורה-מקווה לימקווה

5גואטה אפרים  ' סממתחדששמואל דני ההגנה-מקווה טהרה מקווה

24הרב כמוס עגיב מתחדששמואל דנימקווה רמת פנקסמקווה

 אור יהודה12יוסף חיים  רישיון זמניאפרים מועלם מועצה דתיתמקווה

10ההגנה מתחדשמ "פלגי אורטופדיה בעמ"פלגי אורטופדיה בעייצורם- וציוד רפואי ;  תכשירים

; ציפויים; יציקתם; עיבודם; ייצורם- מוצריה ; מתכת

12הסדנא לצמיתותפישר אנדרייתבניות פישרצביעתם; ניקויים

הסדנא   אור יהודהלצמיתותיעקב קרמונה קרמונה פלסטיקייצורו עיבודו צביעתו הר-חומר גלם

העצמאות   אור יהודהלצמיתותרובינוב שרה מעבדת שינייםמעבדת שיניים

ההגנה   אור יהודהלצמיתותמנשה מרדכי מסגריית תפארתמסגריה

8המסגר מתחדשמ "דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בעמ"דור אלון ניהול מתחמים קימעונאים בעתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו 

12הסדנא מתחדשמ "סילמט בעמ"סילמט בעאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשסילמט הפצה בעמ מ"סילמט הפצה בעאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשמעבדות בעמ .מ.גיי.בימעבדות.מ. יי'ג. ביייצורם- וציוד רפואי ;  תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשסילמט הפצה בעמ סילמט הפצהמכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשמ "סילמט בעסילמט בעממכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשמעבדות בעמ .מ.גיי.בימעבדות.מ. יי'ג. ביאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

 אור יהודה12הסדנא  מתחדשמ "סילמט בעסילמט בעמייצורם- וציוד רפואי ;  תכשירים

 אור יהודה10הסדנא  לצמיתותלהנדסה ' הגיבור חבהגיבורייצורו עיבודו צביעתו הר-חומר גלם

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

63העצמאות מתחדשמשולם ליאוראומנות השיער ויופישיזוף

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

11ההגנה -התעשיהלצמיתותדן כהן הגרעין בעמומעלה

3המפעל  מתחדשסלומיאנסקי אורןמ"קרלו שיווק גלידות בעלמזון אחר ומרכיביו- בית קירור 

 אור יהודה11ההגנה  מתחדשלגזיאל חיים מעדני . נהובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

11ההגנה מתחדשלגזיאל חיים מעדני בשר בעמ .נמעדני בשר בעמאטליז



ביכולת ייצור שאינה - טיפול בבשר גולמי ואריזתו 

  אור יהודה14ההגנה מתחדשלגזיאל חיים מעדני בשר בעמ .נמ"מעדני בשר בע טונות ליום5עולה על 

5הסדנא מתחדשמ "אלפא  תעשיות שלטים בעאלפא שלטיםייצור שלטים

; ציפויים; יציקתם; עיבודם; ייצורם- מוצריה ; מתכת

5הסדנא מתחדשמ "אלפא  תעשיות שלטים בעאלפא שלטיםצביעתם; ניקויים

2ההגנה  לצמיתותגיס צבי שרה מוסך יצחקפחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

17המפעל רישיון זמנימ "בע (1974)חלילית יצוא חליליתתיקונו;עליו

10ההגנה מתחדשאסנט מדיקל ישראל בעמ טייכר מיכאלאסנט מדיקל ישראל בעממכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

10ההגנה מתחדשאסנט מדיקל ישראל בעמ אסנט מדיקל ישראל בעמאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

ההגנהמתחדשאסנט מדיקל ישראל בעמ טייכר מיכאלאסנט מדיקל ישראל בעממיונה; מחזורה; ניתולה; עיבודה: טיפול בפסולת 

 אור יהודה4ההגנה  לצמיתותחלפון שמעון אוטומציה.ח.שהרכבתם- מוצריה ; מתכת

11המפעל  רישיון זמניל"לביא ניצן מנכסופר פארםבית מרקחת

6הסדנא מתחדשקרעין יוסיעילית אודיו...התקנת אביזרים בהם

 אור יהודה6הסדנא  לצמיתותיחיאל נגר נגר יחיאל מבלטיםייצורו עיבודו צביעתו הר-חומר גלם

 אור יהודה18ההגנה  לצמיתותבכור כהן מוטורס בעמ בכור כהן מוטורס בעמפחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

 אור יהודה18ההגנה  לצמיתותבכור כהן מוטורס בעמ בכור כהן מוטורס בעמחשמלאות- מוסך 

 אור יהודה18ההגנה  לצמיתותבכור כהן מוטורס בעמ בכור כהן מוטורס בעמפחחות וצביעה-מוסך

4גדעון סער מתחדששאול ניר נירטל יעוץ ביטחוני בעמאחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

130סעדון אליהו מתחדשדיין מלימינימרקט דיין(ללא טיפול במזון)מרכול 

 אור יהו130סעדון אליהו  לצמיתותמינימרקט אליק אמינוב בעמ מכלת אמינוב(ללא טיפול במזון)מרכול 

 אור יהו130סעדון אליהו  לצמיתותמינימרקט אליק אמינוב בעמ מכלת אמינובמכולת

25אלעזר דוד רישיון זמניסיונוב אילנהקייטרינג עירקי ביתיאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

107אלעזר דוד מתחדשמשיח בעמ . נ.י.ע.ע.אירועי מופת מ-אולמי קינגסטוןאולם או גן לשמחות ולאירועים

 אור יהודה13אביב משה  מתחדשישראלוקס בעמ יישראלוקס בעמייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

8משה אביב מתחדשמ "מדי לינק פראם בעמ"לינק  פראם בע-מדיאחסונם- תמרוקים 

10משה אביב רישיון זמניניר טל ייעוץ בטחוני שירותים ואבטחה ניר טלאחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

10משה אביב מתחדשמ "יהודה טל תקשורת בעמ"יהודה טל תקשורת בעתיקונו;עליו

 אור יהודה7המלאכה  מתחדשיהודה כהנא סוד הנעורים בעייצורם- תמרוקים 



; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

15המלאכה  מתחדשפיצחזה שלום תכשיטי שלוםתיקונו;עליו

המפעל   אור יהודהלצמיתותריגל יהושוע ם"דניה פלסטיק פרטוס בעייצורו עיבודו צביעתו הר-חומר גלם

66העצמאות מתחדשנחום אביהמקום של אביבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

4מלאכה מתחדשאסף מורד אסף מורדמקרוניזאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

חיסום ; ציפוי; צביעה; ייצור; עיבוד- עץ ומוצריו 

8המלאכה   לצמיתותאלי חכמון נגריית הרליוחיטוי

 8המלאכה לצמיתותאברהם זכות הידרואליקה.א.אהרכבתם- מוצריה ; מתכת

 אור יהודה8העבודה  לצמיתותשמש רוני מירב דפוס הצביבית דפוס

11היצירה לצמיתותמ "מלניקבע. צעצועי רצעצועי מלניק מר לפחות800חנות ששטח המכירה בה הוא 

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

 אור יהודה8העבודה  לצמיתותאקילוב שמחה תיקון כלי נגינהתיקונו;עליו

3מעלה החומה מתחדששתיוי יניבשתווי מוטורספחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

 אור יהודה12מעלה המגדל  מתחדשסבח שבתאי דפוס מזלבית דפוס

5היצירה לצמיתותאשכנזי דודמסגריית אשכנזימסגריה

 אור יהודה9היצירה  לצמיתותמיכאל חודדה דפוס אדיבית דפוס

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא 

13היצירה מתחדשיעקב ראובןסטאר ארועיםמזון

 אור יהודה13היצירה  מתחדשראובן יעקב סטאר ארועיםמסבאה; בר; פאב- משקאות משכרים 

 אור יהודה11היצירה  לצמיתותדוד גרינברג נגריית גרינברגייצור רהיטים- עץ ומוצריו 

6מעלה המגדל מתחדשמ "סילבר שאדו בעמ"סילבר שאדו בעמסגריה

18דוד אלעזר מתחדשרבי יצחק 'גרבי' נגריית גייצור רהיטים- עץ ומוצריו 

4מעלה המגדל מתחדשלב אריה מ "אור דיוק תעשיות בעהרכבתם- מוצריה ; מתכת

 אור יהודה18העבודה  מתחדששלומי חזן אביבית גלס אורזגגות

3היוזמים לצמיתותפאי אריה נגררים.א.מקור הקור אטיפול אחר ברכב- מוסך 

 אור יהודה3היוזמים  לצמיתותשחם שלמה מוסך שחםפחחות וצביעה-מוסך

 אור יהודה7היוזמים  לצמיתותמ "תכשיטי טלמור בעגולד סנטרייצורם עיבודם- תכשיטים 

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

11היוזמים מתחדשדרזי סהרמחסן מזוןומעלה

11היוזמים רישיון זמנידרזי סהרמחסן מזוןאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה37אלעזר דוד  מתחדשלוי דליה ומעה'קפה גבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

20העבודה מתחדשדוידוב ברוך בית אוכל ברוך ובניואריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

היוזמים   אור יהודהלצמיתותכהן חזי נגריית חזי בעמייצור רהיטים- עץ ומוצריו 

3מעלה המגדל  מתחדשסילבר שדאו אדוונס בעמ מ"סילבר שדאו אדוונס בעייצורם- כלי נשק ותחמושת 



 אור יהודה3מעלה המגדל  היתר זמניסילבר שדאו אדוונס בעמ סילבר שדאואחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

3מעלה המגדל  מתחדשסילבר שדאו אדוונס בעמ מטווח ירי- כלי נשק ותחמושת 

70שד בן פורת מרדכי מתחדששמונוב יהודה אוריאל סלון יהודהמספרה

מעלה החומה   אור יהודהלצמיתותחיים אבקי מסגריית חיים אבקימסגריה

 אור יהודה7החרושת  לצמיתותברוכים ליאור צמיגי גינגיתיקון תקרים- מוסך 

2החרושת מתחדשמ "סונול קרן בערחיצתם- כלי רכב  

2חרושת מתחדשתחנת דלק קרן תחנת דלק קרןתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו 

1היצירה לצמיתותאלוני עזראאלוני את שמואלימסגריה

17החרושת מתחדשמתחמים קמעונים בעמ דור אלון ניהול דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בעמתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו 

; הכנתם- חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים 

  אור יהודה22העבודה   לצמיתותאברהם בורוכוב אבני שישעיבודם; ייצורם

 אור יהודה6היצירה  מתחדששרעבי אהרוןמ"שרעבי אהרון שיווק בשר בעביצים ומוצריהם; עופות; דגים; לבשר- בית קירור 

 אור יהודה6היצירה  מתחדששרעבי אהרוןשרעבי אהרון שיווק בשר בעאריזתם

31יקותיאל אדם  רישיון זמניאמינוב ישראל "מיאמי"הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו

 אור יהודה2המלאכה  מתחדשגדי סאלי הלל סאליאריזתם; עיבודם; ייצורם- חומרי חיטוי או ניקוי 

8היוזמים  לצמיתותשלום דרויש מוסך היוזמיםפחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

2המלאכה לצמיתותתכשיטנים בעמ .כהן יתכשיטנים בעמ.כהן יייצורם עיבודם- תכשיטים 

היוזמים   אור יהודהלצמיתותחנוך ויוסי חלפים בע חלפים.י.חטיפול אחר ברכב- מוסך 

 אור יהודה1העבודה  לצמיתותאריה רעני שמרמסגריה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהו122סעדון אליהו  מתחדשאיציק שלומוב איציק לייןשיזוף

 אור יהו122סעדון אליהו  מתחדשאיציק שלומוב איציק לייןמספרה

אדם יקותיאל   אור יהודהלצמיתותשולי הרצל מינימרקט שולי(ללא טיפול במזון)מרכול 

 אור יהודה12בר לב חיים  מתחדשדוד קקון מספרת דודומספרה

8משה אביב מתחדשמ "אלפם אלקטרוניקה בעמ"אלפם אלקטרוניקה בעהרכבתם- מוצריה ; מתכת

 אור יהודה17ההגנה  מתחדשלייפ סטיילס אינטרא לייפ סטיילס איטרא בעמאחסונם- תמרוקים 

 אור יהודה17ההגנה  לצמיתותלייפ סטיילס אינטרא לייפ סטיילס איטרא בעמהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

; אחסונם- חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים 

היוזמים   אור יהודהלצמיתותאפריים ברנס פירזול בעמ.ב.אמכירתם

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהודה6שלום עליכם  מתחדשאבוחצירה דנה היופי שלךשיזוף

6שלום עליכם מתחדשרביע אלוןמספרת אלונימספרה

79שד בן פורת מרדכי מתחדשבושרי אלוןמספרת אלון לורנצומספרה



3חטיבת אלכסנרוני מתחדשמוסכי שפיק את חנן חנן את שפיקפחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

 אור יהודה2אביב משה  לצמיתותכהן נועם טעם טבע אלטמןהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

   2אביב משה לצמיתותורחורי שמואל וריקי טעם טבע אלטמןהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2אביב משה  מתחדשחליפה ליאור אלטמן בריאות שותפות כלליתאחסונו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2משה אביב  לצמיתותטעם טבע  אלטמן טעם טבע אלטמןהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2אביב משה  מתחדשחליפה ליאור אלטמן בריאות שותפות כלליתהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2אביב משה  מתחדשחליפה ליאור אלטמן בריאות שותפות כלליתהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2אביב משה  מתחדשחליפה ליאור אלטמן בריאות שותפות כלליתהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה2אביב משה  מתחדשחליפה ליאור אלטמן בריאות שותפות כלליתהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה3המלאכה  לצמיתותאלסר אריזות בעמ מ"אלסר בעאריזתו

 79בן פורת  ' שדמתחדשחן מיכאל פיצה שמשבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

 אור יהו126סעדון אליהו  מתחדשנחום רמי Rסטודיו תיקונו;עליו

 אור יהודה3היצירה  מתחדשקריכלי ארנוןקריכלי ארנוןמסגריה

 אור יהודה10העבודה  מתחדשבורוכוב שלום מרפדית רכב שלוםמרפדיה

79בן פורת מתחדשימית שקורי קיוסק סוף הדרךבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

8שלום עליכם מתחדשביטון אביבית סופר דג אור יהודהאטליז

87בן פורת ' שדמתחדש MYחברת היכל התרבותתאטרון; קולנוע

10החלוצים רישיון זמנינעמן גביאיטליז גביאטליז

10החלוצים מתחדשנעמן גביאיטליז גבי(ללא טיפול במזון)מרכול 

10החלוצים מתחדשנעמן גביאיטליז גביהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

130סעדון אליהו    מתחדשחמו ישראלקופי שופבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

11היוזמים מתחדשנפתלי אילןנפתלי את אילןפחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

10היוזמים מתחדשוינסטו בעמ מאפיית וינסטואריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו 

10היוזמים מתחדשוינסטו בעמ מאפיית וינסטומקום אחר למכירת מזון

72העצמאות רישיון זמני שלום נדבטוטו גילבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

1מעלה המגדל מתחדשמ "אבניאל מדיקל בעמ"אבניאל מדיקל בעמסגריה

13היוזמים מתחדשחיסקיאייב מיכאלצמיגי גיוראתיקון תקרים- מוסך 

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

 אור יהודה6אביב משה  מתחדשאנטקו בעמ אנטקוומעלה

130סעדון אליהו מתחדשחיו סמירחנות ירקותמכירת פירות וירקות

 אור יהודה8המלאכה  לצמיתותמנחם בקר טכנולוגיה מתקדמת בחיהרכבתם- מוצריה ; מתכת

12יחזקאל קזז מתחדשמישוק מידןבית הנרגילהמקום למכירה קמעונית- מוצרי טבק לסוגיו 

7המסגר  מתחדשעינבר שימ"קשת יהונתן בעאחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 



 אור יהודה5המלאכה  לצמיתותאינרה גז בעמ -אלטרץחברת אינרהגז בעמאחסונם- חומרים מסוכנים 

 אור יהודה5המלאכה  לצמיתותאינרה גז בעמ -אלטרץחברת אינרהגז בעמשינועם; איסופם- חומרים מסוכנים 

6היצירה  מתחדשכהן סמי נגריית כהןייצור רהיטים- עץ ומוצריו 

15מעלה החומה   מתחדשמ "אמור טכנולוגיות בע.ד.למ"טכנולוגיות בע.ד.לאחסונם- תמרוקים 

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

15מעלה החומה   לצמיתותמ "אמור טכנולוגיות בע.ד.למ"טכנולוגיות בע.ד.לומעלה

שמספר המושבים הקבועים בו עד ; אולם ספורט

2חטיבת אלכסנדרוני רישיון זמניעיריית אור יהודה .אצטדיון  כדורגל עירוני500

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

12קזז יחזקאל  מתחדשנט'בנימין גמכון יופישיזוף

16העבודה מתחדשטייאר ויקטור"ויקי אופנועים"פחחות וצביעה; מכונאות כללית- מוסך 

 אור יהודה13היוזמים  לצמיתותסלמן עופר תריסי עופרמסגריה

1הפלדה רישיון זמנישלוותה אירועים בעמ HERMITAGEאולם או גן לשמחות ולאירועים

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

8היוזמים  מתחדששץ ערן מ"חשמל ישיר בעומעלה

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

 אור יהודה15הארז  לצמיתותכהן דוד טורבו פלסטתיקונו;עליו

16העבודה  מתחדשעגייב יעקבשדרת הממתקים(ללא טיפול במזון)מרכול 

120אליהו סעדון מתחדשציון טהר ארומהמסעדה

 אור יהו130סעדון אליהו  מתחדשבנגייב ארתור קינג ארתור משקאות(ללא טיפול במזון)מרכול 

130סעדון אליהו  לצמיתותאוחונוב אברהםמוצרי חשמל אחונובייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

3היצירה מתחדששלומוב דניאלמרפדיית פינימרפדיה

130סעדון אליהו מתחדשאבייב מרגליתמספרת מרגליתמספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

130סעדון אליהו מתחדשאבייב מרגליתמספרת מרגליתשיזוף

 אור יהו130סעדון אליהו  לצמיתותשקורי עובדיה שקורי ירקות(ללא טיפול במזון)מרכול 

5יצחק רבין רישיון זמנימ "ל בול מרקט בע.א.ממ"ל בול מרקט בע.א.ממרכול שיש בו טיפול במזון

5יצחק רבין רישיון זמנימ "ל בול מרקט בע.א.ממ"ל בול מרקט בע.א.מאטליז

חלקים ; (צמה)כלי רכב וציוד מכני הנדסי 

1המסגר מתחדששמואל עדי אשרשמואל עדי חלפיםמכירתם אחסונם- משומשים 

5נתניהו יהונתן מתחדשפפיסמדוב נוריתילאונרדואחסונו- מזון ומרכיביו 

12היצירה מתחדשמורדוך מרדכימ"לשיווק והפצה בע' מרדכי חב. מאחסונו- מזון ומרכיביו 

12היצירה  מתחדשמורדוך מרדכימ"לשיווק והפצה בע' מרדכי חב. מ(ללא טיפול במזון)מרכול 

120סעדון אליהו מתחדשמ תמיר אחרק"אוצם יזמות והשקעות בעקנאור אור יהודהניהולו- קניון 



5נתניהו יהונתן מתחדש (1995)מ "התאמה השמה ומידע בע(1995)התאמה השמה ומידע אחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

; הובלתו או חלוקתו; אחסונו - מזון לבעלי חיים 

3אביב משה מתחדשברכה שמעוןכהן ובניומכירתו

 אור יהו130סעדון אליהו  מתחדשכתב דוד מועדון חבריםבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

 אור יהודה30קזז יחזקאל  לצמיתותברכה דוד לאון שירותי הדברההדברה תברואתית

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

 9מעלה החומה מתחדשפפר יורםפפר.יומעלה

5נתניהו יהונתן מתחדשאס בעמ . די3מדוארד מ"בע. אס. די3מדוארד אחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

יוסף חיים   אור יהודהלצמיתותדוידוב שמשון ומרים תכשיטי שמשוןייצורם עיבודם- תכשיטים 

5המפעל רישיון זמנימ "הום סנטר בעהום סנטר בעממכירתם- חומרים מסוכנים 

5המפעל רישיון זמניגידור אליהום סנטר בעמחלוקתו; מכירתו- גז 

5המפעל רישיון זמנימ "בע (עשה זאת בעצמך)הום סנטרהום סנטר בעמ מר לפחות800חנות ששטח המכירה בה הוא 

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהו130סעדון אליהו  מתחדשדוידוב אוסנת לק אקספרסשיזוף

 אור יהודה5הפלדה  מתחדשיק תעשיות תוכנה 'מגיק תעשיות תוכנה'מגייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

1נתניהו יהונתן  מתחדשגוטקס סווימור ברנדס בעמ גוטקס סווימור ברנדס בעמתפירה; גזירה- דברי הלבשה ; טקסטיל

130סעדון אליהו מתחדש מברטו טגניה"מברטו"בית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

122סעדון אליהו מתחדשרפאל מייקסלון ויקימספרה

12בר לב חיים מתחדשטובי שילומאפיית מן הארץהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו

12בר לב  מתחדשסרי ישראלמ"האחים סירי בעהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו

12בר לב  מתחדשמ "האחים סירי בעמ"האחים סירי בעסופרמרקט

12בר לב  מתחדשמ "האחים סירי בעמ"האחים סירי בעאטליז

12בר לב חיים מתחדשלוב יגאל וחדוה'אסטנגמכבסת נווה סביוןניקוי יבש; מכבסה

6המלאכה לצמיתותסאלם עובדיה 40195401רכב ' מס- הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

2הרימון לצמיתותמ "חיו שיווק  מזון בע7257667' רכב מסהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה1הדדי משה  לצמיתותחיו טל תקוה-חברת בת של אוסם   פתחהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

1הגולן לצמיתותטל רוקח הובלה בקירור טל רוקחהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

1הגולן לצמיתותדאוקי שמואל הובלה בקירור דאוקיהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה1הארז  לצמיתותמנשה שחר ורחלי מ"הל יסכא בעהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה9דיין משה  לצמיתותמאיר מאיר מרסל מיטל הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה1הדדי משה  לצמיתותיחזקאל עובדיה ד.ע.בהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהוד1שד אלון יגאל  לצמיתותחיו טל חיו שיווק מזוןהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה1הדדי משה  מתחדשדרזי אורן וקרן הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 



6המלאכה מתחדשסאלם עובדיהסאלם עובדיההפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

130אליהו סעדון מתחדש אבי שקוריהובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

מתחדשחיו רחמיםחיו  רחמיםהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

 אור יהודה7הרצל  מתחדשצבי מססה מ"צבי מססה שירותים בעהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת 

 אור יהו128סעדון אליהו  מתחדשחיסקאייב אריאל ניו ליין ניו לייןמספרה

6נתניהו יהונתן רישיון זמנישבח מיריפסטורלימסעדה

 אור יהו1יהונתן נתניהו  לצמיתותנגב תעשיות תוכנה נגב תעשיות תוכנהייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהו130סעדון אליהו  מתחדשברייב עמנואלמספרת עמישיזוף

6יהונתן נתניהו מתחדשינס בעמ 'וסקולר ביוגמ"ינס בע'וסקולר ביוגמיקרוביולוגיות וביולוגיות; מעבדה לבדיקות כימיות

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

128סעדון אליהו מתחדשחיסקאייב אריאל ניו ליין ניו לייןשיזוף

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

 אור יהו1נתניהו יהונתן  מתחדשמאירוביץ גיל(2012)יס אינטרנשיונל 'טכנולוג. אס.אם.איתיקונו;עליו

5נתניהו יהונתן מתחדשמ "ספיישל ספקיוריטי בעמ"ספיישל ספקיוריטי בעאחסונם; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

12יהדות קנדה מתחדשדורה שלומוב קובי אנד חימספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

 אור יהודה12יהדות קנדה  מתחדשדורה שלומוב קובי אנד חישיזוף

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

4החצב מתחדששלו קרןקליניקה קרןשיזוף

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

1הראשונים מתחדשחבר שושימכון יופי שושי חברשיזוף

4החצב מתחדשרפאל אמינוב RAFAELמספרה

11היוזמים מתחדשבן חמו יעקב יהודה-מעבדות פרונט אורטיפול אחר ברכב- מוסך 

128סעדון אליהו  לצמיתותניב ישראל שופרסל בעמ' חב- יש (ללא טיפול במזון)מרכול 

7המלאכה מתחדשמורודוב סמיון זויהסופר תריסמסגריה

 אור יהודה107אלעזר דוד  מתחדשהמבורגר דורון .מ"מזון בע. ב.ד(קייטרינג)הסעדה 

107דוד אלעזר מתחדשמ "מזון בע. י.ב.ד.מ"מזון בע. ב.דהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו 

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

היצירה   אור יהודהלצמיתותחברת שופרות ציון שופרות ציוןתיקונו;עליו

 אור יהודה7הפלדה  לצמיתותתור בעמ -בון' חבבון תור בעמהסעת נוסעים

6נתניהו  מתחדשרפאל אורן מספרת אורן רפאלמספרה



מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

6נתניהו  מתחדשרפאל אורן מספרת אורן רפאלשיזוף

 אור יהודה9קזז יחזקאל  מתחדשי בר קליפה יעקבהטאבוןהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו

 אור יהודה6המסגר  מתחדשב רילטיימ אימג 'ח'אימג-רילטיימייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

 אור יהו1נתניהו יהונתן  מתחדשדוידוביץ מיכאל כללית הנדסה רפואיתאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

4אביב משה מתחדשבעלים -משה טוקראלטמן בריאות שותפות כלליתמכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

 אור יהודה4אביב משה  מתחדשמנכל -משה טוקראלטמן בריאות שותפות כלליתאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

 אור יהודה4אביב משה  מתחדשמנכל -משה טוקראלטמן בריאות שותפות כלליתאחסונם- תמרוקים 

6יהונתן נתניהו  מתחדשליאנה מיכאלשוילי סלון ליאנהמספרה

3נתניהו יהונתן מתחדשמ "שטראוס מים בעמ"שטראוס מים בעבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

; אחסונם- חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים 

 אור יהו122סעדון אליהו  לצמיתותניסים ברעם ברעם חומרי בניןמכירתם

 אור יהודה9איילת השחר  לצמיתותדלאל יעקב מכלת דלל(ללא טיפול במזון)מרכול 

7הפלדה מתחדשמ "תור בוס שירות הסעות למטייל בע'  חבתור בוס שירות הסעות למטיילהסעת נוסעים

 מר 50מקום המיועד לאחסנה ששטחו - אחסנה 

32החרושת  מתחדשארי דיימונד וידיסקו בעמומעלה

 אור יהודה32החרושת  לצמיתותוידיסקו וידיסקו בעמתפירה; גזירה- דברי הלבשה ; טקסטיל

; עיבודו; ייצורו- מוצר מכשיר או חלקיו ; חומר גלם

הדפסה ; השחזתו; ציפויו; הרכבתו; צביעתו

 אור יהודה32החרושת  לצמיתותוידיסקו וידיסקו בעמתיקונו;עליו

27החרושת מתחדשחן רוניגרין מארקטקיוסק

107אלעזר דוד  מתחדשמשיח יאיראקו מאקו(קייטרינג)הסעדה 

17איילת השחר  לצמיתותרחמים עזרא קיוסקקיוסק

3 (יהדות קנדה )משה אביב מתחדששלום אוריבלובית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

6נתניהו יהונתן מתחדשפז חברת נפט בעמ פז' חבתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו 

6נתניהו יהונתן מתחדשפז חברת נפט בעמ פז' חבמקום אחר למכירת מזון

130סעדון אליהו   מתחדשרחמינוב סבטלנהמספרת יורי ויעקבמספרה

מכון ; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

סעדון אליהו   אור יהודהמתחדשרחמינוב סבטלנה מספרת יורי ויעקבשיזוף

130סעדון אליהו מתחדשטקייה מברטומסעדה למאכלים עממייםמסעדה

 אור יהודה7הפלדה  לצמיתותמ "אוליצקי עבודות עפר בעמשרד אוליצקי בעמהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת 

14הסדנא מתחדשדניאל את מיקל בעמ מ"דניאל את מייקל בעאולם או גן לשמחות ולאירועים

16אילת השחר מתחדשאמסלם אלירןסופר בן אברהם(ללא טיפול במזון)מרכול 

28החרושת מתחדשארדון ציוד רפואי בעמ ארדון ציוד רפואי בעמאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

 אור יהודה28החרושת  מתחדשאיזנשטדט אריה ארדון ציוד רפואי בעממכשירי חשמל ואל-מכשירי אלקטרוניק



28החרושת מתחדשארדון ציוד רפואי בעמ ארדון ציוד רפואי בעממכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

7המסגר מתחדשפישר דןמדי פישר הנדסה ומדע בעמ' חבאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

3אריאל שרון מתחדשטננבורצל עירית פנינהמ"אליין טכנולוגיות בעייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה

3אריאל שרון מתחדשטננבורצל עירית פנינהמ"אליין טכנולוגיות בעייצורם- וציוד רפואי ;  תכשירים

3אריאל שרון מתחדשטננבורצל עירית פנינהמ"אליין טכנולוגיות בעאחסונם- חומרים מסוכנים 

3אריאל שרון מתחדשטננבורצל עירית פנינהמ"אליין טכנולוגיות בעאחסונם- ציוד רפואי ; תכשירים

3אריאל שרון מתחדשטננבורצל עירית פנינהמ"אליין טכנולוגיות בעמכירתם או חלוקתם- ציוד רפואי ;  תכשירים

החלוצים   אור יהודהלצמיתותציון דניאל מכולת ציוןמכולת

 אור יהודה10בר לב חיים  לצמיתותמונרוב אהובה תפור עליךתפירה; גזירה- דברי הלבשה ; טקסטיל

7הפלדה מתחדשכץ שגיאמ"אייבס בעהסעת נוסעים

; ציפויים; יציקתם; עיבודם; ייצורם- מוצריה ; מתכת

 אור יהודה16מעלה המגדל  מתחדשדנטורמה דנטל סיסטם.אס.אםצביעתם; ניקויים

3שרון אריאל מתחדשאליהו תומרELRAG COFFE LTDמסעדה

3שרון אריאל מתחדשמ "קורייר נטוורק ישראל בעמ"קורייר נטוורק ישראל בעהובלה אחרת- הובלה 

1אריק איינשטיין מתחדשמ "ע יזמות ומסעדנות בע.ד.אתרזהבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

1אריק איינשטיין מתחדשמ " בע2016טרמינל מרקט מ" בע2016טרמינל מרקט (ללא טיפול במזון)מרכול 

1אריק איינשטיין מתחדשגולדה אור יהודה גולדה אור יהודהבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

 8המסגר מתחדשמ "ניצת הדובדבן כנפי נשרים בעמ"ניצת הדובדבן כנפי נשרים בעמכולת

6היוצרים מתחדשאור הסעות וטיולים -גלאור הסעות וטיולים-גלהסעת נוסעים

1אריק איינשטיין מתחדשמ "קפה דימל בעקפה לנדוורמסעדה

1אריק איינשטיין מתחדשמ "שירותי הסעדה בע. אס.אס.איי.אס.אס.אייבית אוכל אחר; מזנון; בית קפה

10החלוצים לצמיתות ירקות משיח אליהומכירת פירות וירקות

5יצחק רבין רישיון זמנימ "בע (ישראל)סופר פארם מ"בע (ישראל)סופר פארם בית מרקחת


