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1

א.ב.א. ויקטורי 

ניהול-בית שמש

ת.ד 44 יבנה 

,,8110001

100לא021חטףכללי

2

א.ג. גילרו בע"מ 

חלק אחורי- 

נקודה 2

היצירה 21 א.ת 

מערבי בית שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

310לא43333חטף

3

א.ג. גילרו בע"מ 

חלק קדמי- נקודה 

1

היצירה 21 א.ת 

מערבי בית שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

100לא11,44911חטף

4

אביק מעבדות 

ביולוגיות

א.ת.מ מלאכה 

3/ת.ד.454,,בית 

שמש 61010,,

004לא18,04554חטףמפעלי כימיה

5
אבקו כימיקלים 

בע"מ

אזור תעשיה צפוני 

5/1 בית שמש,,

022לא10,77254חטףמפעלי כימיה

6

אגד אגודה 

שיתופית לתחבור 

אגד-מחלקת 

נכסים

ת.ד. 150 בית דגן 

,,5025002

002לא1,13522חטףמוסכים

7

אוקטגון אנרגיה-

סונול בית שמש

גיסין אבשלום 63 

פתח תקווה,,

001לא61711חטףתחנות תדלוק

8
ארומה אספרסו 

בר - שפע זכיונות

מפעלי מזון ז'בוטינסקי 7  רמת גן,,

ומשקאות

102לא9,372.9943חטף

9

ביכורים - תעשיות 

מזון בע"מ

המלאכה 23 בית 

שמש,,

מפעלי מזון 

ומשקאות

300לא11,01233חטף

10

בל -זנוח בע"מ 

(תחנת דלק בל)

001לא011חטףתחנות תדלוקהרצוג 1 בית שמש,,

11
בסטרס משקאות 

בע"מ

שמעון סויסה 99 

מבשרת ציון

מפעלי מזון 

ומשקאות

310לא533.533חטף

12
נחל ניצנים 8/6 רמת דגים ברמה בע"מ

בית שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

111לא10422חטף

13

המכללה הלאומית 

לשוטרים-

פוליסיטי המפעיל 

בע"מ

א.ת. מערבי ת.ד. 

106 בית שמש 

,,9910002

131לא62,65044חטףכללי

14
המקום של תום 

בע"מ

האומן  8 א.ת צפוני 

בית שמש

220לא1,09422חטףמסעדות
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15
חיים טובים-מזון 

בע"מ

ת.ד 58011 ירושלים 

,,91579

מפעלי מזון 

ומשקאות

330כן1,290.3333חטף

16
נחל ניצנים 3 בית חלת הבית

שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

220לא032חטף

17

י.ר.א.ב שרותי נוי 

בע"מ (תחנת 

מעבר מסוף 

אשפה)

הפטיש 1 נס ציונה 

74120,,ת.ד 2102

220לא3,10022חטףתחנת מעבר

18
יהודה רשתות 

פלד בעמ (ברזלן)

היצירה 8 א.ת מערבי 

בית שמש 99051,,

214לא2,09655חטףמתכת

19
ת.ד 257 בית שמש יוסן בע"מ

,,99101

112לא73354חטףמתכת

20
יינות ביתן מתחם 

ביג בית שמש

שדרות נים 2 ראשון 

לציון 7546302

220לא1,71422חטףכללי

21

האומן 9 א.ת צפוני כתר הלומים בע"מ

בית שמש 51111,,

מפעלי עיבוד 

עורות

000לא385.8130חטף

22

לב טוב א.א. 

בע"מ (חלת הבית)

נחל ניצנים 3/4 בית 

שמש,,

110לא021חטףמסעדות

23

לירן חיות-ארומה 

אספרס בר

ת.ד 3992 ירושלים 

,,91039

100לא93821חטףמסעדות

24
מבשלת שפירא 

בע"מ

נשר 9 א.ת בית שמש 

,,99000

מפעלי מזון 

ומשקאות

300לא1,343.5033חטף

25
מוטי ויוני שרותי 

רכב

החרש 5 בית שמש  

,,99000

020לא14922חטףמוסכים

26
מוסך צמרת 

2004 בע"מ

המסגר 1 א.ת צפוני 

בית שמש

000לא35720חטףמוסכים

27
מוסך קינג ד.א. 

בע"מ (אוטו קינג)

החרש 11 א.ת צפוני 

בית שמש

001לא7821חטףמוסכים

28
מכבסת קלין פרש-

בר מאיר

002לא022חטףמכבסותהחרש 9 בית שמש,,

29
א.ת. הר טוב ת.ד. 64 מלט הר טוב בע"מ

בית שמש,,

003לא203,83233חטףמפעלי כימיה

30
ממתקי עלה 

2016 בע"מ

מפעלי מזון ת.ד 62 בית שמש

ומשקאות

201לא4,49033חטף

31
מנועי בית שמש 

בע"מ

וירג'יניה איזור תעשיה 

מערבי 1 בית שמש,,

331לא48,67644חטףמתכת
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32
מקס ברנר 

תעשיות בע"מ

גונן 6  פתח 

תקווה,,4925906,,

מפעלי מזון 

ומשקאות

300לא2,29333מורכב

33

מרב - מזון כל 

בע"מ (אושר עד)- 

בית שמש

בית אמות רח' יפו 

157,,חיפה,,35251,,,

,,,

110לא021חטףכללי

34

נעם דלקים שיווק 

ואספקה בע"מ 

(דור אלון)-בית 

שמש

יגאל אלון 20 בית 

שמש,,

001לא011חטףתחנות תדלוק

35

ס.א.כ.ל. לבניה 

בע"מ (סטודיו 4 

קרמיקה)

ת.ד 971 שוהם 

,,60850

012לא1,88033חטףכללי

36
מפעלי מזון העליה 15 בית שמשסופר דג

ומשקאות

002לא1,04522חטף

37

ת.ד 3080 קרית סופרבוס ושות'

הממשלה רמלה 

,,72130

002לא2,97522חטףתחנת רחיצה

38

אלון יגאל 1 בית שמש פז גחלים

99062

001לא43511חטףתחנות תדלוק

39

פז סאן סנטר בית 

שמש

יורו פארק (בנין 

הולנד) ,,יקום 60972,,

001לא640.511חטףתחנות תדלוק

40
פרי טרי ובריא 

בע"מ- רטבים

הסוללה 1 א.ת מערבי 

בית שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

330לא3,43033חטף

41

צמח הרצל (צמח 

גריל בר)

רחוב הרימון 149 

מושב זכריה

110לא021חטףמסעדות

42

קייטרינג 

ו.מ.בע"מ ו6 

(אמרלד)

א.ת צפוני 1 בית 

שמש 99000,,

210לא4,33722חטףאולמות אירועים

43

ר.מ. ב.ש.אירועים 

בע"מ (אולמי רון 

טל)

סימטת ויצו 2, בית 

שמש 99000,,

220לא4,28022חטףאולמות אירועים

44
ריוגלאס סולאר 

A סיסטמס

ההכשרה 3 , א.ת 

מערבי בית שמש

001לא12951חטףמפעלי כימיה

45
ריוגלאס סולאר 

B סיסטמס

ההכשרה 3 א.ת 

מערבי בית שמש

000לא5,56650חטףמפעלי כימיה
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46

רמי לוי שיווק 

השקמה (2006) 

בע"מ-שערי העיר 

בית שמש

העליה שערי העיר 

בית שמש,,

101לא1,34322חטףכללי

47
שגמור-יצור ושיו 

מו (לה פסטליה)

א.ת. תעשיה צפוני 4 

בית שמש

מפעלי מזון 

ומשקאות

102לא7,95343חטף

48
שופרסל בית 

שמש חלק אחורי

110לא29621חטףכללישמוטקין 30 ראשל"צ

49
שופרסל בית 

שמש חלק קדמי

110לא2,59221חטףכללישמוטקין 30 ראשל"צ

50

שופרסל בית 

שמש- לידי אולגה 

שמיט

שמוטקין בנימין 30 

ראשון לציון 7536333

002לא022חטףמסעדות

51

שופרסל לב 

הרמה- לידי 

אולגה שמיט

שמוטקין בנימין 

30,,ראשון לציון 

,,7536333

100לא1,17921חטףכללי

52

שוק מהדרין (זול 

בשפע)בית שמש-

ינות ביתן

שד' נים 2 -קניון 

עזריאלי ראשונים 

ראשון לציון 46302,,

100לא70721חטףכללי

53

שמחת עולם 

2003 ויוס (כינור 

דוד)

א.ת. צפוני בית שמש 

99000

101לא3,96322חטףאולמות אירועים

54

תאנה השקעות 

2009 בע" 

(מסעדת השמן)

שדרות יגאל אלון 26, 

א.ת צפוני בית שמש 

,,99062

110לא568.5721חטףמסעדות

55

001לא20611חטףתחנות תדלוקקרליבך 10 ת"אתחנת דלק סד"ש

56

תעשיות מתכת 

אלקיים

מפעלי ציפוי ת.ד. 283 בית שמש,,

מתכות וטיפול 

פני שטח

003לא7,62233חטף

144113583948סיכום שנתי


