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103לא44    54,446.90אקראיכלליאזור תעשייה מערביהמכללה הלאומית לשוטרים-פוליסיטי המפעיל בע"מ1
400לא44    49,379.06אקראימתכתוירג'יניה 1מנועי בית שמש בע"מ2
014לא55    32,707.41אקראימפעלי כימיההמלאכה 3אביק מעבדות ביולוגיות3
012לא33    24,006.67אקראימפעלי כימיהאזור תעשייה שורקמלט הר טוב בע"מ4

230כן54    12,073.34אקראימפעלי כימיההמסגר 23אבקו כימיקלים בע"מ5

202לא44      7,651.99אקראימפעלי מזון ומשקאותהסוללה 7ארומה אספרסו בר - שפע זכיונות6
001לא11      6,932.45אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה 21א.ג. גילרו בע"מ חלק קדמי- נקודה 71
400לא44      6,821.04אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירהפרי טריא ובריא בע"מ- מיצים8
321לא44      6,056.76אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירהפרי טרי ובריא בע"מ- רטבים9

004לא44      5,371.00אקראימפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחההכשרה תעשיות מתכת אלקיים10
200לא22      4,518.14אקראיאולמות אירועיםא.ת שורקקייטרינג ו.מ.בע"מ ו6 (אמרלד)11
410לא44      3,276.29מורכבמפעלי מזון ומשקאותרח' המלאכהמקס ברנר תעשיות בע"מ12
440לא44      2,293.77אקראיתחנת מעברהחרשי.ר.א.ב שרותי נוי בע"מ (תחנת מעבר מסוף אשפה)13
210כן22      2,147.67אקראימסעדותיגאל אלון 8שופרסל בית שמש14
241לא55      1,646.55אקראימוסכיםהעמלאגד אגודה שיתופית לתחבור אגד-מחלקת נכסים15
100לא21      1,592.49אקראיתחנת רחיצהדרך החיים 2סופרבוס ושות'16
311לא44      1,538.62אקראימפעלי מזון ומשקאותהסוללה 6ממתקי עלה 2016 בע"מ17
201לא33      1,213.85אקראימפעלי מזון ומשקאותאזור תעשייה שורקמבשלת שפירא בע"מ18
110לא21      1,150.54אקראימסעדותהצבע 5המקום של תום בע"מ19
430לא44      1,121.32אקראימפעלי מזון ומשקאותא.ת שורקשגמור (שוכרים-זוקה)20
001לא11      1,015.40אקראיתחנות תדלוקצומת כביש 3855 ורחוב הרב הרצוגבל -זנוח בע"מ (תחנת דלק בל)21
210לא22         984.35אקראיכללייגאל אלון 1יינות ביתן מתחם ביג בית שמש22
004לא24         893.04אקראימתכתא.ת. מערבייוסן בע"מ23
101לא22         818.16אקראימסעדותיגאל אלון 4רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ-שערי העיר בית שמש24
211לא33         799.90אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה 21א.ג. גילרו בע"מ חלק אחורי- נקודה 252
330לא44         642.84אקראימפעלי מזון ומשקאותא.ת שורק "אוק אנד אש בע"מ" 26

#N/A
420לא44         435.56אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירהחיים טובים-מזון בע"מ27
001לא11         434.65אקראיתחנות תדלוקיגאל אלו 26פז סאן סנטר בית שמש28
320לא43         390.82אקראימפעלי מזון ומשקאותקניון שערי העירחלת הבית29
001לא11         273.94אקראיתחנות תדלוקיגאל אלון 2פז מסובין30
100לא11         175.32אקראיתחנות תדלוקיגאל אלון 22אוקטגון אנרגיה-סונול בית שמש31
001לא41         116.88אקראימוסכיםהחרש 5מוטי ויוני שרותי רכב32
001לא11         116.88אקראיתחנות תדלוקאזור תעשייה שורקתחנת דלק סד"ש33
211לא43           97.40אקראיעיבוד דגיםנחל ניצנים 8דגים ברמה בע"מ34
210לא22           67.57אקראימכבסותהחרש 9מכבסת קלין פרש-בר מאיר35

110לא11           47.48אקראיתחנות תדלוקיגאל אלון 20רשת אנרגיה (נעם דלקים שיווק ואספקה)36

001לא21               -אקראיאולמות אירועיםהאומן 2שמחת עולם 2003 ויוס (כינור דוד)37
000לא40אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה 23ביכורים - תעשיות מזון בע"מ38

000לא40אקראימוסכיםהחרש 11מוסך קינג ד.א. בע"מ (אוטו קינג)39
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