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דלק ואנרגיה2/12/1712/31/27123067411/27/16עפולהמתחדש  חלמי גזגז - מכירתו; חלוקתו21508
מסחר ושונות11/17/9808/30/98רח' חרוד 3עפולהלצמיתות  טולדו רהיטים בע"מ אחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר6007
שרותי שמירה ואבטחה3/27/1612/31/19910/12/15רח' הקשת 15עפולההיתר זמני אמיתי אליכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם9007

רכב ותעבורה12/10/1512/31/2012301988/30/11רח' המלאכה 12עפולהמתחדש מוסך רעים עפולה(2002) בע"מפחחות וצביעת רכב81501
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1110/18/1810/17/1912308549/6/18שרתעפולההיתר זמניהברבר" מספרה לגברים"מספרה11566
חקלאות, בעלי חיים17/20/0430610/24/18רחוב הנשיאעפולהלצמיתותהטבע" אסקרי מאיר"בעלי חיים - הצגתם3016

חקלאות, בעלי חיים13068/30/18רחוב הנשיאעפולהלצמיתותהטבע" אסקרי מאיר"מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתב03016
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים441/23/1912/31/344661/19/16קהילת ציוןעפולהמתחדשא. פרץ אספקה טכניתחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -100276

מזון2/28/1612/31/2612305365/14/15חיים לסקובעפולהמתחדשא. שנאן סחר בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו אוא041638
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים4/27/1412302039/2/13רח' הולנד 19עפולהלצמיתותא.א שלטיםבית דפוס101522

רכב ותעבורה19610/22/1712/31/32123057510/29/12שד' מנחם בגיןעפולהמתחדשא.א שרותי רכב עפולה בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8200
רכב ותעבורה10/17/1712/31/327510/29/12שד' מנחם בגין 196עפולהמתחדשא.א שרותי רכב עפולה בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -א08200
רכב ותעבורה10/19/1712/31/327610/6/13שד' מנחם בגין 196עפולהמתחדשא.א שרותי רכב עפולה בע"ממוסך - תיקון תקריםג08200
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1211/8/1811/4/19123021310/11/18יהושע חנקיןעפולההיתר זמניא.א. אושר חומרי בנייןחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -100307
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים712/10/1512/31/30123042111/12/14הרב לויןעפולהמתחדשא.ב באספקהחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -101538
רכב ותעבורה3/15/1212330912/15/10החרמשעפולהלצמיתותא.ב. עפולה בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80686

רכב ותעבורה1/19/14123003410/3/13החרמשעפולהלצמיתותא.ב. עפולה בע"ממוסך - חשמלאותא080686
רכב ותעבורה1/19/141/6/17123003510/3/13החרמשעפולהלצמיתותא.ב. עפולה בע"ממוסך-טיפול אחר ברכבב080686

מזון5/7/1912/31/2912301324/3/19רח' כורשעפולהמתחדשא.ג.א ויקטוריה בע"ממרכול שיש בו טיפול במזון41519
מזון2/1/1712/31/2712304602/11/16יצחק שדה 1עפולהמתחדשא.ט. מזון ומשקאותמרכול41635

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים10/28/1412/31/29123031310/2/14רמזעפולהמתחדשא.מ למסחרחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -א101537
מזון9/5/1912/31/2912309708/5/18המלאכהעפולהמתחדשאבי את ליאל בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41526

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים125/4/1612/31/2612302161/12/14קהילת ציוןעפולהמתחדשאבנר זכוכיתיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר101526
דלק ואנרגיה12/31/1863512/16/18שפרינצקעפולהמתחדשאגדדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוקד08053
רכב ותעבורה12/22/981697שפרינצקעפולהלצמיתותאגדתחנה מרכזית8053

רכב ותעבורה13/10/043176/1/03שפרינצקעפולהלצמיתותאגדמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביב08053
רכב ותעבורה2/14/072886/1/03שפרינצקעפולהלצמיתותאגדכלי רכב  - רחיצתםג08053
מסחר ושונות4/29/1812/31/1912306194/16/18לאירועים בלבד.עפולהמתחדשאוהלו של שליורוכלות מזון61521
רכב ותעבורה5/22/1912/31/1912307672/12/19המחשליםעפולההיתר זמניאוויס -כלי רכבכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81548
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה519/5/1812/31/2312308407/2/17ירושליםעפולהמתחדשאווליןמספרה11551

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה519/13/1812/31/2312308447/2/17ירושליםעפולהמתחדשאווליןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011551
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/9/1912/31/20123002612/16/18שרה מלכיןעפולהמתחדשאולם ספורט ניר העמקאולם ספורט; שמספר המושבים הקבועי70278
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/9/1912/31/20123040712/16/18רובע יזרעאלעפולהמתחדשאולם ספורט רובע יזרעאלאולם ספורט; שמספר המושבים הקבועי71547
עינוג ציבורי,נופש וספורט8/12/1812/31/2112301936/27/18רח' קהילת ציון 22עפולהמתחדשאולמי בראשיתאולם או גן לשמחות ולאירועים7109
עינוג ציבורי,נופש וספורט2/27/1812/31/2112304402/8/18שדרות יצחק רבין 16עפולהמתחדשאולמי האושראולם או גן לשמחות ולאירועים7139

מזון1/20/1912/31/24861/17/19רח' קהילת ציון 12עפולהמתחדשאולמי פארהסעדה (קייטרינג)א07006
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/20/1912/31/298610/10/18רח' קהילת ציון 12עפולהמתחדשאולמי פאראולם או גן לשמחות ולאירועים7006
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה8/27/1712/31/2012306088/4/16הולנדעפולהמתחדשאומנות הציפורןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11541
מסחר ושונות7/3/1712/31/18123071512/10/18לאירועי עירייה בלבדעפולהמתחדשאוצר מתוקרוכלות מזון61548
רכב ותעבורה122/7/166/30/1612303705/20/14המלאכהעפולההיתר זמניאור העמקמוסך - חשמלאות81521
מזון12/2/1612/31/1912303611/28/13רח' מנחם בגין 12עפולהמתחדשאחוזת אחים גריל בר בע"ממסעדה4916
מזון110/18/1812/31/28879/12/18רח' השרטטעפולהמתחדשאטליז העמק בע"ממרכול41166

מזון7/3/1812/31/19886/13/18רח' השרטט 1עפולהמתחדשאטליז העמק בע"מאטליזא041166
מזון277/30/1812/31/1912307917/29/18המלאכהעפולההיתר זמניאטליז שני א.ל.ש בע"מאטליז41740

�1



רכב ותעבורה1/16/1812/31/23123032411/28/17שד' יצחק רביןעפולהמתחדשאי.פי.אי ישראל חניה ובקרה בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81520
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/6/196/5/2012308592/20/19הפרסהעפולההיתר זמניאידית קוסמטיקהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11567

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/14/10012/14/10רח' המסגר 8עפולהלצמיתותאיי.סי.סי מרכז החיתוך הישראלי בע"ממתכת; מוצריה - הרכבתם100292
מזון6/30/1612/31/1912305841/12/14המלאכה 11עפולהמתחדשאייל שלי אקספרסמסעדה41556
מזון412/23/1812/31/19123014311/15/18רח' המלאכהעפולהמתחדשאייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"מהסעדה (קייטרינג)4616

מזון10/22/1412/31/2412303118/10/14רח' המלאכה 4עפולהמתחדשאייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו אוא04616
מסחר ושונות8/13/1912/31/2912303417/7/19שד' יצחק רביןעפולהמתחדשאייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל61507

רכב ותעבורה9/11/1912/31/3312303417/22/19שד' יצחק רביןעפולהמתחדשאייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"ממוסך - תיקון תקריםד061507
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים8/13/1912/31/3312303416/20/17שד' יצחק רביןעפולהמתחדשאייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -ב061507

מסחר ושונות1/30/1912/31/2926126/16/05שדרות יצחק רביןעפולהמתחדשאייץ' אנד או - המשביר אופנה בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל6202
עינוג ציבורי,נופש וספורט8/13/1812/31/33123083410/26/17קהלת ציוןעפולהמתחדשאייקון פיטנס ישראל בע"ממכון כושר71653
עינוג ציבורי,נופש וספורט7/29/196/30/2012302457/21/19מתחם הספורט החדשעפולהמתחדשאיצטדיון כדורגל עירוניאיצטדיון70230
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/8/1812/31/2312301509/18/16כיכר העצמאותעפולהמתחדשאישה אישהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11016
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/6/1912/31/291183/7/00התעשיהעפולהמתחדשאל סי אס מערכות לחיתוך בלייזר בע"ממתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10182
מסחר ושונות10/20/1512/31/30123005510/3/13רח' קהילת ציון 11עפולהמתחדשאל"ה -איסוף למען הסביבהאחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר61044
רכב ותעבורה12/18/1612/31/3112302223/12/13רח' מנחם בגיןעפולהמתחדשאלבר השכרת רכב וליסינגכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81506
רכב ותעבורה12/6/0912294712/7/08רח' מנחם בגין 72עפולהלצמיתותאלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80674
רכב ותעבורה2/27/191/15/2012309051/3/19יהושע חנקיןעפולההיתר זמניאלדן תחבורה בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81574
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה306/7/1712/31/2212305954/14/16ירושליםעפולהמתחדשאלה מרכז היופי ואסטטיקהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11539

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/18/1512/31/2512335911/24/11רח' חרוד 3 ב'עפולהמתחדשאלום עמק השחר בע"ממתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י100334
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/28/1712/31/2712333911/14/11רח' קהילת ציון 29עפולההיתר זמניאלון מוטור פיקסיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100333
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/11/1812/31/2112301517/29/18רח' הפרסה 3עפולהמתחדשאלוני פרזול בע"ממתכת; מוצריה - אחסונם; מיונם; סח10263

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/12/187/10/1912306346/25/19דרך בית העלמיןעפולההיתר זמניאליהו שלום ובניוחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -101532
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה3/10/193/6/2012309072/3/19קהילת ציוןעפולההיתר זמניאלייב ארתורמספרה11571
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה10/7/1412/31/1912303098/11/14הולנדעפולהמתחדשאלירן מעצבי שיערמספרה11525
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/25/1712/31/2212305693/1/16כיכר העצמאות 3עפולהמתחדשאלעד עמר-מעצב שיערמספרה11036
מסחר ושונות2/18/1512/31/3012303647/31/14פנקס צביעפולהמתחדשאלפא מטל א.נ בע"מאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו6391
מסחר ושונות1/1/1912/31/293151/17/99הרב קירשטייןעפולהמתחדשאמ. סי. אל מחשביםייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרוא6027

מסחר ושונות1/8/1312/3/15487/22/12רח' המגל 4עפולהלצמיתותאמבט ליין בע"מאחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר61054
דלק ואנרגיה8/5/7512306691/17/19קהילת ציון 18עפולהלצמיתותאמישרגז בע"מגז - אחסונו21509
דלק ואנרגיה2/19/192/18/2012308399/2/18ירושלים ביציאה מעפולהעפולההיתר זמניאמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוקג05002
מים ופסולת2/19/192/18/2012301382/14/19ירושלים ביציאה מעפולהעפולההיתר זמניאמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מאשפה ופסולת - תחנת מעבר ומיון5002

מים ופסולת2/19/192/18/2012301392/15/09ירושלים ביציאה מעפולהעפולההיתר זמניאמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מאשפה ופסולת - איסופה; הובלתהא05002
מים ופסולת2/19/192/18/2012301402/11/13ירושלים ביציאה מעפולהעפולההיתר זמניאמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מטיפול בפסולת : עיבודה; ניתולה; מב05002
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/1/1912/31/28011/22/08איזור התעשיה 10עפולהמתחדשאמריקן פלסטיק בע"מפריט סל10246
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה168/3/1712/31/2012307316/15/17רח' הולנדעפולההיתר זמניאנג'ליקהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ1979

מסחר ושונות2/21/1912/31/2412309032/21/19עפולהמתחדשאנהאל מתוקיםרוכלות מזון61573
מזון2/14/1812/31/21123006310/26/17כיכר העצמאות 1עפולהמתחדשאנטריקוט ברמסעדה4561
מסחר ושונות10/22/1512/31/3050110/8/15חרודעפולהלצמיתותאנרגיה קירור ומיזוגאחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר6136

שרותי שמירה ואבטחה5/22/193/27/2012309312/28/19מנחם בגיןעפולההיתר זמניאס. בי. די אבטחה בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם91507
שרותי שמירה ואבטחה181/9/191/6/2012306771/3/19שד' יצחק רביןעפולהמתחדשאס.איי. אייצ'  חברת אבטחה בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם91504
מזון91/4/1812/31/28123077412/14/17כיכר העצמאותעפולהמתחדשאסיה מרקט - עפולהמרכול41752
מים ופסולת2/14/1912/31/341229676/3/08קהילת ציוןעפולהמתחדשאסיק תשתיות בע"מאשפה ופסולת - איסופה; הובלתה50003
מים ופסולת4/29/184/24/1912305193/24/19ירושליםעפולההיתר זמניאסיק תשתיות בע"מטיפול בפסולת : עיבודה; ניתולה; מ51504
מזון12/13/1612/31/19123009010/3/13שד' יצחק רביןמתחם G בעמקמתחדשאספרסו בר עפולה בע"מבית קפה4963

�2



מזון2/20/1912/31/2312304181/31/19התעשיהעפולהמתחדשאף סי תבליני הגליל בע"ממזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 41518
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/8/1812/31/2312305701/3/16כיכר העצמאות 9עפולהמתחדשאפרת חיים מספרהמספרה11535
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/28/1612/31/21123057810/5/14רח' הרב קירשטיין 3עפולהמתחדשאפרתי שרוןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11026
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/20/1912/31/29123009412/30/18שדרות מנחם בגין 67עפולהמתחדשאצולת העמק בע"מאולם או גן לשמחות ולאירועים7102

עינוג ציבורי,נופש וספורט1/20/1912/31/29123012912/30/18שדרות מנחם בגין 67עפולהמתחדשאצולת העמק בע"מאולם או גן לשמחות ולאירועיםב07102
עינוג ציבורי,נופש וספורט8/22/196/30/2012308747/21/19אבן גבירולעפולהמתחדשאצטדיון גבעת המורהאולם ספורט; שמספר המושבים הקבועי71679
מזון9/12/1912/31/29123097111/27/18שפרינצקעפולהמתחדשאקסטזה בעירבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41736
מסחר ושונות1/29/1912/31/29123089212/19/00שדרות מנחם בגיןעפולהמתחדשאר.סי.סי  אלקטרוניקה ומחשבים בע"מייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרוא6133

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים11/6/1109/15/11רח' החרמש 8עפולהלצמיתותאשנר תעשיות מתכתמסגריה100332
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/28/1612/31/19123030210/2/13מרכז מסחרי קפלןעפולהמתחדשאתושטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11017
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה113/10/1912/31/2912302762/11/19שד ארלוזורובעפולהמתחדשאתי קוסמטיקסטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11521
מזון5/6/1912/31/2912307024/14/19קהילת ציוןעפולהמתחדשב.א משה בע"מ (מאפיית ברכת משה)בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41711
מזון3/27/1912/31/2912304752/11/19הנשיאעפולהמתחדשב.א.משה בע"מ(מאפיית ברכת משה)בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41636
מזון8/12/1912/31/2912309639/4/18עפולהמתחדשב.איי.שילוחמזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46546
מזון10/7/1512/31/18123002312/16/18יהושוע חנקיןעפולהמתחדשב.ר מסעדות בע"ממסעדה4117

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/3/1912/31/2920512/7/96קהילת ציוןעפולהמתחדשבבילה יעקב כלבו לזכוכיתיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר10085
מזון4/16/1812/31/21123021411/26/17רח' הנשיא 6עפולהמתחדשבגט נירמסעדה4148

מזון18/13/1812/31/2112308067/26/18השוקעפולהמתחדשבורגרים עפולה ע.א. בע"ממסעדה41766
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה4/26/1812/31/23312/5/18רח' קהילת ציוןעפולהמתחדשבי דראגסטורס בע"מבית מרקחת11030
מזון1/1/1912/31/28355/19/99הנשיאעפולהמתחדשביג דןמזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 5003
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה3/24/19החשמלעפולהמתחדשביוטיקו דודי יפרחמספרה11574
מזון777/13/1412/31/1712302333/8/18השוקעפולהלצמיתותביכורי עדן- גבריאלי יקירמכירת פרות וירקות41536
מזון5/11/1712/31/20123047310/30/14השוק 13עפולהמתחדשבית הקרפבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41601
מזון8/6/187/28/1912308317/25/18הנשיא עפולההיתר זמניבית הקרפבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46544
רכב ותעבורה12/31/091230005/4/09רח' הבנים 41עפולהלצמיתותבית הרכבכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80679
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/9/1612/31/2112306163/10/11רח' מנחם אוסשקין עפולהמתחדשבית מרקחת גרינשפון אסףבית מרקחת1028

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה911/6/1812/31/2368/19/18הרב לויןעפולהמתחדשבית מרקחת טבע ישי בע"מבית מרקחת10987
מזון8/26/1812/31/2812300446/17/18רח' קהילת ציון עפולהמתחדשבית קליה דגניםמזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 4507

מזון4/20/1612/31/2612305615/28/15מתחם מגה אורעפולהמתחדשבית קלייה שאדי בע"ממרכול41640
רכב ותעבורה2/12/0702/12/07רח' קהילת ציון 34עפולהלצמיתותביתר תור בע"מהסעת נוסעים8211

רכב ותעבורה9/1/1912/31/3312309688/7/19הבניםעפולהמתחדשבלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81577
מזון10/28/1812/31/19123062310/18/18החשמל 5עפולהמתחדשבלינג בלינגמשקאות משכרים - פאב; בר; מסבאהא071555

עינוג ציבורי,נופש וספורט6/3/1812/31/23123062212/21/15החשמל 5עפולהמתחדשבלינג בלינגמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה71555
רכב ותעבורה1/1/7513211/28/13קהילת ציוןעפולהמתחדשבן משה עובדיה ובניומוסך - חשמלאות8054

רכב ותעבורה1/1/75133קהילת ציוןעפולהלצמיתותבן משה עובדיה ובניומוסך-טיפול אחר ברכבא08054
מזון131/29/1912/31/3412307585/17/18השוקמתחם מגה אורמתחדשבנא משקאותמרכול41595

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים11/10/1712/31/2712305272/11/15חיים לסקובעפולהמתחדשבניאס / במביפלסט בע"מפלסטיק ומוצריו101541
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/18/1512/31/20123034810/5/14הוז זלמןעפולהמתחדשבניית ציפורניים-מניקורטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ10994
מזון12/28/81194421/15/81קפלןעפולהלצמיתותבקשי שיווקמכולת4295

מזון3/16/1712/31/2012303577/3/18רח' ירושלים 35עפולהמתחדשבר בכיכרבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41025
מזון261/21/1912/31/2912305507/29/18קהילת ציוןעפולהמתחדשבראבומסעדה41665
מזון7/31/1412333410/3/13רח' קהילת ציון 5עפולהלצמיתותברזאני תבלינים וטבעמכולת41227
עינוג ציבורי,נופש וספורט6/26/1812/31/2112302314/30/19שרה מלכיןעפולהמתחדשבריכת שחיה ניר העמק החדשהבריכת שחיה71523
מזון1410/11/1812/31/33123085210/9/18קפלןעפולהמתחדשברכת השם  למהדריןמרכול41645
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים91/24/1912/31/2925971/24/19החרמשעפולהמתחדשג.א.ש הידראוליקה בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר10251
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מזון521/1/1912/31/28184710/16/18קהילת ציוןעפולהמתחדשג.ב שלוקה לסחר ולשיווק בע"ממזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 4997
שרותי שמירה ואבטחה13/29/1812/31/2112308001/1/18רח' יהושע חנקיןעפולהמתחדשג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90107
מזון8/12/1912/31/2912309603/3/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46567
מזון8/12/1912/31/2912309583/3/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46571
מזון8/12/1912/31/2912309593/3/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46572
מזון8/12/1912/31/2912309613/3/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46574
מזון8/12/1912/31/2912309623/3/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או46577
רכב ותעבורה5/6/1912/31/3412309264/8/19החשמלעפולהמתחדשג'רי הובלות בע"מהובלה - הובלה אחרת81578
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה112/7/1812/4/19123087610/16/18מנחם אוסישקיןעפולהמתחדשגבריאל כהן מומחה להחלקותמספרה11569
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/3/1912/31/296499/20/84החרטעפולהמתחדשגבריאל פיש תעשיות כימיקלים בע"מחומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם; ע10054

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/31/1912/31/2926467/11/13רח' חיים לסקובעפולהמתחדשגוונים איבוק אפוקסי בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100266
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/22/9815396/14/98שרתעפולהלצמיתותגימיק שלטיםייצור שלטים10106
רכב ותעבורה7/9/1912/31/3312307016/19/19המחשליםעפולהמתחדשגלגלי עפולה בע"מהסעת נוסעים81556
רכב ותעבורה18/4/1912/31/3312308216/19/19המחשליםעפולהמתחדשגלגלי עפולה הסעים ותחבורה בע"מהסעת נוסעים81567
מזון7/23/06266711/21/05הבריגדה העיברית עפולהלצמיתותגלינה פירות וירקות מרכול4971

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/9/1712/31/22123053311/26/15יהושע חנקיןעפולהמתחדשגלינה-מניקור, פדיקורטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ10992
עינוג ציבורי,נופש וספורט2/19/1912/31/291230772/17/19שד' יצחק רביןעפולהמתחדשגן חי בפארק עפולהגן חיות;ספארי;פינת חי70253

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/20/1912/31/29248111/12/06התעשייהעפולהמתחדשגנדי מטבחיםעץ ומוצריו - ייצור רהיטים100279
מזון2/12/1812/31/21123015311/20/17השוקעפולהמתחדשגרג עפולה הכשר בע"ממסעדה41303
מזון2/8/1612/31/1912301007/28/15רח' הנשיא עפולהמתחדשגריל ברמסעדה41064
מזון1612/31/1712/31/2712306358/8/16שד' ארלוזורובעפולההיתר זמניגרעיני החמניה עפולהמרכול41702
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/3/1912/31/29188811/24/97מנחם בגיןעפולהמתחדשד. גלעד מתקני אוטומציה וחשמל בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר10042
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/6/1912/31/29451/13/99פנקס צביעפולהמתחדשדוד ליפוף מנועי חשמלמתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10167
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/1/1512/31/1912303319/5/19רח' דוב הוזעפולהמתחדשדודו מזל תרים מעצבי שיערמספרה10989
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/26/186/24/1912308176/11/18כיכר העצמאות עפולההיתר זמנידולי נילסטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ1134

רכב ותעבורה5/26/1005/6/09רח' קהילת ציון 12עפולהלצמיתותדומיקאר בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80680
דלק ואנרגיה94/16/1812/31/23123028712/28/17שדרות מנחם בגיןעפולהמתחדשדור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2015
דלק ואנרגיה155/16/1812/31/23232/6/18יהושע  חנקיןעפולהמתחדשדור אלון ניהול מתחמים קמעוניים בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2002
רכב ותעבורה11/18/101231616/16/10 יהושע חנקין עפולהלצמיתותדן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80011

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/22/1512/31/3012304775/26/15החרוד 3עפולהמתחדשדנגורבית דפוס101542
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים10/21/043531/30/00מנחם בגין פינת יהושעעפולהלצמיתותדפוס אבי שרותי הגליל בע"מבית דפוס10011
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/23/014345/19/13משמר הירדןעפולהלצמיתותדפוס הגלבוע עפולה בע"מבית דפוס10205
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/26/9346210/15/90הרמזעפולהלצמיתותדפוס העמק בע"מבית דפוס10093
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/14/10221714/13/05קהילת ציוןעפולהלצמיתותדפוס2000בית דפוס10097
מזון1/20/1912/31/293721/18/18קהילת ציוןעפולהמתחדשהברמןהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למ4349

חקלאות, בעלי חיים61/10/1912/31/34123067110/24/18המלאכהעפולהמתחדשהגונגל של מיקימזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלת31505
חקלאות, בעלי חיים1/10/1912/31/3412306724/11/16המלכה 6עפולהמתחדשהגונגל של מיקיבעלי חיים - הצגתםא031505
חקלאות, בעלי חיים1/10/1912/31/3412306734/11/16המלכה 6עפולהמתחדשהגונגל של מיקיבעלי חיים - מספרהב031505
חקלאות, בעלי חיים2/21/1912/31/2912308587/26/18יהושע חנקין פינת מנחםעפולהמתחדשהגרעין בע"מחומרי הדברה; חומרי רעל לשימוש חקא101558
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/21/1912/31/3412308651/20/19יהושע חנקין פינת מנחםעפולהמתחדשהגרעין בע"מדשנים - אחסונם101558
מסחר ושונות4/16/1912/31/24123069812/11/18עפולהמתחדשהדוכן של פוגלרוכלות מזון61547
מסחר ושונות5/5/1912/31/2412309214/30/19עפולהמתחדשהדוכן של קובירוכלות מזון61578
מסחר ושונות1/18/1712/31/181712/11/18יהושע חנקיןעפולהמתחדשהדרוזיהרוכלות מזון6185

מזון7/10/1912/31/1912308606/13/19כיכר העצמאותעפולההיתר זמניהדרך לבריאות וטבעונותמרכול41764
מסחר ושונות1/14/1912/31/2924492/1/09רח' קהילת ציוןעפולהמתחדשהום סנטר בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לא03017
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תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/6/092/1/09רח' קהילת ציוןעפולהלצמיתותהום סנטר בע"מחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -ב03017
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/7/96129412/11/94קהילת ציוןעפולהלצמיתותהושמנד משה שלטי הצפוןייצור שלטים10108
דלק ואנרגיה1/23/1912/31/2912308881/20/19הנשיא וייצמןעפולהמתחדשהחברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מגז - מכירתו; חלוקתו21512

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים26/10/1912/30/19123093610/23/18חרודעפולההיתר זמניהידרוטכניקה מערכות הידראוליות ורובוטיקה בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר101545
עינוג ציבורי,נופש וספורט7/31/196/30/2012304487/21/19שד' יצחק רביןעפולהמתחדשהיכל הספורט העירוני -כדורסלאצטדיון; אולם ספורט; שמספר המושב71559
עינוג ציבורי,נופש וספורט3/6/1812/31/197112/13/17רח' חטיבה 9עפולהמתחדשהיכל התרבותקולנוע; תאטרון7038

מזון9/3/1912/31/2912309697/15/19בן גוריוןעפולהמתחדשהמאפה הצרפתיבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46600
רכב ותעבורה10/25/184/30/1912302993/4/19שדרות מנחם בגיןעפולההיתר זמניהמבריק לרכבכלי רכב  - רחיצתם8181

רכב ותעבורה212/3/1812/2/19123087511/27/18שד' מנחם בגיןעפולהמתחדשהמסיע עפולה (ע.ח) 2004 בע"מהסעת נוסעים81573
מזון7/23/1912/31/2912306706/12/18ברנרעפולהמתחדשהמסעדה של מסעודהמסעדה41659
מזון5/21/1911/14/1912308624/16/19שפרינצקעפולההיתר זמניהמקום של שי ליקיוסק41768
מזון3/31/1612/31/1912305521/19/16השוק 2עפולהמתחדשהסביחבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41681
מזון1/8/1812/31/21123077611/29/17הנשיא 12עפולהמתחדשהסביח של אילןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41672
מזון11/29/1811/27/19123087310/17/18קפלןעפולההיתר זמניהפינה של ינאיבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46552
מזון61/10/191/6/20123088212/2/18משה שרתעפולההיתר זמניהפיצריהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46560
מזון7/23/1912/31/1912309545/19/19הפרסהעפולההיתר זמניהפרלמנטבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46591
מזון6/11/1912/31/34123093711/22/18קהילת ציוןעפולהמתחדשהקצב והשף בע"ממרכול46557
רכב ותעבורה3/29/091229435/4/08מנחם בגיןעפולהלצמיתותהשכרות רכב שלמה (1987) בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80670
מזון215/20/195/14/2012306254/11/19שד' יצחק רביןבית חולים העמקהיתר זמניהשניצליהמסעדה41663
רכב ותעבורה5/30/1912/31/34123093311/22/18פנקס צביעפולהמתחדשוולט 12מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81572
רכב ותעבורה355/19/1912/31/3412307472/26/19קהילת ציוןעפולהמתחדשוולקן תעשיות רכב בע"ממוסך-טיפול אחר ברכב81559
חקלאות, בעלי חיים11/15/1912/31/2912322910/10/18שרה מלכיןעפולהמתחדשויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציונית.בע"ח  - גידולם,אחזקתם30023

חקלאות, בעלי חיים3/24/1912/31/3412305571/5/16הסדן 6עפולהמתחדשויקטורי מרכז מזוןמזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתד041675
מזון3/24/1912/31/2912305531/31/19הסדן 6עפולהמתחדשויקטורי מרכז מזוןמרכול שיש בו טיפול במזון41675

מזון3/24/1912/31/2912305541/5/16הסדן 6עפולהמתחדשויקטורי מרכז מזוןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא041675
מזון3/24/1912/31/2012305551/27/19הסדן 6עפולהמתחדשויקטורי מרכז מזוןאטליזב041675
מסחר ושונות3/24/1912/31/2912305561/5/16הסדן 6עפולהמתחדשויקטורי מרכז מזון חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לג041675
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/1/99403/13/91פנקס צביעפולהלצמיתותחבושה משהנגריה10166
מזון4/14/197/30/1912307804/14/19החשמלעפולההיתר זמניחבר'ס הפאב החברתי עפולהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41743

מזון104/14/197/30/19123078112/20/18החשמלעפולההיתר זמניחבר'ס הפאב החברתי עפולהמשקאות משכרים - פאב; בר; מסבאהא041743
מזון6/27/1912/31/2912303544/2/19שרה מלכיןעפולהמתחדשחדר אוכל ניר העמק ויצומסעדה41209
מזון2/13/1812/31/21123077211/1/17ירושליםעפולההיתר זמניחומוס אליהובית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41753
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/23/945387/25/93שפרינצקעפולהלצמיתותחידוש נעל 2000דברי הנעלה - ייצורם10089
חקלאות, בעלי חיים1411/11/1812/31/3312308696/7/18קהילת ציוןעפולהמתחדשחיות העמקיםבעלי חיים - מספרה31508

חקלאות, בעלי חיים1411/11/1812/31/3312308706/7/18קהילת ציוןעפולהמתחדשחיות העמקיםבע"ח - מכירתם, הצגתםא031508
חקלאות, בעלי חיים148/30/18קהילת ציוןעפולהמתחדשחיות העמקיםמזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתב031508

מזון6/22/1712/31/329110/29/12הסדןעפולהמתחדשחיים וטעיםקיוסק41277
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים282/5/1912/31/291018/7/07חיים לסקובעפולהמתחדשחיש קרופ בע"ממתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10177
רכב ותעבורה11/8/1811/4/1912308679/5/18ירושליםעפולההיתר זמניחלפים צפוןכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה); 81571
רכב ותעבורה12/22/1712/31/3212306078/10/16המלאכהעפולהמתחדשחן לרכב התקנותמוסך-טיפול אחר ברכב81551
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/7/1712/31/2212305662/1/16שרת 3עפולהמתחדשחן עיצוב שיערמספרה11537
רכב ותעבורה3/24/1912/31/2912305072/28/19יהושוע חנקין 1עפולהמתחדשחניון תת קרקעי חסוןכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81528
מסחר ושונות6/10/1912/31/1912302623/25/19הכורםעפולההיתר זמניחסון פ.ע. מסחר בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל61516

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/10/1912/31/1912302857/16/17הכורםעפולההיתר זמניחסון פ.ע. מסחר בע"מחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -א061516
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/10/1912/31/1912302617/16/17הכורםעפולההיתר זמניחסון פ.ע. מסחר בע"מחומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים -ב061516
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מזון7/3/1812/31/2112306287/1/18שרת עפולהמתחדשחצ'פורי זיוהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41679
רכב ותעבורה5/25/9814753/18/98קהילת ציוןעפולהלצמיתותחרבי אסף- שיפוץ ראשי מנועים לרכבמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8049

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים353/17/1912/31/2912308133/17/19קהילת ציוןעפולההיתר זמניטאצ'וודעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה101555
מסחר ושונות3/5/1912/31/34123090610/15/18ירושלים פינת אוסישקיןעפולהמתחדשטבק ונרגילות העמקמוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה ק61568
שרותי שמירה ואבטחה1112/17/1812/31/1912308804/30/18המגלעפולהמתחדשטי אנד אם סער בטחון בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם91505
רכב ותעבורה8/28/187/31/1912304918/21/18פנקס צביעפולההיתר זמניטייר סנטר-עפולה עליתמוסך - תיקון תקרים81535
מסחר ושונות8/1/187/28/1912308286/13/18כיכר העצמאות 8עפולההיתר זמניטירת הנרגילותמוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה ק61562
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה71/9/1812/31/23123005311/1/17רח' שפרינצקעפולהמתחדשטל חנו בע"מטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11056
מזון398/23/1812/31/2112307226/6/18השוקעפולהמתחדשטלביס בר בשריםמסעדה41724
דלק ואנרגיה7/22/1912/31/248812/16/18קהילת ציוןעפולהמתחדשטן חברה לדלק בע"מ - גיל גלסברגדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2017

מזון1/30/1912/31/34123089310/28/18שד' ארלוזורובעפולהמתחדשטסה שוקולד בע"ממרכול46535
מסחר ושונות8/6/1812/31/1912308308/6/18חטיבת כפירעפולהמתחדשטעים טעיםרוכלות מזון61564
מזון22/13/1912/31/3412306275/30/18משמר הירדןעפולההיתר זמניטעם ביתימרכול41703
רכב ותעבורה129/5/189/2/1912308418/21/18מנחם בגיןעפולההיתר זמניטרייד מוביל בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81539
רכב ותעבורה12/28/0526155/22/05הבנים עפולהמתחדשי.מ.א.י סחרכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -8119

מסחר ושונות5/1/1912/31/2412307134/30/19עפולהמתחדשיוגורט וגלידה לאירועיםרוכלות מזון61550
מזון204/15/193/27/2012309147/27/17שד' ארלוזורובעפולההיתר זמנייוגיזבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41737
מזון9/1/1912/31/2412303758/12/19החשמלעפולהמתחדשיולה ברמשקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה40128
מזון1/16/1812/31/2126741/11/18רח' שרת 20עפולהמתחדשיום ולילהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41005
רכב ותעבורה12/26/1812/31/33123054912/24/18מנחם 72עפולהמתחדשיורו קאר מובילכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81533
מזון9/21/1412/31/299910/3/13רח' יצחק רביןעפולהמתחדשיין בעירקיוסק41247

מזון95/11/1712/31/20123054411/17/15קהילת ציוןעפולההיתר זמנייינות ביתן בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרג061527
מסחר ושונות912/31/1712/31/27123054411/17/15קהילת ציוןעפולהמתחדשיינות ביתן בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל61527
מזון8/12/1912/31/2912309557/21/19עפולהמתחדשיניב אטדגי הובלותמזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או41746
מים ופסולת612/20/1712/31/32123076812/14/17השחרעפולהמתחדשיניב יצחק אלוף הבובקטאשפה ופסולת - איסופה; הובלתה51505
דלק ואנרגיה12/20/1512/31/1912305188/5/19החשמלעפולההיתר זמנייעד חברה לדלק בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק21505

מזון5/30/1912/31/1912305188/5/19החשמל 7עפולההיתר זמנייעד חברה לדלק בע"ממרכולג021505
רכב ותעבורה10/22/1512/31/30123048812/9/14החשמלעפולהמתחדשיעד חברה לדלק בע"מכלי רכב  - רחיצתםא021505
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים11/28/1712/31/3212301814/14/19פנקס צביעפולהמתחדשיעקב רווח תעשיות מתכת בע"ממסגריה101520
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/13/98155110/22/95קהילת ציוןעפולהלצמיתותישראל דדו חומרי גלם לבניה, שיש ועיבוד שישאבנים,מחצבים,מנרלים - גריסתן10098
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה7/23/1912/31/1912309537/1/19קדרוןעפולההיתר זמניישראל מועלם עיצוב שיערמספרה11575
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/4/2912/31/34267112/31/03רח' המלאכהעפולהמתחדשישראעץ תעשיות בע"מעץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו10237

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/4/1912/31/29251312/31/03רח' המלאכה 5עפולהמתחדשישראעץ תעשיות בע"מעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעהא10237
מסחר ושונות5/7/1912/31/2412309284/30/19עפולהמתחדשכהן אושרירוכלות מזון61577
מזון6/4/1712/31/2712307001/4/17הובלה ברכבעפולהמתחדשכהן סימוןמזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או41715
מזון231/15/1912/31/29123032312/2/18הנשיאעפולהמתחדשכינור דודמסעדה4820
מסחר ושונות52/28/1912/31/3412300562/27/19רח' יצחק שדהעפולהמתחדשכל בו לביתאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו6067
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה8/30/1512/31/20123016711/25/13רח' ירושלים 11עפולהמתחדשכל היופי לאישהמספרה11511
מזון51/20/1912/31/2918610/28/18שד' ארלוזורובעפולהמתחדשכתרימזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 4427

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/5/1912/31/2912308961/6/09רח' יהושע חנקיןעפולהמתחדשל. בר אלומיניום בע"ממתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י100297
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/8/1812/31/23123025111/20/17רח' החטיבה 9עפולהמתחדשלביא דניאלמספרה11006
מזון5/6/1912/31/2912306264/11/19קהילת ציוןעפולהמתחדשלביא יעוץ ומזנונים בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41707
מסחר ושונות3/10/193/6/2012308564/30/19הנרייטה סולדעפולההיתר זמנילביב רפואה דחופה בע"מאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו61566

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים10/22/1512/31/2512304874/9/14רמזעפולהמתחדשלבניןחומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם; ע101530
מזון10/28/1812/31/2112305746/8/17יהושוע חנקין 9עפולהמתחדשלג'נדהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41629
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מזון62/20/1910/27/1912309028/26/18שד' יצחק רביןעפולההיתר זמנילה פיצהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46545
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה47/17/1812/31/2312307106/21/18משמר הירדןעפולהמתחדשלוטם-פדיקורטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11550
מזון7/22/1912/31/1912309527/22/19כורשעפולההיתר זמניליאל יצירת מותגים בע"ממרכול46563
מזון9012/7/1712/31/27123076610/22/17שרתעפולהמתחדשליאם שיווקמזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או41751

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/23/1912/31/2912307614/15/19רמזעפולהמתחדשליוגב שירותים בע"ממתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י101551
מזון312/28/1712/31/2012306761/12/14החשמלעפולההיתר זמניליצ'יהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למא071530

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/7/1712/31/22123045512/24/14הולנדעפולהמתחדשלירון מרדכי עיצוב שער מספרה11527
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/7/1712/31/22123047912/24/14הולנדעפולהמתחדשלירון מרדכי עיצוב שער טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011527
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים11/20/1612/31/2612334710/6/13רח' קהילת ציון 40עפולהמתחדשמ.צ.ח -מיטל ציוד חקלאייצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100318

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/16/1512/31/2512304034/14/13רח' המלאכה 8עפולהמתחדשמאור פרטסיצור חומר גלם; מוצר; מכשירא081508
מזון3/6/1812/31/21123031211/5/17כיכר העצמאותעפולהמתחדשמאפיית אריאלבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41575
מזון9/12/1712/31/2712307418/29/17חרוד 4עפולהמתחדשמאפיית גבריאלמזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 41735
מזון1/1/1912/31/296454/8/84הנשיאעפולהמתחדשמאפיית ליאורהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למ4392

מזון3/28/1712/31/2012305813/29/16אוסישקין 1/ירושליםעפולהמתחדשמאפיית נתןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41692
מזון91/29/1912/31/2925373/13/05קפלן, מ.מסחריעפולהמתחדשמאפיית עלית עפולהמזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 4928
מזון1/9/1912/31/29123020212/24/18רח' חטיבה  תשעעפולהמתחדשמאפיית קצירבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4896
מזון1/1/75185הנשיא ויצמןעפולהלצמיתותמגדן בע"ממכולת4429

עינוג ציבורי,נופש וספורט7/29/196/30/2012301287/25/19בר לבעפולהמתחדשמגרש סינטטיאולם ספורט; שמספר המושבים הקבועי71503
שרותי שמירה ואבטחה46/29/1712/31/20123033411/26/15רח' משמר הירדןעפולהמתחדשמודיעין אזרחי בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90104
מזון9/8/1612/31/1912306012/20/13רח' יהושע חנקין עפולהמתחדשמוטהמסעדה41506
רכב ותעבורה5/26/946765/17/92קהילת ציוןעפולהלצמיתותמוטוקרס בע"מ- אמיתימוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8103

מסחר ושונות4/3/1912/31/24123053812/12/18עפולהמתחדשמומברק יורםרוכלות מזון61530
דלק ואנרגיה182/5/1812/31/23123053212/23/15השרטטעפולהמתחדשמונזה בע"מגז - תחנות תדלוק בגז21507
רכב ותעבורה8/28/0525543/29/05רח' השרטט 4עפולהלצמיתותמונזה סוכניותכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -8214

רכב ותעבורה2/13/1412336610/6/13רח' קהילת ציון עפולהלצמיתותמוסך  את סעידמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80699
רכב ותעבורה6/18/786536/26/77קהילת ציון 20עפולהלצמיתותמוסך אדריסמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8074

רכב ותעבורה293/10/193/6/20123078812/10/18קהילת ציוןעפולההיתר זמנימוסך אמונה עפולהמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81562
רכב ותעבורה4/2/1912/31/34123091310/8/18קהילת ציוןעפולהמתחדשמוסך אמין- תיקוני פרונט ואבחון תקלותמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8050
רכב ותעבורה11/29/9816372/22/98קהילת ציוןעפולהלצמיתותמוסך אריאלמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8065
רכב ותעבורה3/2/0525017/8/04רח' קהילת ציוןעפולהלצמיתותמוסך הארץפחחות וצביעת רכב8208

רכב ותעבורה3/9/141233258/30/13רח' קהילת ציון 20עפולהלצמיתותמוסך החלוץמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80703
רכב ותעבורה101/7/0701/7/07רח' המלאכהעפולהמתחדשמוסך המרכז -אחים עיד בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8223
רכב ותעבורה6/22/056774/23/02רח' קהילת ציון 29עפולהלצמיתותמוסך הרצלפחחות וצביעת רכב8174
רכב ותעבורה2/28/07260110/14/01סמוך למפעל תדיראןעפולהלצמיתותמוסך חוסאם את חוסאםמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8167
רכב ותעבורה2/15/00123014211/1/00קהילת ציון עפולהלצמיתותמוסך חשמלאות רכב גראיסי עואנימוסך - חשמלאות8149
רכב ותעבורה5/3/117210/24/99המגלעפולהלצמיתותמוסך טאהר בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8123

רכב ותעבורה11/16/101231747/11/13המגלעפולהלצמיתותמוסך טאהר בע"ממוסך-טיפול אחר ברכבא08123
רכב ותעבורה2/24/1908/22/11הבוכריםעפולהלצמיתותמוסך יצחק א.עמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80100
רכב ותעבורה1/11/0705/19/13מנחם בגיןעפולהלצמיתותמוסך כל אוטומוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8648

רכב ותעבורה472/21/1812/31/3312307191/11/17קהילת ציוןעפולהמתחדשמוסך משארקה בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81557
רכב ותעבורה1011/1/18החרמשעפולהלצמיתותמוסך עבד אלהאדי עפולה בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81524
רכב ותעבורה4/11/0626093/7/06שדרות יצחק רביןעפולהלצמיתותמוסך ענק הרכב בע"מפחחות וצביעת רכב8185

רכב ותעבורה6/5/1612/31/31123036511/10/14קהילת ציוןעפולהמתחדשמוסך עפולהמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81527
רכב ותעבורה2/4/1512/31/30123012410/6/13רח' חרוד 4עפולהמתחדשמוסך פחחות המומחים ח.א בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81505
רכב ותעבורה9/2/0402/19/04רח' המלאכה 10עפולהלצמיתותמוסך רםפחחות וצביעת רכב8201
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רכב ותעבורה5/20/04011/18/03רח' יהושע חנקין 17עפולהלצמיתותמוסך רעים 2002 בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8199
רכב ותעבורה392/27/1912/31/3412309042/25/19פנקס צביעפולהמתחדשמוסך תלי כץ בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81564
מזון121/16/1812/31/28123078212/19/17כורשעפולהמתחדשמועדון הקצבים בע"ממרכול41157
עינוג ציבורי,נופש וספורט5/12/1412/31/1912336410/6/13רח' קינמון וולפסון 45עפולהמתחדשמועצה דתית מקווהמקווה7178
עינוג ציבורי,נופש וספורט188/19/1412/31/19123004610/6/13החסידה 18עפולהמתחדשמועצה דתית מקווהמקווה7180
עינוג ציבורי,נופש וספורט8/19/1412/31/19123004510/6/13רח' ברוכובעפולהמתחדשמועצה דתית מקווהמקווה7181
עינוג ציבורי,נופש וספורט5/12/1412/31/1912331010/6/13רח' כורשעפולהמתחדשמועצה דתית מקווה מקווה7179
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה72/6/1812/31/23123022910/2/13יהושעעפולהמתחדשמורדי כהן מעצבי שיערמספרה1159

מזון8/8/1912/31/2912305827/10/18קהילת ציוןעפולהמתחדשמזל החייםבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41684
מזון3/26/1712/31/2012305792/7/16האגסעפולהמתחדשמזנון אורט אלון עפולהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41683
מזון8/3/1712/31/2012306479/18/16קירשטייןעפולהמתחדשמזנון אנדרי יקרבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4763
מזון3/6/1712/31/205910/7/15המגשימיםעפולהמתחדשמזנון בי"ס אורטמסעדה41142
מזון5/11/1712/31/20123008410/28/12שד' יצחק רביןעפולהמתחדשמזנון דרכים פרחבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4836

מזון4/30/1912/31/2912304654/8/19רמזעפולהמתחדשמזנון השלוםבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41603
מזון7/3/1812/31/1812306586/28/18שוק עירוני הישןעפולההיתר זמנימזנון ירמיה עואדבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4734
מזון8/1/1812/31/21123031512/26/17רח' חרוד 7עפולההיתר זמנימזנון מנטהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4654
מזון1/10/1712/31/20123014710/20/14רח' ירושלים 4עפולהמתחדשמזנון ניצןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4072

מזון4/29/194/25/2012309183/11/19שד' יצחק רביןעפולההיתר זמנימזנון סבג שמעוןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46542
מזון4/29/194/25/2012309173/11/19צומת עפולה עיליתעפולההיתר זמנימזנון סבג שמעוןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46543
מזון9/7/1612/31/19123055911/9/15רח' יצחק שדה עפולהמתחדשמזנון רינהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41122
מזון12/25/1712/31/206910/26/17רח' האגס 4עפולהמתחדשמזנון תיכון בן גוריוןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4658
מזון1/8/1812/31/2112301159/18/16שוק העירוניעפולהמתחדשמזנון תעשה ראובןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4091

מזון10/2/1412/31/2412302208/29/12רח' שרה מלכין 1עפולהמתחדשמחלבת כפר הנוער ויצו ניר העמקמחלבה41298
מזון3/17/0327412/8/02רח' אבן גבירול 49עפולהלצמיתותמחסני  מזוןסופרמרקט4787

מסחר ושונות12/21/1912/31/3412302747/21/13השרטטעפולהמתחדשמחסני איכות (צפון) בע"מאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו61509
מזון10/29/1810/27/1912308649/4/18שד' ארלוזורובעפולההיתר זמנימחסני גלידות עפולהמרכול46547

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/18/1512/31/25123011910/3/13רח' התעשיה 6עפולהמתחדשמטבחים פיקס טופעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה101505
עינוג ציבורי,נופש וספורט7/3/1912/31/1912309094/2/19הפרסהעפולההיתר זמנימיי פלייס הפקות ושירותי בר לאירועיםאולם או גן לשמחות ולאירועים71673
מזון9/11/1412/31/24123022810/9/07רח' העבודהעפולהמתחדשמיני שופמרכול41070
מזון3/12/134510/29/12הבריגדה העבריתעפולהלצמיתותמינימרקט אלכסיימכולת41264
מזון1/12/99180411/2/94קרן היסודעפולהלצמיתותמינימרקט ברכת מזלמרכול4306

מזון6/21/18קפלןעפולהמתחדשמינימרקט זיל וזולמרכול46538
מזון10/18/1812/31/2812303043/12/18רחוב צוקית 2עפולהמתחדשמינימרקט סאלימרכול41562

מזון10/18/1812/31/2112303043/12/18רחוב צוקית 2עפולהמתחדשמינימרקט סאליבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא041562
מזון10/28/184/30/1912304677/21/14קינמוןעפולההיתר זמנימינימרקט קינמוןמרכול41585
מזון4/6/05251611/2/04כיכר העצמאות 4עפולהלצמיתותמיס שוקולדמכולת4901

שרותי שמירה ואבטחה9/22/1612/31/19123015611/26/15מנחם בגיןעפולההיתר זמנימיקוד ישראל אבטחה שרותים וכוח אדםכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם91502
מסחר ושונות10/2/1712/31/3212302833/18/14החשמלעפולהמתחדשמכבסתולהמכבסה; ניקוי יבש61515
מזון1/1/7521310/22/74הנרייטה סולד עפולהלצמיתותמכולת אסוליןמכולת4284
מזון2/8/9814068/17/97אבן גבירולעפולהלצמיתותמכולת וקנין אברהםמכולת4271
מזון1/16/94012/22/93מצפהעפולהלצמיתותמכולת חזיזהמכולת4290
מזון6/15/99551/17/99בצירעפולהלצמיתותמכולת יובלמכולת4252
מזון1/30/0645626/15/05חיבת ציוןעפולהלצמיתותמכולת כהן מכלוף (עזר)מכולת4006
מזון6/22/041631/21/04פשושעפולהלצמיתותמכולת מצ'טהמכולת4854
מזון653/11/99189510/22/18ירושליםעפולהלצמיתותמכולת קלנדרוב לריסהמרכול4005
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מזון12/20/9811/1/18שד' קונטקט 9עפולהמתחדשמכולת רונימרכול46555
רכב ותעבורה7/18/99185012/30/98המלאכהעפולהלצמיתותמכון אגזוזים ורדיאטוריםמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8051
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/30/1412/31/1912303225/11/14ארלוזורובעפולהמתחדשמכון יופי אלהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11520
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה283/24/1512/31/20123037110/1/14מנחם אוסשקיןעפולהמתחדשמכון יופי וקוסמטיקהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ1002
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/29/1512/31/20123032910/5/14רח' משמר הירדן 2עפולהמתחדשמכון יופי כהן לאהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ1075
רכב ותעבורה2/26/1912/31/3412302302/24/19המלאכהעפולהמתחדשמכון כל בודקמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81511
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/1/1512/31/19123006910/2/13רח' משמר הירדן עפולהמתחדשמכון קוסמטיקה פטריסיה ניקולכתובת קעקע - מקום לעשייתן11053

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/1/1512/31/19123007510/2/13רח' משמר הירדן 2עפולהמתחדשמכון קוסמטיקה פטריסיה ניקולניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידא011053
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/1/1512/31/19123007010/2/13רח' משמר הירדן 2עפולהמתחדשמכון קוסמטיקה פטריסיה ניקולטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומב011053
עינוג ציבורי,נופש וספורט4/2/1712/31/3212302771/20/13רח' יהושע חנקיןעפולהמתחדשמכון ONEמכון כושר71501
עינוג ציבורי,נופש וספורט73/10/1912/31/2912303402/28/19רח' דב הוזעפולהמתחדשמלון כרמלבית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב7035

מזון8/7/1612/31/31123045610/1/14שד' ארלוזורובעפולהמתחדשממתקי קוביקיוסק41596
מזון4/17/1912/31/34213844/17/19קהילת ציוןעפולהמתחדשממתקים קוביקיוסק41069
מסחר ושונות53/8/1812/31/3312307635/29/17החרטעפולהמתחדשמנדלסון ש.בר בע"מאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו61545

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים12/31/1412/31/29123008810/3/13רמזעפולהמתחדשמסגריית הפרופילמסגריה101507
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים6/7/9919022/13/86שוק ישן עפולהלצמיתותמסגריית סימוןמסגריה10007
מזון192/26/1912/31/2912308102/20/19כורשעפולהמתחדשמסעדת אלזועבימסעדה41767
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה35/7/1712/31/2212305851/7/16הנרייטה סולדעפולהמתחדשמספרה אלכסנדרה מספרה11536
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה148/23/1812/31/2312306367/26/18שפרינצקעפולהמתחדשמספרה טאהאמספרה11545

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה148/23/1812/31/23123063712/20/17שפרינצקעפולהמתחדשמספרה טאהאטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011545
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/8/1812/31/23123017811/20/17רח' יהושע חנקין 9/2עפולהמתחדשמספרת אבי מזלתריםמספרה11018
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/20/1712/31/22123064411/26/15רח' משמר הירדן 2עפולהמתחדשמספרת אהרונוב תמרהמספרה1049
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/12/1812/31/2312306319/18/16רח' מנחם אוסשקין 24עפולהמתחדשמספרת איציקמספרה11004
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה311/7/1712/31/22123023410/26/17רח' שפרינצקעפולהמתחדשמספרת בארי דבמספרה1081
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/18/1812/31/23123063211/20/17השוקעפולההיתר זמנימספרת בן דוד טובהמספרה1013
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה303/28/1712/31/2212306792/12/17הנשיא ויצמןעפולהמתחדשמספרת בן סהרמספרה11547
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/31/1612/31/21123034710/5/14רח' הנשיא 3עפולהמתחדשמספרת זהבהמספרה1979
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/31/1612/31/21123034210/2/13רח' שרת 8עפולהמתחדשמספרת זיג זג עיצוב שיערמספרה1137

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/7/1712/31/22123033611/1/15רח' ורדה ברנר 2עפולהמתחדשמספרת יונימספרה11020
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה3/25/1912/31/2912303306/24/18רח' שרת 34עפולההיתר זמנימספרת יורם גוזלןמספרה1039

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה3/31/1912/31/2912303306/24/18רח' שרת 34עפולהמתחדשמספרת יורם גוזלןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא01039
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה210/8/1812/31/2312305051/16/18כיכר העצמאותעפולהמתחדשמספרת כהן רפימספרה1007
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/31/1412/31/19123033310/5/14כיכר העצמאות עפולהמתחדשמספרת כל ראשמספרה1099
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/29/1412/31/19123029410/8/13שפרינצקעפולהמתחדשמספרת לימורמספרה11509
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1161/8/1812/31/23123063310/30/17השוקעפולההיתר זמנימספרת מגן יואבמספרה1014
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/24/1412/31/1912301919/5/19שוק עירוני חדשעפולהמתחדשמספרת מגן יורםמספרה1020
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה10/29/1712/31/2212306469/18/16שוק עירוני מס' 114עפולהמתחדשמספרת מירוכוריאן שמעוןמספרה1015
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/15/1512/31/20123033510/2/13הנירטה סולדעפולהמתחדשמספרת מריהמספרה1745
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/29/1512/31/20123021910/6/14רח' שרת 6עפולהמתחדשמספרת משיח יהודיתמספרה1054
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/16/1812/31/23811/6/17קפלןעפולהמתחדשמספרת סמי סימונימספרה1122
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/22/1712/31/22123035210/2/13רח' שרת 10עפולהמתחדשמספרת עדהמספרה1071
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה4/23/1712/31/20123056411/26/15רח' הכנסת 25עפולהמתחדשמספרת עידן אדרימספרה11051
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/8/1812/31/2312306459/18/16רח' ירושלים 1עפולהמתחדשמספרת פודי ג'אמלמספרה1055
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/7/1812/31/23123033211/1/17שוק עירוניעפולהמתחדשמספרת פולוביאן ששוןמספרה1009

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה166/20/1812/31/23123061710/5/14רח' הרב לויןעפולהמתחדשמספרת LOOKמספרה10993
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בריאות,רוקחות וקוסמטיקה63/18/1912/31/3412308152/14/19כיכר העצמאותעפולהמתחדשמעבדת שיניים סונגו בע"ממעבדת שיניים11553
מזון5/20/1912/31/2912309293/3/19וולפסון עפולהמתחדשמעדני לוקסמרכול שיש בו טיפול במזון46556

מזון1/7/1812/31/1912304909/24/17כורשעפולהמתחדשמעדניית העמקאטליזא041157
מזון3/28/10245011/20/08קפלןעפולהלצמיתותמעדניית חיוךמכולת4993

מזון2/4/135410/29/12רח' קרן היסודעפולהמתחדשמעדניית עפולהמרכול41261
מזון2/28/1612/31/1912301037/3/18רח' הנשיא 6עפולהמתחדשמפגש גולניבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4364

מזון4/28/1912/31/2912300734/2/19רח' הולנדעפולהמתחדשמפגש סערהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41073
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים9/6/1712/31/278910/29/12רח' העמלעפולהמתחדשמפעל ספירפלסטיק ומוצריו10187
מזון7/23/1912/31/2912301057/18/19חטיבה תשעעפולהמתחדשמקדונלד'סמסעדה41146

עינוג ציבורי,נופש וספורט17/23/1912/31/2412301585/29/18חטיבה תשעעפולהמתחדשמקדונלד'סמיתקני שעשועיםא041146
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/12/1612/31/2112305281/18/15אירוסים 6עפולהמתחדשמקווה נוף יזרעאלמקווה71552
מזון4/10/194/8/20464/2/19רח' יהושע חנקין 9עפולההיתר זמנימקלות וניל בע"מבית קפה4878

מסחר ושונות9/18/1412/31/2412302909/27/12שד' ארלוזורוב 29עפולהמתחדשמקס סטוק הפועלים עפולה בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל61057
מזון3612/31/014876/14/01רח' שרת עפולהלצמיתותמרכול שרון ועקניןמרכול4642

רכב ותעבורה121/16/1912/31/3412308871/21/18המלאכהעפולהמתחדשמרכז המנגנוןמוסך-טיפול אחר ברכב81565
רכב ותעבורה7/9/081229005/1/07רח' הסדן 6עפולהלצמיתותמרכז הצמיגמוסך - תיקון תקרים80662
עינוג ציבורי,נופש וספורט5/23/1910/17/1912309325/16/19מתחם היכל הספורטעפולההיתר זמנימרכז ספורט ונופש עירוניבריכת שחיה70222

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים9/9/1612/31/26123014110/29/12רח' חרוד 3עפולהמתחדשמרפדיה ידי זהבמרפדיה100323
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים8/2/121232514/5/11כורש 7עפולהלצמיתותמרפדית זהבה 2010 בע"ממרפדיה100324

רכב ותעבורה1/1/99185210/22/18המגלעפולהלצמיתותמתן ש. ת בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8112
רכב ותעבורה6/18/1512/31/3012304017/15/14המלאכה 10עפולהמתחדשנ.ס חלפים לרכבכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה); 81523
רכב ותעבורה4/4/1612/31/31123011810/6/13פנקס צביעפולהמתחדשנאיל זועבי טכנולגיה מתקדמת לרכבמוסך - חשמלאות81515
מזון142/12/1912/31/2912307991/27/19יהושע חנקיןעפולהמתחדשנגיסהמסעדה41738
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים5/16/9916497/28/98המלאכה קהילת ציוןעפולהלצמיתותנגריה מריו נגריה10033
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים5/25/9918759/17/98קהילת ציוןעפולהלצמיתותנגריה שולמן ראובןנגריה10043

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים21/20/1912/31/291231874/19/07חרודעפולהמתחדשנגריית אביעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה100283
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/29/1912/31/2912308127/7/19קהילת ציון/בנין התמרעפולהמתחדשנגריית עץ הגולןעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה101556
מזון1/14/1812/31/3312302481/11/18שדרת ארלוזורובעפולהמתחדשנווה בשדרהקיוסק41559

מסחר ושונות1/14/1812/31/33123024912/11/17שדרת ארלוזורוב 12עפולהמתחדשנווה בשדרהמוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קא041559
מזון6/18/1812/31/2812306025/23/16הבנים 16עפולהמתחדשנוי אלחסוב מרכולמרכול41695

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/6/1812/31/2312308666/4/18ירושלים 9עפולהמתחדשנויה ניילס ביוטיטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011564
שרותי שמירה ואבטחה9/29/1612/31/19123053711/29/15רח' חטיבה9/23עפולהמתחדשנוף ים ביטחון בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90105
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/5/1912/31/3432010/14/99פנקס צביעפולהמתחדשנורי - אל שערים אוטומטייםמסגריה10172
מזון1/4/99169412/22/96הנרייטה סולדעפולהלצמיתותנחמיאס יצחק פירות וירקותמכירת פרות וירקות4043

שרותי שמירה ואבטחה1/24/1612/31/195810/6/14רח' העליה 3עפולהמתחדשניב ביטחון(1997) בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90100
מזון3/9/14123006210/3/13רח' יהושע חנקין 16עפולהלצמיתותניצת הדובדבן  עפולה בע"ממכולת41226
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה7/5/1712/31/2212303945/25/16רח' קנמון 19עפולהמתחדשניריתטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11039

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/31/1912/31/291229659/9/08מנחם בגין 6/4עפולהמתחדשנמרוד אספקה טכניתיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100295
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/1/1912/31/2816415/16/13מנחם בגיןעפולהמתחדשנמרוד אספקה טכניתמתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10142
מסחר ושונות2/26/1912/31/2412300712/26/19עפולהמתחדשנקנקיות מורד צהל ואילןרוכלות מזון61015
שרותי שמירה ואבטחה142/21/1712/31/20123066710/26/16קהילת ציון עפולההיתר זמנינשק הצפון ר.2002 בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם91503

שרותי שמירה ואבטחה144/2/1712/31/20123066810/26/16קהילת ציון עפולההיתר זמנינשק הצפון ר.2002 בע"מכלי נשק ותחמושת - מטווח יריא091503
רכב ותעבורה1/31/1912/31/24123089512/24/08רח' קדרוןעפולהמתחדשנתי גרופ סירוויס בע"מהעברת רכב ממקום למקום80675
מזון10/31/1612/31/1912305727/28/14רחבת עמק סנטרעפולההיתר זמניסגהדורו בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41217
מזון1/18/1812/31/21123054511/26/15רח' שפרינצק 5עפולהמתחדשסגנון ברעם בע"ממסעדה41138
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דלק ואנרגיה8/11/1612/31/212910/28/12הבניםעפולהמתחדשסדש עפולה בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק20035
מזון1/16/1812/31/21519/18/16רח' הבניםעפולהמתחדשסדש עפולה בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא020035

מסחר ושונות7/2/1912/31/2412309427/2/19לארועי העירייה בלבדעפולהמתחדשסוויט קנדי בררוכלות מזון61581
רכב ותעבורה8/20/1305/24/17רח' המלאכה 7עפולהלצמיתותסוכנות רכבכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80684
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/2/1612/31/21123034410/5/14רח' ירושלים 61עפולהמתחדשסונגו לאהמספרה11032

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/2/1612/31/21123034510/5/14רח' ירושלים 61עפולהמתחדשסונגו לאהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011032
דלק ואנרגיה9/1/1912/31/19899/3/19קידרוןעפולההיתר זמניסונול ישראל בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2019

מזון238/3/1612/31/26123054211/8/04חטיבה תשעעפולהמתחדשסונול ישראל בע"ממרכולג02014
מזון8/3/1612/31/19123054010/20/15קידרוןעפולהמתחדשסונול ישראל בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרב02019
מזון8/3/1612/31/26123053510/5/99קידרוןעפולהמתחדשסונול ישראל בע"ממרכולג02019
מזון10/15/1712/31/2712307566/25/17הגלבועעפולהמתחדשסופר דג צפת בע"ממזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או41734
מזון12/12/0424775/4/04הנריטה סולדעפולהלצמיתותסופר לילהמכולת4488
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/20/1512/31/20123052011/15/15יהושע חנקיןקניון העמקיםמתחדשסופר פארם ( ישראל ) בע"מבית מרקחת1145
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/20/1512/31/20123052111/15/15שד' יצחק רביןמתחם G בעמקמתחדשסופר פארם ( ישראל ) בע"מבית מרקחת1155

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/19/1912/31/2412309012/7/19רח' השוקעפולהמתחדשסופר פארם (ישראל) בע"מבית מרקחת11055
מזון345/6/1912/31/2912308868/28/18חטיבה תשעעפולהמתחדשסופר קופיקס בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא041676

מזון6/30/1912/31/3312308096/13/19כיכר העצמאותעפולהמתחדשסופר שירהמרכול41765
רכב ותעבורה3/31/1912/31/3412305732/28/19קהילת ציוןעפולההיתר זמניסופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מהסעת נוסעים81536

רכב ותעבורה3/31/1912/31/3412305737/12/17קהילת ציוןעפולהמתחדשסופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מתחנה מרכזיתא081536
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה21/8/1812/31/2312306979/18/16רח' שרתעפולהמתחדשסטודיו דוריןכתובת קעקע - מקום לעשייתן1112

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/7/1712/31/22123058311/26/15רח' ירושלים 4עפולהמתחדשסטודיו דליה מספרה11047
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/9/1612/31/21123030610/2/13פינת וולפסון 20עפולהמתחדשסטודיו ליודמילהמספרה11019
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/10/1512/31/20123038212/8/14רח' שרת 10עפולהמתחדשסטודיו לעיצוב שיער וולדמן אליזבטהמספרה11028

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/10/1512/31/20123051012/4/14רח' שרת 10עפולהמתחדשסטודיו לעיצוב שיער וולדמן אליזבטהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011028
עינוג ציבורי,נופש וספורט510/9/1812/31/2112308517/18/18המלאכהעפולהמתחדשסטוריאולם או גן לשמחות ולאירועים71656

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים16/19/1812/31/2812304386/11/18חיים לסקובעפולהמתחדשסטילפלסט סחר (2008) בע"מפלסטיק ומוצריו101536
רכב ותעבורה3/26/1812/31/3312307956/22/15המלאכה 6עפולהמתחדשסטרטרים העמקמוסך - חשמלאות81534

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/18/1512/31/2512303207/2/13אזור תעשיה עפולהמתחדשסיסמטריק בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר101514
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/14/1912/31/2912301719/17/18הנרייטה סולד 3עפולההיתר זמניסלון אנהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11045
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/6/1912/31/2912308165/13/19שרתעפולההיתר זמניסלון ויויאןמספרה11563
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה8/30/1512/31/2012302151/5/14יהושעעפולהמתחדשסלון יובלמספרה11515
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/31/1412/31/19123018912/5/13הולנדעפולהמתחדשסלון עדןמספרה11512

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה12/31/1412/31/19123019012/5/13הולנדעפולהמתחדשסלון עדןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011512
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/18/1812/31/23123064012/4/17רח' הרב לוין 10עפולההיתר זמניסלון שולהמספרה1035

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/18/1812/31/23123064112/4/17רח' הרב לוין 10עפולההיתר זמניסלון שולהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא01035
רכב ותעבורה7/12/99686/6/99מנחם בגיןעפולהמתחדשסלקום ישראל בע"מהתקנת אביזרים בהם...8022
רכב ותעבורה1/1/7869210/5/77קהילת ציוןעפולהלצמיתותסמי רדיאטוריםמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8158

מזון1/11/1812/31/196411/27/17רח' קהילת ציון 14עפולהמתחדשסנוקר קלאב עפולהמשקאות משכרים - פאב; בר; מסבאהא04303
עינוג ציבורי,נופש וספורט1/11/1812/31/196311/27/17רח' קהילת ציון 13עפולהמתחדשסנוקר קלאב עפולהמשחקים - מקום לעריכתם4303
רכב ותעבורה6/7/0908/17/08שדרות מנחם בגין 10עפולהלצמיתותסנטרו גלבוע בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -8195

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/4/1912/31/29244511/14/05התעשיהעפולהמתחדשסף דור בע"מעץ ומוצריו - ייצור רהיטים10257
מזון2/7/1912/31/3412308987/26/18רח' קהילת ציון 9עפולהמתחדשע.א סטאר חברה לשייוק דלקים בע"ממרכולא020034

רכב ותעבורה8/17/1712/31/32123018411/6/11רח' קדרון עפולהמתחדשע.י.ר עפולה מוטורס שירותי רכב בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80701
שרותי שמירה ואבטחה10/31/1612/31/19211/26/15כיכר העצמאות 11עפולההיתר זמניע.מי.ש.ב. שרותים בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90102
רכב ותעבורה3/24/1912/31/3412308898/14/18חיים לסקובעפולהמתחדשע.ר.ן מוטורוסמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81570
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מסחר ושונות1/24/1912/31/2412308901/22/19עפולהמתחדשעדין ניררוכלות מזון61570
מסחר ושונות5/2/1912/31/2412309205/1/19עפולהמתחדשעוז מרדכירוכלות מזון61579
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/25/1612/31/21123038810/5/14רח' הבנים 20עפולהמתחדשעולם היופי זיוהמספרה11034

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/25/1612/31/21123038910/5/14רח' הבנים 20עפולהמתחדשעולם היופי זיוהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011034
מזון11/1/1812/31/2112305657/1/18הנשיאעפולההיתר זמניעולם המזלבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41693
מזון6/7/1712/31/27268411/24/15ורדה לרנרעפולהמתחדשעולם המשקאותמרכול41060

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/20/1912/31/291230734/13/08המסגרעפולהמתחדשעורב מערכות התראה אלקטרונית בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100291
מסחר ושונות2/21/0826686/6/07רח' רמז 4עפולהלצמיתותעורות הזהב בע"מאחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר60397
מזון8/3/1712/31/2012306424/12/15קהילת ציוןעפולההיתר זמניעחומוסיהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41633
מסחר ושונות7/5/1712/31/18123071812/16/18חטיבת כפיר פארק העירוניעפולהמתחדשעטר שמעוןרוכלות מזון61551
רכב ותעבורה2/18/1512/31/30123019711/12/12חיים לסקובעפולההיתר זמניעידן הרכבכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80709
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1612/31/1712/31/22123014911/27/17רח' הבניםעפולהמתחדשעילאי מעצבי שיערמספרה11506
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה177/16/1812/31/2312307035/30/18ירושליםעפולהמתחדשעיצוב שיער אריק גרוןמספרה11549

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה177/16/1812/31/2312307045/30/18ירושליםעפולהמתחדשעיצוב שיער אריק גרוןטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011549
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה1/14/1912/31/29123016410/15/18רח' העליה 3עפולהמתחדשעיצוב שיער בנימספרה11012
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה3/31/193/27/2012309113/4/19השוקעפולהמתחדשעיצוב שיער יוסף וורט ורדמספרה11572
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/9/1512/31/20123030110/2/13רח' משמר הירדן 2עפולהמתחדשעיצוב שיער לידיהמספרה11021
מזון9/13/1812/31/1912308439/6/18השוק הישןעפולהמתחדשעמותת פסטיבל בשקלמשקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה46532

עינוג ציבורי,נופש וספורט9/13/1812/31/1912308429/6/18השוק הישןעפולהמתחדשעמותת פסטיבל בשקלמקום לעריכת מופעים וירידים במבנהא046532
חקלאות, בעלי חיים12/14/86517629/2/86הסדןעפולהלצמיתותעמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מחומרי הדברה ורעל-אריזתם ואחסנתם3006
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה333/18/1912/31/2912308032/12/19העליהעפולהמתחדשענת בן דיין - רויטלטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11558
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/1/1712/31/20123054811/26/15רח' שפרינצק 14/5עפולהמתחדשענת טאטוכתובת קעקע - מקום לעשייתן1144

מזון792/13/1912/31/3412309002/13/19מנחם בגיןעפולהמתחדשעץ החייםמרכול46549
מזון6/30/1612/31/19123035510/2/13רח' שניאור זלמן 10עפולהמתחדשפאפא פיצהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41131
חקלאות, בעלי חיים7/22/1912/31/3312309497/11/19מנחם בגיןעפולהמתחדשפאפי שופבעלי חיים - הצגתם31510

חקלאות, בעלי חיים7/22/1912/31/3312309504/4/19מנחם בגיןעפולהמתחדשפאפי שופבעלי חיים - מספרהא031510
חקלאות, בעלי חיים7/22/1912/31/3312309514/4/19מנחם בגיןעפולהמתחדשפאפי שופמזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתב031510

עינוג ציבורי,נופש וספורט1/10/1912/31/246812/16/18פארק עפולהעפולהמתחדשפארק עפולהמקום  לעריכת אירועים תחת כיפת הש70257
מזון12/31/1812/31/2912307377/26/18כיכר העצמאותעפולההיתר זמניפבל יונהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4081

מסחר ושונות1/24/1912/31/2412308911/20/19עפולהמתחדשפודטרק בורקסרוכלות מזון61569
מסחר ושונות1/30/1912/31/291231576/29/10שד' יצחק רביןבית חולים העמקמתחדשפוזה הלבשה כללית בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר ל6038

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/11/1912/31/1912309485/27/19מתחם תדיראןעפולההיתר זמניפולירם תעשיות פלסטיק בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100329
דלק ואנרגיה164/15/1812/31/2324312/31/17קדרוןעפולהמתחדשפז חברת נפט בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2021

מזון1611/14/1812/31/2124310/18/18קדרוןעפולהמתחדשפז חברת נפט בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא02021
מזון8/23/1812/31/2112301027/10/18רח' חטיבה 9עפולהמתחדשפינה בעמקבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41528

מזון11/5/1810/27/19123010210/9/18רח' חטיבה 9עפולההיתר זמניפינה בעמקמרכולג041528
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/2/1612/31/21123033810/5/14רח' הולנד 8עפולהמתחדשפינוק בראשמספרה1092
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/1/1912/31/2912307943/24/19מנחם אוסישקיןעפולההיתר זמניפינוק לאישהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11557
מזון7/29/1912/31/3312304615/13/15חטיבה 9עפולהמתחדשפינת מזלקיוסק41637
מזון51/9/1812/31/2112307798/30/17כיכר העצמאות -פינת הנשיאעפולהמתחדשפיצה בכיכרבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41745
מזון5/10/1812/31/21123079012/7/17חטיבה 9עפולההיתר זמניפיצה האט - טבסקו החזקות בע"ממסעדה41758
מסחר ושונות5/2/1912/31/2412309194/29/19עפולהמתחדשפיצה האט טבסקו החזקות בע"מרוכלות מזון61576
מזון4/10/1912/31/29123034912/16/18שד' ארלוזורובעפולהמתחדשפיצה כמעט חינםבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41570
מזון5/10/1712/31/2012304504/16/15הנשיאעפולההיתר זמניפיצה מאנצ'בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41634
מזון2/18/1812/31/2112306932/14/17יהושע חנקיןעפולההיתר זמניפיצה עידובית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41722
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מזון7/17/1812/31/211233157/4/18רח' קפלןעפולהמתחדשפיצה פרפקטובית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41008
מזון7/31/1812/31/211233236/25/18רח' הנשיא עפולהמתחדשפיצה רמיניבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4123

מזון6/4/1912/31/2912309343/13/19שרת פינת קירשטייןעפולהמתחדשפיצה שמש עפולהבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46584
מזון4/1/1912/31/2912309121/15/19יצחק רביןעפולהמתחדשפיצוציית הגשרבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46564
מזון1/14/191/13/2012308841/3/19קק"לעפולההיתר זמניפיצוציית זוהרמרכול46561
מזון3/28/1712/31/3212305269/10/15אוסישקין 1עפולהמתחדשפיצוצית אדלקיוסק41666
מזון7/23/1912/31/1912308636/13/19קרן היסודעפולההיתר זמניפירות ארץ ישראלמרכול46528
מסחר ושונות9/10/1812/31/1912306003/27/18אירועי העירייה ואירועיםעפולהמתחדשפיתה דרוזית-אבראהים קינאןרוכלות מזון61533
מזון5/6/194/30/2012306954/14/19השוקעפולההיתר זמניפלאפל אבו אלעישבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41709
מזון8/24/1612/31/2612304837/6/15בית חולים העמקעפולהמתחדשפלפלת קניונים בע"ממרכול41652
מזון7/9/1912/31/1912309445/27/19שד' יצחק רביןעפולההיתר זמניפלפלת קניונים בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46592
רכב ותעבורה6/30/1912/31/1912309386/19/19מנחם בגיןעפולההיתר זמניפנצ'ריית העמק עפולהמוסך - תיקון תקרים81582
רכב ותעבורה1/25/1812/31/33123051310/31/17החרוד 5עפולהמתחדשפנצירית סאלםמוסך - תיקון תקרים81538
רכב ותעבורה13/18/1912/31/3412304996/11/18המלאכהעפולהמתחדשפנצריית לב העמקיםמוסך - תיקון תקרים81532
מסחר ושונות1/29/1912/31/2923216/9/97המלאכהעפולהמתחדשפס אור 1987 בע"מייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרוא6090

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/29/1912/31/2923436/9/97המלאכהעפולהמתחדשפס אור 1987 בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשירא06090
רכב ותעבורה1/27/1104/8/08המלאכהעפולהלצמיתותפרונט טכנו קארמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי80669
מזון6/30/1912/31/1912309395/30/19השוקעפולההיתר זמניפרי עדןמרכול46594
מזון6/30/1912/31/1912309415/28/19השוקעפולההיתר זמניפרי שייק הדרבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46593
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/28/1612/31/1912306207/19/16נידת בביתי אבותעפולהמתחדשפריג רבקהטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11540
מסחר ושונות3/24/1912/31/24123072012/16/18עפולהמתחדשצ'רלי רוכלות מזוןרוכלות מזון61552
מסחר ושונות11/30/1412/31/2412301555/9/13רח' המלאכה 2עפולהמתחדשצח קליןמכבסה; ניקוי יבש61506
רכב ותעבורה6/13/1912/31/1912309304/15/19רח' שרה מלכיןעפולההיתר זמניצח"מ בע"ממוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי8177
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים11/23/87222527/24/87האורגעפולהמתחדשציוד חקלאי עפולה בע"ממתכת; מוצריה - הרכבתם10113
מזון11512/17/1812/12/1912308789/16/18אליהו גולומבעפולהמתחדשצרכניית כהןמרכול46548

מזון11512/17/1812/12/1912308799/17/18אליהו גולומבעפולהמתחדשצרכניית כהןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא046548
רכב ותעבורה12/17/1812/12/19123039111/8/18הסדןעפולההיתר זמניקאנטרי לרכבכלי רכב  - רחיצתם80673
עינוג ציבורי,נופש וספורט12/24/1712/31/2205/16/19שדרות יצחק רביןעפולהמתחדשקאנטרי קלאב עפולהבריכת שחיה70200

עינוג ציבורי,נופש וספורט6/5/1910/17/1912309354/30/19שדרות יצחק רביןעפולההיתר זמניקאנטרי קלאב עפולהבריכת שחיהא070200
עינוג ציבורי,נופש וספורט05/16/19שדרות יצחק רביןעפולהמתחדשקאנטרי קלאב עפולהבריכת זרמים (ג'קוזי)ב070200
עינוג ציבורי,נופש וספורט05/16/19שדרות יצחק רביןעפולהמתחדשקאנטרי קלאב עפולהמכון כושרג070200
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/20/1912/31/1912306593/25/19העמלעפולההיתר זמניקבוצת שניידרתכשירים;  וציוד רפואי - ייצורםא10253
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים22/4/1912/31/2969910/14/18העמלעפולהמתחדשקבוצת שניידרמתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10253
רכב ותעבורה8/30/1512/31/3012301462/3/13רח' השרטט 10עפולהמתחדשקומפיוטסט עפולהמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81504
מזון1/25/1712/31/27123030511/20/13רח' ירושלים 67/25עפולהמתחדשקונדטוריה קרמלמזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; 41545
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/13/1812/31/23123008011/28/17הנשיאעפולהמתחדשקוסמטיקאית אתיטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11052
מזון212/22/1712/31/2012306757/9/15בית חולים העמקעפולהמתחדשקופי טיים בע"מבית קפה41656
מזון8/1/1812/31/21123082911/20/17המלאכה 14עפולהמתחדשקופי סטישייןבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41755

מזון96/28/1812/31/21123051611/29/17שדרות מנחם בגיןעפולהמתחדשקופי קארבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא08181
מזון19/18/1612/31/19123060312/2/15שפרינצקעפולהמתחדשקופיזבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41670
מזון5/6/1912/31/3412308854/11/19חטיבה תשעעפולהמתחדשקופיקס בע"ממרכול41676
מזון11/24/1712/31/2012304002/4/15הנשיאעפולהמתחדשקופיקס עפולה בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41620
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/7/1712/31/22123056711/26/15רח' שרת 8עפולהמתחדשקוקו וחלי בר יפרחמספרה11049

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/7/1712/31/22123056811/26/15רח' שרת 8עפולהמתחדשקוקו וחלי בר יפרחטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011049
מסחר ושונות472/17/192/16/2012307321/24/19השוקעפולההיתר זמניקיוסק יסמיןמוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה ק61571
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תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/11/1912/31/295558/22/17שד' דוד אליעזרעפולהמתחדשקימברלי קלארק ישראל בע"מנייר ומוצריו - ייצור10139
עינוג ציבורי,נופש וספורט3/31/1912/31/2412303281/30/19עפולהמתחדשקיר טיפוס בפארק העירונימיתקני שעשועים71524
רכב ותעבורה5/2/1612/31/2112335510/6/13רח' הבנים 40עפולההיתר זמניקל אוטו פרויקטים (2001) בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80706
מסחר ושונות11/30/1412/31/2412302235/1/14הולנדעפולהמתחדשקלין אקספרסמכבסה; ניקוי יבש61519
מזון4/17/1912/31/3412309168/11/11יהושע חנקיןעפולהמתחדשקנדילנד בני פרל השקעות בע"מקיוסק41262

רכב ותעבורה2/10/1612/31/21123027312/13/17יהושע חנקיןקניון העמקיםמתחדשקניון העמקיםכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -א06115
מסחר ושונות142/27/1812/31/219812/13/17יהושע חנקיןקניון העמקיםמתחדשקניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מקניון - ניהולו6115

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/5/1912/31/2912301943/12/13רח' רמזעפולהמתחדשקסטן תריסים בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר101504
מזון18/23/1812/31/2112300778/5/18רח' יהושע חנקיןעפולהמתחדשקפה אורבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41218
מזון1/18/1712/31/2012304231/18/17רח' יהושע חנקין 49עפולהמתחדשקפה מ.ו בע"מ ארומהבית קפה41257
מזון10/18/1812/31/2112307427/26/18כיכר העצמאותעפולהמתחדשקפה נתליבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר41673
מזון3412/3/1812/31/21555/28/18יהושע חנקיןעפולההיתר זמניקפה עטרתבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר4165

מסחר ושונות1/16/1912/31/24123024712/26/18קופת חולים עומרעפולהמתחדשקפה פלפלתרוכלות מזון61510
מזון7/25/1812/31/21123045410/2/13יהושע חנקיןעפולהמתחדשקפה קפהמסעדה41145
רכב ותעבורה2/12/1812/31/3312303879/25/11רח' השרטט 8עפולהמתחדשקרסו מוטורס(2007) בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80700

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים118/24/1712/31/19123017210/1/13רמזעפולההיתר זמניר. אייל מערכות בע"מיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר101523
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/5/1912/31/29718/30/99חרודעפולהמתחדשראול עבודות חריטהמתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; י10170
רכב ותעבורה8/4/1006/29/10רח' קהילת ציון 17עפולהמתחדשרדיו עפולההתקנת אביזרים בהם...80012
מסחר ושונות8/7/1912/31/24123026012/16/18לארועי עיריה בלבדעפולהמתחדשרוכלות ביתן מרדכירוכלות מזון61502
מסחר ושונות2/26/1812/31/191233192/25/18באירועי העירייה בלבד.עפולהמתחדשרוכלות מכירת תירסרוכלות מזון61012
מסחר ושונות6/30/1912/31/2412304343/24/19אירועי העירייה בלבדעפולהמתחדשרוכלות תירסרוכלות מזון61525
מזון2/29/1612/31/1912300572/16/16רח' השוק עפולהמתחדשרולדין עפולה-קונדטוריה ובית קפה חלבימסעדה41302
מסחר ושונות81/30/1912/31/29224554/6/10שדרות ארלוזורובעפולהמתחדשרחום מחשבים בע"םייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרוא6083
רכב ותעבורה5/11/106661/10/06רח' קהילת ציון 26עפולהלצמיתותרחיצת רכב אמירכלי רכב  - רחיצתם8653

מזון2/7/191/6/20123089710/10/18שד' יצחק רביןעפולהמתחדשריבארבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46551
רכב ותעבורה12/5/1612/31/3112301256/24/13רח' הבנים 92עפולההיתר זמנירכב שחרכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80677
רכב ותעבורה363/26/1812/31/3312307936/4/17הבניםעפולהמתחדשרכב תמרכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -81560
רכב ותעבורה1/4/1812/31/33123077511/6/16רכבת ישראל עפולהעפולהמתחדשרכבת ישראל בע"מתחנה מרכזית81553
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/18/1712/31/2212305006/3/15משמר הירדן 2עפולהמתחדשרפאל-מספרהמספרה11531

מזון5/13/1912/31/201233164/14/19רח' הפרסה 5עפולהמתחדשרשת חנויות רמי לוי (שיווק השקמה 2006 בע"מ)אטליזב04174
מסחר ושונות5/23/1712/31/2712331610/3/13רח' הפרסה 5עפולהמתחדשרשת חנויות רמי לוי (שיווק השקמה 2006 בע"מ)חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לא04174

שרותי שמירה ואבטחה41/31/1912/31/2412308941/7/88ירושליםעפולהמתחדשש.א.ש צפון ועמקים בע"משירותי שמירה או איתור - מוקד בקר9009
שרותי שמירה ואבטחה41/9/1912/31/22123088111/28/18ירושליםעפולהמתחדשש.א.ש צפון ועמקים בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונםא09009
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים142/7/1912/31/3412308991/29/19פנקס צביעפולהמתחדשש.חיאל תעשיות בע"ממסגריה101557
מסחר ושונות11/16/1012317110/25/09רח' המלאכהעפולהלצמיתותש.י. שמעון מלול הובלות בע"מאחסנה-מקום לאחסנה מעל 50 מ"ר60296

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים7/15/091230119/28/06 קהילת ציוןעפולהלצמיתותש.מ.ח בית מלאכה לעיבוד שבבי בע"ממסגריה100274
מסחר ושונות2/21/1912/31/34261316/30/08רח' העמל 1עפולהמתחדששבו מכשירי כתיבה בע"מאחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו6388

תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים2/5/1912/31/291229706/12/11רח' העמל 1עפולהמתחדששבו מכשירי כתיבה בע"מעץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעהא06388
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה6/26/1812/31/2312302886/13/18שד' ארלוזורוב 11עפולהמתחדששגית דשל ציפורנייםטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11522

מסחר ושונות8/25/1412/31/2412301211/30/13שד' יצחק רביןעפולהמתחדששופר סל קוסמוס עפולהחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לב04648
מזון3/4/1912/31/19123012011/6/18שד' יצחק רביןעפולההיתר זמנישופרסל  דיל עפולהאטליזא04648
מזון51/17/1912/31/2912301341/14/19רח' כורשעפולהמתחדששופרסל בע"ממרכול שיש בו טיפול במזון41002

מזון51/17/1912/31/2012301348/28/18רח' כורשעפולהמתחדששופרסל בע"מאטליזב041002
מסחר ושונות51/17/1912/31/2912301348/22/18רח' כורשעפולהמתחדששופרסל בע"מחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לא041002

מזון8/29/1812/31/2112308386/21/18מתחם פרנדליעפולהמתחדששוקונילבית קפה; מזנון; בית אוכל אחר46539
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שרותי שמירה ואבטחה2/14/1812/31/191015/23/17הרב לויןעפולהמתחדששחף אבטחה בע"מכלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם90094
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה108/27/1712/31/2012304525/3/15שרתעפולהמתחדששחר נבות סטודיו קעקועיםכתובת קעקע - מקום לעשייתן11529

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה8/27/1712/31/2212304535/3/15שרת 10עפולהמתחדששחר נבות סטודיו קעקועיםניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידא011529
רכב ותעבורה5/8/1812/31/33123051110/7/15חטיבה 9עפולהמתחדששטיפת ואביזרי ליןכלי רכב  - רחיצתם81537
מזון12/25/1712/31/3212307716/8/17עפולהמתחדששטראוס קפה בי.ויקיוסק41714
מסחר ושונות5/5/1912/31/2412309224/28/19עפולהמתחדששינו שניר רוכלותרוכלות מזון61575
מסחר ושונות6/7/1712/31/3212301736/21/12רח' הולנד 16עפולההיתר זמנישירות רם עפולהמכשירי חשמל ואלקטרוניקה61053
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה91/8/1812/31/23123063810/26/16יהושע חנקיןעפולהמתחדששירי עיצוב שיערמספרה11544
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים1/1/1912/31/28518298/12/02המגלעפולהמתחדששיש העמק יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר10102
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/9/1612/31/2112303925/25/16רח' הולנד 12עפולהמתחדששלהבתמספרה11505

בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/9/1612/31/2112303937/2/13רח' הולנד 12עפולהמתחדששלהבתטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומא011505
רכב ותעבורה10/5/101231566/1/10קהילת ציוןעפולהלצמיתותשלום צמיגיםמוסך - תיקון תקרים80010
מזון632/28/1912/31/2125617/10/18ירושליםעפולהמתחדששלומי שיווק מזוןמרכול שיש בו טיפול במזון4925

מזון632/28/1912/31/2025616/19/18ירושליםעפולהמתחדששלומי שיווק מזוןאטליזא04925
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה198/23/1812/31/2312307437/26/18כורשעפולהמתחדששלומית עיצוב ציפורנייםטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11548
רכב ותעבורה5/28/941/13/19קהילת ציוןעפולהלצמיתותשלוקה אהרוןמוסך-טיפול אחר ברכב81576
רכב ותעבורה12/10/1512/31/20123004710/29/12רח' מנחם בגין 10עפולההיתר זמנישלמה תחבורה (2007) בע"מכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -80698
רכב ותעבורה5/25/9814762/25/98המלאכהעפולהלצמיתותשמואלי אליהתקנת אביזרים בהם...8016

מסחר ושונות1/30/1812/31/1912305511/17/18לאירועי העירייה בלבדעפולהמתחדששמעון חיוןרוכלות מזון61529
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה9/29/1412/31/19123029510/8/13שפרינצקעפולהמתחדששמעון רוית- בניית ציפורנייםטיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומ11510
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה11/18/1412/31/29123031812/30/13הרב לויןעפולהמתחדששנית מעבדת שינייםמעבדת שיניים11514
מזון1/2/111231905/3/10רח' יהושע חנקין 1עפולהלצמיתותשף סטור-ציוד חומרים לשףמכולת41187

רכב ותעבורה232/25/1912/31/3418848/31/03חטיבה תשעעפולהמתחדששרותי רכב העדל חמדאןמוסך - תיקון תקריםא08008
רכב ותעבורה232/25/1912/31/3418834/30/02חטיבה תשעעפולהמתחדששרותי רכב עאדל חמדאןכלי רכב  - רחיצתם8008

מזון6/30/1912/31/3312304622/6/19גולומבעפולהמתחדשתבליני איתמרמרכול41625
מזון8/23/101231416/17/10רח' ירושלים 11עפולהלצמיתותתבליני אליאסמכולת41193
מזון7/8/1912/31/33607/8/19השוק העירוניעפולהמתחדשתבליני כהן מרדכימרכול41289
מזון87/27/081229113/26/08 קפלןעפולהלצמיתותתבליני מולהמכולת41089
מזון507/11/071228996/13/07קהילת ציוןעפולהלצמיתותתבליני פנחסמכולת41057
דלק ואנרגיה7/31/1612/31/211126/8/99חרודעפולהמתחדשתחנת דלק עמקיםדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק2006

מזון8/1/1812/30/281123/12/18חרודעפולההיתר זמניתחנת דלק עמקיםמרכולב04654
מסחר ושונות2/1/0212/31/346006/26/02אזור התעשייה עפולה עליתעפולהמתחדשתל בר בע"ממכבסה; ניקוי יבש6059

דלק ואנרגיה172/18/1812/31/1912307306/18/17ירושליםעפולההיתר זמניתן גזגז - מכירתו; חלוקתו21510
דלק ואנרגיה12/17/1812/31/2329212/12/18שד' מנחם בגין-החשמלעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק20032

דלק ואנרגיה3/27/1812/31/232922/27/17שד' מנחם בגין-החשמלעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מגז - תחנות תדלוק בגזד020032
דלק ואנרגיה5/10/1712/31/22123053911/2/14ירושלים- יציאה דרומיתעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מדלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק21504

דלק ואנרגיה12/23/1812/31/28123053912/20/18ירושלים- יציאה דרומיתעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מדלק לסוגיו - חניון למכליות דלקב021504
מזון12/20/1812/31/2112303271/14/18שד' מנחם בגין - החשמלעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרב020032
מזון3/28/1712/31/20123053111/2/14ירושלים- יציאה דרומיתעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא021504
רכב ותעבורה1/9/1912/31/34123078712/13/18שד' מנחם בגין- החשמלעפולהמתחדשתפוז שירותי תדלוק בע"מכלי רכב  - רחיצתםא020032
תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים9/11/1412/31/2412337410/6/13רח' קהילת ציוןעפולהמתחדשתריסי חןיצור חומר גלם; מוצר; מכשיר100328
רכב ותעבורה32/28/1912/31/3412306612/21/19חרודעפולהמתחדשסוכנויות A.Sמוסך - מכונאות כללית; פחחות וצבי81525

רכב ותעבורה2/28/1912/31/3412306628/19/14חרודעפולהמתחדשסוכנויות A.Sכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה) -א081525
מזון6/30/1512/31/2512304129/2/14הובלת מזון ברכב עפולהמתחדששירותי שליחויות ומוזיקה loopמזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או41594
בריאות,רוקחות וקוסמטיקה5/31/1612/31/211110/6/14רח' יהושע חנקין 9עפולהמתחדשM.V.Oמספרה11041
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בריאות,רוקחות וקוסמטיקה2/20/1712/31/22123039010/5/14רח' יהושע חנקין 34עפולהמתחדשNEW LOOKמספרה1747
מזון8/3/1612/31/1912295610/2/13הבניםעפולהמתחדשSO GOODבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא02004
מזון238/3/1612/31/1912295912/3/13חטיבה תשעעפולהמתחדשסונול ישראל בע"מ ספרינט מוטורס בע"מ  SO GOODבית קפה; מזנון; בית אוכל אחרא02014
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