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עפולה01007 מספרת כהן רפי 08/10/18מספרה 16/01/181230505 2 31/12/23מתחדש כיכר העצמאות 0507311122 05327206מספרת כהן רפי כהן רפי

עפולה01009 מספרת פולוביאן ששון 07/01/18מספרה 01/11/171230332 31/12/23מתחדש שוק עירוני 0523954785 2284696פולוביאן ששון

עפולה01013 מספרת בן דוד טובה 18/02/18מספרה 20/11/171230632 31/12/23מתחדש השוק 0522989326 5716091בן דוד טובה

עפולה01014 מספרת מגן יואב 08/01/18מספרה 30/10/171230633 116 31/12/23מתחדש השוק 0547525833 5645872מגן יואב

עפולה01015 מספרת מירוכוריאן שמעון 29/10/17מספרה 18/09/161230646 31/12/22מתחדש 'שוק עירוני מס 0522479181 2797509מירוכוריאן שמעון

עפולה01020 מספרת מגן יורם 13/02/20מספרה 01/01/201230191 31/12/30מתחדש השוק 0505403221 5929044מגן יורם

עפולה01028 בית מרקחת גרינשפון אסף 10/10/21בית מרקחת 05/09/211230616 31/12/26מתחדש רח' מנחם אוסשקין 0505976213 5081588גרינשפון אסף

עפולה01035 סלון שולה 18/02/18מספרה 04/12/171230640 31/12/23מתחדש 10רח' הרב לוין 0523324724 6144475שמחון שולה

עפולהא01035 18/02/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףסלון שולה 04/12/171230641 31/12/23היתר זמני 10רח' הרב לוין 046526578 6144475שמחון שולה

עפולה01039 מספרת יורם גוזלן 25/03/19מספרה 24/06/181230330 31/12/29מתחדש 34רח' שרת 0543387860 028409639גוזלן יורם

עפולהא01039 31/03/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףמספרת יורם גוזלן 24/06/181230330 31/12/29מתחדש 34רח' שרת 0543387860 028409639גוזלן יורם

עפולה01049 מספרת אהרונוב תמרה 20/12/17מספרה 26/11/151230644 31/12/22מתחדש רח' משמר הירדן 046527728 1668729אהרונוב תמרה

עפולה01054 מספרת משיח יהודית 02/12/20מספרה 12/10/201230219 31/12/30מתחדש 6רח' שרת 046404045 050274109משיח יהודית

עפולה01055 מספרת פודי ג'אמל 08/01/18מספרה 18/09/161230645 31/12/23מתחדש 1רח' ירושלים 0505757393 59950683ג'אמל פודי

עפולה01071 מספרת עדה 22/02/17מספרה 02/10/131230352 31/12/22מתחדש 10רח' שרת 046528128 6264744לוגסי שלמה

עפולה01081 מספרת בארי דב 07/11/17מספרה 26/10/171230234 3 31/12/22מתחדש רח' שפרינצק 0508420498 22849269בארי דב

עפולה01092 פינוק בראש 06/03/22מספרה 05/09/211230338 31/12/32מתחדש 8רח' הולנד 0522976897 031750466יחזקאל חיים

עפולה010987 בית מרקחת טבע ישי בע"מ 06/11/18בית מרקחת 19/08/186 9 31/12/23מתחדש הרב לוין 0506285468 513390203בית מרקחת ישי בע"מ ישי עופר

עפולה01099 מספרת כל ראש 30/10/19מספרה 16/09/191230333 31/12/29מתחדש כיכר העצמאות 0523701470 037692274מגן רמי

עפולה010992 09/05/17טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףגלינה-מניקור, פדיקור 26/11/151230533 31/12/22מתחדש יהושע חנקין 0522977871 304466642בר גליה

עפולה010993 LOOKמספרת 20/06/18מספרה 05/10/141230617 16 31/12/23מתחדש רח' הרב לוין 0526500000 022035067כהן יעקב

עפולה011004 מספרת איציק 12/02/18מספרה 18/09/161230631 31/12/23מתחדש רח' מנחם אוסשקין 0522695908 024044257אילוז איציק

עפולה011006 לביא דניאל 08/01/18מספרה 20/11/171230251 31/12/23מתחדש 9רח' החטיבה 0523696949 040625182לביא דניאל

עפולה011012 עיצוב שיער בני 14/01/19מספרה 15/10/181230164 31/12/29מתחדש 3רח' העליה 0522891400 37389103אלמקייס בני

עפולה011016 08/01/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאישה אישה 18/09/161230150 31/12/23מתחדש כיכר העצמאות 0548135267 024307456חבושה רות

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה011017 07/09/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאתוש 18/02/201230302 31/12/30מתחדש מרכז מסחרי קפלן 0506887129 037563277בנון אתי

עפולה011018 מספרת אבי מזלתרים 08/01/18מספרה 20/11/171230178 31/12/23מתחדש רח' יהושע חנקין 0507971889 040255721מזלתרים אבי

עפולה011019 סטודיו ליודמילה 23/11/21מספרה 25/08/211230306 31/12/31מתחדש 20פינת וולפסון 0524691306 016918887גרומיקו לודמילה

עפולה011020 מספרת יוני 07/06/17מספרה 01/11/151230336 31/12/22מתחדש רח' ורדה ברנר 0507419373 029988581בוסקילה יונתן מוטי

עפולה011030 "בי דראגסטורס" 07/07/20בית מרקחת 05/12/183 31/12/23מתחדש רח' קהילת ציון 0526098555 520022732שופרסל בע"מ

עפולה011032 סונגו לאה 06/02/22מספרה 05/09/211230344 31/12/22מתחדש 61רח' ירושלים 0546922061 022846984סונגו לאה

עפולהא011032 06/02/22טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףסונגו לאה 05/09/211230344 31/12/22מתחדש 61רח' ירושלים 0546922061 022846984סונגו לאה

עפולה011034 עולם היופי זיוה 28/11/21מספרה 05/09/211230388 31/12/31מתחדש 20רח' הבנים 0558890744 311706980מילשטיין זיוה

עפולה011036 אלעד עמר-מעצב שיער 25/12/17מספרה 01/03/161230569 31/12/22מתחדש כיכר העצמאות 0506707377 036828424עמר אלעד

עפולה011039 05/07/17טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףנירית 25/05/161230394 31/12/22מתחדש 19רח' קנמון 0507820497 040630279הולדשטיין נירית

עפולה011041 אורטל אדרי 11/07/22מספרה 05/09/2111 31/12/32מתחדש רח' יהושע חנקין 0507243365 036304244אדרי אורטל

עפולה011045 14/01/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףסלון אנה 17/09/181230171 31/12/29מתחדש הנרייטה סולד 0549762821 310406319שוורצמן אנה

עפולה011047 סטודיו דליה 07/05/17מספרה 26/11/151230583 31/12/22מתחדש 4רח' ירושלים 0505636849 055418818הקטר אמיר דליה

עפולה011049 קוקו וחלי בר יפרח 07/05/17מספרה 26/11/151230567 31/12/22מתחדש 8רח' שרת 0503595003 037692829בר יפרח רחל

עפולהא011049 07/05/17טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףקוקו וחלי בר יפרח 26/11/151230568 31/12/22מתחדש 8רח' שרת 0503595003 037692829בר יפרח רחל

עפולה011051 מספרת עידן אדרי 21/03/21מספרה 12/10/201230564 31/12/31מתחדש 25רח' הכנסת 0503555403 300627528אדרי עידן

עפולה011052 13/02/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףקוסמטיקאית אתי 28/11/171230080 31/12/23מתחדש הנשיא 053-6527972 022385637אליהו אתי

עפולה011053 מכון קוסמטיקה פטריסיה ניקול 22/12/19כתובת קעקע - מקום לעשייתן 02/10/191230069 31/12/24מתחדש רח' משמר הירדן 0544980824 310531199קוזיאטניק ליליה

עפולהב011053 31/10/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףמכון קוסמטיקה פטריסיה ניקול 02/10/191230070 31/12/29מתחדש רח' משמר הירדן 0544980824 310531199קוזיאטניק ליליה

עפולה011055 סופר פארם )ישראל( בע"מ 19/02/19בית מרקחת 07/02/191230901 31/12/24מתחדש רח' השוק 0508900582 510753551סופר פארם )ישראל( בע"מ

עפולה011056 09/01/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףטל חנו בע"מ 01/11/171230053 7 31/12/23מתחדש רח' שפרינצק 0507612157 515563336חנו טל

עפולה01112 סטודיו דורין 08/01/18כתובת קעקע - מקום לעשייתן 18/09/161230697 2 31/12/23מתחדש רח' שרת 046490395 068177989בן דוד מיכאל

עפולה01122 מספרת סמי סימוני 16/01/18מספרה 06/11/178 31/12/23מתחדש קפלן 0508910408 68586759סימוני סמי

עפולה01134 07/11/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףדולי נילס 11/06/181230817 31/12/29מתחדש כיכר העצמאות 0508490368 034509687מרקוביץ דליה

עפולה01137 מספרת זיג זג עיצוב שיער 20/06/22מספרה 05/09/211230342 31/12/32מתחדש 8רח' שרת 0502508741 029286614פרץ יורם

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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קניון העמקים01145 סופר פארם ) ישראל ( בע"מ 14/12/20בית מרקחת 10/09/201230520 31/12/25מתחדש יהושע חנקין 0528817806 510753551סופר פארם ) ישראל( בע"מ

עפולה011506 עילאי מעצבי שיער 31/12/17מספרה 27/11/171230149 31/12/22מתחדש רח' הבנים 0546480381 304034820סצ'קוב עילאי ארתור

עפולה011509 מספרת לימור 13/02/20מספרה 26/09/191230294 31/12/30מתחדש שפרינצק 0505283728 034151233יהושוע לימור

עפולה011510 13/02/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףשמעון רוית- בניית ציפורניים 29/10/191230295 31/12/30מתחדש שפרינצק 0524572184 25032582שמעון רוית

עפולה011511 כל היופי לאישה 25/03/21מספרה 13/10/201230167 31/12/31מתחדש 11רח' ירושלים 0527246578 053780532סוהילה סבחאט

עפולה011512 סלון עדן 18/06/20מספרה 12/02/201230189 31/12/30מתחדש הולנד 0537173455 037561420אדרי אשר

עפולהא011512 21/06/21טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףסלון עדן 06/08/201230190 31/12/30מתחדש הולנד 0537173455 037561420אדרי אשר

עפולה011514 שנית מעבדת שיניים 18/11/14מעבדת שיניים 30/12/131230318 31/12/29מתחדש הרב לוין 0505278412 057039802אגרבאריה מרואן

עפולה011515 סלון יובל 22/12/20מספרה 13/10/201230215 31/12/30מתחדש יהושע 0526417729 035959162זואגי ארז

עפולה011520 13/02/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףמכון יופי אלה 26/11/191230322 31/12/30מתחדש ארלוזורוב 0522481251 308727577מכון יופי אלה גסין אלה

עפולה011521 10/03/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאתי קוסמטיקס 11/02/191230276 11 31/12/29מתחדש שד ארלוזורוב 0506580832 037678968אתי קוסמטיקס עבו אתי

עפולה011522 26/06/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףשגית דשל ציפורניים 13/06/181230288 31/12/23מתחדש שד' ארלוזורוב 0504449612 032105843שגית דשל ציפורניים שגית דשל

עפולה011525 אלירן עיצוב שיער 14/06/20מספרה 28/10/191230309 31/12/30מתחדש הולנד 0525369823 026597930אלירן מעצבי שיער סויסה אלירן

עפולה011527 לירון מרדכי עיצוב שער 07/06/17מספרה 24/12/141230455 31/12/22מתחדש הולנד 0506508045 2006171116מרדכי לירון

עפולהא011527 07/06/17טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףלירון מרדכי עיצוב שער 24/12/141230479 31/12/22מתחדש הולנד 0506508045 2006171116מרדכי לירון

עפולה011531 רפאל-מספרה 18/06/17מספרה 03/06/151230500 31/12/22מתחדש 2משמר הירדן 0504550030 066053646בן דוד רפאל

עפולה011535 אפרת חיים מספרה 08/01/18מספרה 03/01/161230570 31/12/23מתחדש כיכר העצמאות 0507849030 029989522חיים אפרת

עפולה011536 מספרה אלכסנדרה 07/05/17מספרה 07/01/161230585 3 31/12/22מתחדש הנרייטה סולד 0547960929 324788181דובקין אלכסנדרה

עפולה011537 חן עיצוב שיער 07/05/17מספרה 01/02/161230566 31/12/22מתחדש 3שרת 0527723176 301216628אוחנה חן

עפולה011539 07/06/17טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאלה מרכז היופי ואסטטיקה 14/04/161230595 30 31/12/22מתחדש ירושלים 0524597754 306270141)'אלה שושן )מיצביץ

עפולה011540 12/12/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףפריג רבקה 12/12/191230620 31/12/29מתחדש נידת בביתי אבות 0522231290 54027099רבקה פריג

עפולה011541 03/12/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאומנות הציפורן 13/10/201230608 31/12/30מתחדש הולנד 0545757376 034503805מלכה מיה

עפולה011544 שירי עיצוב שיער 08/01/18מספרה 26/10/161230638 9 31/12/23מתחדש יהושע חנקין 0522813507 35597038ג'ראמנה ניהאד

עפולה011545 מספרה טאהא 23/08/18מספרה 26/07/181230636 14 31/12/23מתחדש שפרינצק 0509588005 203988662טאהא פודה

עפולהא011545 23/08/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףמספרה טאהא 20/12/171230637 14 31/12/23מתחדש שפרינצק 0509588005 203988662טאהא פודה

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/4
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה011547 מספרת בן סהר 28/03/17מספרה 12/02/171230679 30 31/12/22מתחדש הנשיא ויצמן 0503246959 307973875בן סהר בן סהר

עפולה011548 23/08/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףשלומית עיצוב ציפורניים 26/07/181230743 19 31/12/23מתחדש כורש 031577604שלומית עיצוב ציפורניים שלומית מועלם0526900444

עפולה011549 עיצוב שיער אריק גרון 16/07/18מספרה 30/05/181230703 17 31/12/23מתחדש ירושלים 040260846מספרת עיצוב שיער אריק גרון אריק גרון0543377088

עפולהא011549 16/07/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףעיצוב שיער אריק גרון 30/05/181230704 17 31/12/23מתחדש ירושלים 040260846מספרת עיצוב שיער אריק גרון אריק גרון0543377088

בעמק Gמתחם01155 סופר פארם ) ישראל ( בע"מ 30/11/20בית מרקחת 10/09/201230521 31/12/25מתחדש שד' יצחק רבין 0528817806 510753551סופר פארם )ישראל ( בע"מ

עפולה011550 17/07/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףלוטם-פדיקור 21/06/181230710 4 31/12/23מתחדש משמר הירדן 0535636361 303128243לוטם פדיקור לוטם אסיאג

עפולה011551 אוולין 05/09/18מספרה 02/07/171230840 51 31/12/23מתחדש ירושלים 0527567059 321590242אוולין יקטרינה בלינדר

עפולהא011551 13/09/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאוולין 02/07/171230844 51 31/12/23מתחדש ירושלים 0527567059 321590242אוולין יקטרינה בלינדר

עפולה011553 מעבדת שיניים סונגו בע"מ 18/03/19מעבדת שיניים 14/02/191230815 6 31/12/34מתחדש כיכר העצמאות 78912441מעבדת שיניים סונגו בע"מ סנוגו ראובן0508779122

עפולה011555 מספרת כהן אליה 03/05/22מספרה 12/10/201230792 31/03/23מתחדש מנחם אוסישקין 0507746823 034647073כהן זרקה אליה

עפולה011557 01/05/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףפינוק לאישה 24/03/191230794 31/12/29היתר זמני מנחם אוסישקין 0544401764 310307244פינוק לאישה לריסה דנילנקו

עפולה011558 18/03/19טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףענת בן דיין - רויטל 12/02/191230803 33 31/12/29מתחדש העליה 0507556079 034769422ענת בן דיין - רויטל ענת בן דיין

עפולה011563 סלון ויויאן 06/06/19מספרה 13/05/191230816 31/12/29מתחדש שרת 0542030908 041408162בן  משה ויויאן

עפולהא011564 06/11/18טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףנויה ניילס ביוטי 04/06/181230866 31/12/23מתחדש 9ירושלים 0526909938 308018167נויה ניילס ביוטי מדר נויה

עפולה011565 25/02/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףמורן מכון יופי 09/02/201230855 17 31/12/30מתחדש שד' ארלוזורוב 0508383618 034648626מורי ניילס מכון יופי שלי מורן

עפולה011566 הברבר" מספרה לגברים" 02/12/20מספרה 12/10/201230854 31/12/30מתחדש שרת 307337030הברבר" מספרה לגברים קורוסטישבסקי"054-8078706

עפולה011567 29/10/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאידית קוסמטיקה 20/02/191230859 31/12/29מתחדש הפרסה 033596321אידית קוסמטיקה אידית אלגרבלי0547316310

עפולה011569 גבריאל כהן מומחה להחלקות 30/12/19מספרה 12/11/191230876 31/12/29מתחדש מנחם אוסישקין 301953063גבריאל כהן מומחה להחלקות גבריאל כהן0502208807

עפולה011571 אלייב ארתור 25/02/20מספרה 09/02/201230907 31/12/30מתחדש קהילת ציון 0507494183 301953055אלייב ארתור

עפולה011572 עיצוב שיער יוסף וורט ורד 29/06/20מספרה 26/05/201230911 31/12/30מתחדש השוק 0545474892 015584139יוסף וורט ורד

עפולה011574 ביוטיקו דודי יפרח 03/02/21מספרה 24/03/191231078 31/12/31מתחדש החשמל 0532340234 029579177ביוטיקו דודי יפרח דוד יפרח

עפולה011575 ישראל מועלם עיצוב שיער 08/12/19מספרה 08/12/191230953 31/12/29מתחדש קדרון 032617912ישראל מועלם עיצוב שיער ישראל מועלם0523730762

עפולה011577 א.א. ספרות 02/12/20מספרה 12/10/201230984 31/12/30מתחדש טרומפלדור 0556654204 558389508א.א. ספרות אלמהו אביעד

עפולה011578 סופר פארם )ישראל( בע"מ 16/01/20בית מרקחת 31/10/191231010 31/12/24מתחדש שד' יצחק רבין 510753551סופר פארם )ישראל ( בע"מ ניצן לוי0505785945

עפולה011580 אינק דרופ 20/12/20כתובת קעקע - מקום לעשייתן 13/11/191231046 31/12/25מתחדש משמר הירדן 0544981303 310531256קוזיאטניק יבגני 

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/5
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה011583 עיצוב שער של לידיה 14/12/20מספרה 11/11/201231060 31/12/30מתחדש הולנד 321292351עיצוב שער של לידיה רובינוב לידיה0547686701

עפולה011584 סטודיו לעיצוב שיער ליז 17/01/21מספרה 16/11/201231071 31/12/31מתחדש הולנד 0524346811 307286542ליז עיצוב שער וולדמן אליזבטה

עפולהא011584 17/01/21טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףליז עיצוב שער 16/11/201231072 31/12/31מתחדש הולנד 0524346811 307286542ליז עיצוב שער וולדמן אליזבטה

עפולה011585 YB top Hair 18/07/22מספרה 09/12/201231148 13/07/23מתחדש יצחק נבון 0507419373 YB top Hair029988581

עפולה011588 סופר פארם )ישראל( בע"מ 23/12/21בית מרקחת 08/06/211231191 31/12/26מתחדש מתחם יוקלר 0528817806 510753551סופר פארם )ישראל( בע"מ

עפולה01159 מורדי כהן מעצבי שיער 06/02/18מספרה 02/10/131230229 7 31/12/23מתחדש יהושע 05090160079 57177073כהן מורדי

עפולה011590 טאטואיסט 21/02/22כתובת קעקע - מקום לעשייתן 01/07/211231724 63 01/03/23מתחדש מנחם 0543273033 328832738בטניסט יבגניה

עפולה011591 סטודיו לקעקועים ופירסינג 06/02/22כתובת קעקע - מקום לעשייתן 01/07/211231718 11 31/12/22מתחדש משה שרת 0543068578 319488839אפשטיין אלכסנדרה

עפולה011592 עיצוב שיער חנה 08/08/21מספרה 20/07/211231159 104 31/12/26מתחדש שמשון שחורי 0547272767 309681757)צגאו טדלה )חנה

עפולה011593 28/11/21טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףהרמוסה 01/11/211231188 10 31/12/31מתחדש החשמל 0502515102 033975277שבתאי חופית

עפולה011594 ניו דיי פארמה -עפולה בע"מ 31/07/22בית מרקחת 03/11/211231758 4 31/12/27מתחדש התוכנה 0503409646 516406865ניו דיי פארמה עפולה

עפולה011595 B Beauty boutique06/02/22טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוף 15/12/211231721 14 31/12/32מתחדש קדרון 0542538687 315725390בניסטי רויטל

עפולה011596 13/01/22טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףג'ניאל ביוטי קאר 16/12/211231717 3 31/12/32מתחדש שד' בן גוריון/יצחק נבון 0542617110 309450229אמון אלונה

עפולה011601 ברבר שופ עפולה 02/08/22מספרה 26/06/221231760 30 31/12/32מתחדש ירושלים 0532294205 207490954נדלר אלידור

עפולהא011601 02/08/22טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףברבר שופ עפולה 26/06/221231760 30 31/12/32מתחדש ירושלים 0532294205 207490954נדלר אלידור

עפולה011602 מספרה אלכסנדרה דובקין 14/08/22מספרה 02/08/221231765 10 31/12/32מתחדש עליה 0547960929 324788181דובקין אלכסנדרה

עפולה01745 מספרת מריה 27/01/21מספרה 15/10/201230335 31/12/31מתחדש הנירטה סולד 0542002342 305837627קגן מרים

עפולה01747 NEW LOOK 20/02/17מספרה 05/10/141230390 31/12/22מתחדש רח' יהושע חנקין 0523979897 557743846אוכאן ויקטוריה

עפולה01976 30/11/20טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוףאנג'ליקה 15/10/201230731 16 31/12/30מתחדש רח' הולנד 0547801548 307765610יעקובוב עדינה

עפולה01979 זועבי חוריה 17/02/21מספרה 13/10/201230347 31/12/31מתחדש 3רח' הנשיא 0522615407 055830863זועבי חוריה

עפולה02002 דור אלון ניהול מתחמים קמעוניים בע"מ 16/05/18דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 06/02/1823 15 31/12/23מתחדש יהושע  חנקין 512869439דור אלון ניהול מתחמים קמעוניים בע"מ0545438474

עפולה020032 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 17/12/18דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 12/12/18292 31/12/23מתחדש שד' מנחם בגין-החשמל 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ שחף ניר0542299977

עפולהב020032 24/02/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןתפוז שירותי תדלוק בע"מ 05/09/211230327 31/12/32מתחדש שד' מנחם בגין - החשמל 0542299977 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ

עפולהד020032 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 27/03/18גז - תחנות תדלוק בגז 27/02/17292 31/12/23מתחדש שד' מנחם בגין-החשמל 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ ויקטור0542299977

עפולהה020032 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 06/03/22מרכול 29/11/21292 31/12/36מתחדש שד' מנחם בגין-החשמל 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ שחף ניר0542299977

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/6
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה020034 ע.א סטאר חברה לשייוק דלקים בע"מ 14/07/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 29/06/201230052 31/12/25מתחדש רח' קהילת ציון 514091115ע.א סטאר חברה לשווק דלקים בע"מ0526021992

עפולהא020034 ע.א סטאר חברה לשייוק דלקים בע"מ 07/02/19מרכול 26/07/181230898 31/12/34מתחדש רח' קהילת ציון 514091115ע.א סטאר חברה לשייוק דלקים בע"מ אבראהים סביח0526021992

עפולה020035 סדש עפולה בע"מ 16/11/21דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 05/09/2129 31/10/22מתחדש הבנים 514347491סדש עפולה בע"מ שושנה סוזן פיפר0506818241

עפולהא020035 06/12/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןסדש עפולה בע"מ 05/09/2151 31/12/31מתחדש רח' הבנים 0504326029 514347491סדש עפולה בע"מ

עפולהג020035 סדש עפולה בע"מ 06/12/21מרכול 28/11/2129 31/12/31מתחדש הבנים 514347491סדש עפולה בע"מ שושנה סוזן פיפר0506818241

עפולה020036 דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ 26/01/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 05/09/191230317 31/12/24מתחדש רח' חטיבה  תשע 513094219דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ משה משיח0506542776

עפולהא020036 דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ 27/10/19מרכול 26/12/1780 31/12/34מתחדש 9רח' חטיבה 513094219דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ0505764251

עפולה02004 סונול ישראל בע"מ 11/10/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 06/07/20122905 31/12/25מתחדש הבנים 0526099028 510902729סונול ישראל בע"מ נעמי שפר

עפולהא02004 SO GOOD05/11/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון 03/10/19122956 31/12/29מתחדש הבנים 0546733555 510902729סונול ישראל בע"מ נעמי שפר

עפולה02006 תחנת דלק עמקים 24/03/22דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 05/09/21112 31/12/27מתחדש חרוד 513094219דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ05239992309

עפולהא02014 SO GOOD  05/11/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןסונול ישראל בע"מ ספרינט מוטורס בע"מ 03/10/19286 23 31/12/29מתחדש חטיבה תשע 0546733555 51092729סונול ישראל בע"מ נעמי שפר

עפולהג02014 סונול ישראל בע"מ 03/08/16מרכול 08/11/04286 23 31/12/26מתחדש חטיבה תשע 0526099028 51092729סונול ישראל בע"מ נעמי שפר

עפולה02015 כח אנרגיה שמנים ודלקים בע"מ 16/08/22דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 28/12/211231769 9 31/12/23מתחדש שדרות מנחם בגין 0502181112 515767093כח אנרגיה שמנים ודלקים בעמ

עפולה02017 טן חברה לדלק בע"מ - גיל גלסברג 22/07/19דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 16/12/1888 31/12/24מתחדש קהילת ציון 511540809טן חברה לדלק בע"מ - גיל גלסברג גיל גלסברג0528889379

עפולהב02019 30/10/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןסונול ישראל בע"מ 03/10/1989 31/12/29מתחדש קידרון 0526099028 50497361סונול ישראל בע"מ נעמי שפר

עפולהג02019 סונול ישראל בע"מ 08/07/19מרכול 05/10/9989 31/12/26מתחדש קידרון 0526099028 510902729סונול ישראל בע"מ שפר נעמי

עפולה02021 פז חברת נפט בע"מ 29/08/22דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 31/12/17243 16 31/12/27מתחדש קדרון 0505272458 510216054פז חברת נפט בע"מ

עפולהא02021 24/02/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפז חברת נפט בע"מ 05/09/21243 16 31/12/32מתחדש קדרון 0505272458 510216054פז חברת נפט בע"מ

עפולהב02021 פז חברת נפט בע"מ 13/01/22מרכול 08/12/21243 16 31/12/36מתחדש קדרון 0505272458 510216054פז חברת נפט בע"מ

עפולה02028 פז חברת נפט בע"מ 29/08/22דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 29/11/211231773 31/12/27מתחדש הולנד 0505272458 510216054פז חברת נפט בעמ

עפולהא02028 פז חברת נפט בע"מ 21/08/22מרכול 02/03/221231770 31/12/36מתחדש הולנד 0505272458 510216054פז חברת נפט בעמ

עפולה021504 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 10/05/17דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 02/11/141230539 31/12/22מתחדש ירושלים- יציאה דרומית 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ הולצמן גונן0544664874

עפולהא021504 03/02/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןתפוז שירותי תדלוק בע"מ 14/10/201230531 31/12/31מתחדש ירושלים- יציאה דרומית 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ הולצמן גונן

עפולהב021504 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 23/12/18דלק לסוגיו - חניון למכליות דלק 20/12/181230539 31/12/28מתחדש ירושלים- יציאה דרומית 0544664874 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ

עפולהג021504 תפוז שירותי תדלוק בע"מ 03/05/22מרכול 23/12/211230539 31/12/36מתחדש ירושלים- יציאה דרומית 0544664874 512998691תפוז שירותי תדלוק בע"מ

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה021505 יעד חברה לדלק בע"מ 18/06/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 01/03/201230518 31/12/25מתחדש החשמל 5142722434יעד חברה לדלק בע"מ בן יקר יעקב035408124

עפולהג021505 יעד חברה לדלק בע"מ 27/02/20מרכול 01/12/191230518 31/12/34מתחדש 7החשמל 5142722434יעד חברה לדלק בע"מ בן יקר יעקב035408124

עפולה021507 מונזה בע"מ 05/02/18גז - תחנות תדלוק בגז 23/12/151230532 18 31/12/23מתחדש השרטט 0544843900 25050196מלקס איתן

עפולה021508 חלמי גז 12/02/17גז - מכירתו; חלוקתו 27/11/161230674 31/12/27מתחדש 0528698803 036425064כראגה כאמל

עפולה021509 אמישרגז בע"מ 05/08/75גז - אחסונו 17/01/191230669 00/00/00לצמיתות 18קהילת ציון 510059744חברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ0545237410

עפולה021512 החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ 23/01/19גז - מכירתו; חלוקתו 20/01/191230888 31/12/29מתחדש הנשיא וייצמן 510059744החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ החברה האמריקאית035644187

עפולה021513 סולינה ניהול תחנות בע"מ 21/01/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 23/06/191231012 31/12/24מתחדש החרט 515263457סולינה ניהול תחנות בע"מ איהאב איברהים0504830874

עפולהא021513 סולינה ניהול תחנות בע"מ 19/11/19מרכול 23/06/191230978 8 31/12/33מתחדש החרט 515263457סולינה ניהול תחנות בע"מ איהאב איברהים0504830874

עפולה021514 סונול ישראל בע"מ 02/07/20דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 15/12/191231040 31/12/25מתחדש ירושלים 0526099028 510902729סונול ישראל בע"מ שפר נעמי

עפולהא021515 טן-חברה דלק בע"מ 00/00/00מרכול 07/02/22 00/00/00מתחדש מחנה עמוס 0506260825 511540809טן חברה לדלק בע"מ

עפולהב021515 00/00/00בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןטן-חברה דלק בע"מ 07/02/22 00/00/00מתחדש מחנה עמוס 0506260825 511540809טן חברה לדלק בע"מ

עפולה030023 .ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציונית 15/01/19בע"ח  - גידולם,אחזקתם 10/10/18123229 1 31/12/29מתחדש שרה מלכין 580057321ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציונית. אסתר כהן0523391856

עפולה03006 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 14/12/86חומרי הדברה ורעל-אריזתם ואחסנתם 02/09/8651762 00/00/00לצמיתות הסדן 513615286עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ046596571

עפולה03016 הטבע" אסקרי מאיר" 20/07/04בעלי חיים - הצגתם לרבות לשם מכירה 24/10/18306 1 00/00/00לצמיתות רחוב הנשיא 047292842הטבע" אסקרי מאיר אסקרי מאיר"046590969

עפולהב03016 00/00/00מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתוהטבע" אסקרי מאיר" 30/08/18306 1 00/00/00מתחדש רחוב הנשיא 047292842הטבע" אסקרי מאיר אסקרי מאיר"046590969

עפולהא03017 הום סנטר בע"מ 14/01/19מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 01/02/092449 31/12/29מתחדש רח' קהילת ציון 039687810 511736613הום סנטר בע"מ

עפולהב03017 06/12/09חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםהום סנטר בע"מ 01/02/09 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 039687810 511736613

עפולה031505 10/01/19מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתוהגונגל של מיקי 24/10/181230671 6 31/12/34מתחדש המלאכה 0528771313 558256988הגונגל של מיקי מיקי עמור

עפולהא031505 הגונגל של מיקי 10/01/19בעלי חיים - הצגתם לרבות לשם מכירה 11/04/161230672 31/12/34מתחדש 6המלכה 558256988עמור מיקי

עפולהב031505 הגונגל של מיקי 10/01/19בעלי חיים - מספרה 11/04/161230673 31/12/34מתחדש 6המלכה 558256988עמור מיקי

עפולה031508 חיות העמקים 11/11/18בעלי חיים - מספרה 07/06/181230869 14 31/12/33מתחדש קהילת ציון 0522358930 32105421חיות העמקים עופר מברוכה

עפולהא031508 חיות העמקים 11/11/18בע"ח - מכירתם, הצגתם 07/06/181230870 14 31/12/33לצמיתות קהילת ציון 0522358930 32105421חיות העמקים עופר מברוכה

עפולהב031508 00/00/00מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתוחיות העמקים 30/08/18 14 00/00/00מתחדש קהילת ציון 0522358930 32105421חיות העמקים עופר מברוכה

עפולה031509 05/12/21מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתואניפט בע"מ 05/09/211231019 31/12/35מתחדש מתחם פרדנלי 0542030822 514207125אניפט בע"מ בן אפרתי

עפולהא031509 אניפט בע"מ 05/12/21בעלי חיים - הצגתם לרבות לשם מכירה 05/09/211231019 31/12/35מתחדש מתחם פרדנלי 0542030822 514207125אניפט בע"מ בן אפרתי

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה031510 פאפי שופ 22/07/19בעלי חיים - הצגתם לרבות לשם מכירה 11/07/191230949 31/12/33מתחדש מנחם בגין 0524771041 061264321פאפי שופ אוריאל גיא

עפולהא031510 פאפי שופ 22/07/19בעלי חיים - מספרה 04/04/191230950 31/12/33מתחדש מנחם בגין 0524771041 061264321פאפי שופ אוריאל גיא

עפולהב031510 22/07/19מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתופאפי שופ 04/04/191230951 31/12/33מתחדש מנחם בגין 0524771041 061264321פאפי שופ אוריאל גיא

עפולה031511 10/05/20מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתודג'ונגל רשת חנויות מחמד 04/02/201231003 31/12/34מתחדש חטיבת תשע 514085679פטקס חיות מחמד בע"מ רותם מישאלי0528656310

עפולה031513 Karina מספרת כלבים 17/02/21בעלי חיים - מספרה 26/11/201231083 31/12/35מתחדש משמר הירדן 0546231163 Karina 304371537מספרת כלבים קובץ קרינה

עפולה04006 )מכולת כהן מכלוף )עזר 30/01/06מכולת 15/06/054562 00/00/00לצמיתות חיבת ציון 0465288858 65069163כהן עזר

עפולה040128 יולה בר 31/05/22משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 03/04/221231742 3 31/12/24מתחדש החשמל 0529553318 314786864מלכה אושר רפאל

עפולהא040128 31/05/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןיולה בר 03/04/221231742 3 30/12/30מתחדש החשמל 0523738316 314786864מלכה אושר רפאל

עפולה04072 12/12/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון ניצן 13/10/201230147 31/12/22מתחדש 4רח' ירושלים 0505604095 6859206בוגנים סימון

עפולה04081 31/12/18בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפבל יונה 26/07/181230737 31/12/29מתחדש כיכר העצמאות 0507437171 7116313פבל יונה

עפולה04091 13/12/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון תעשה ראובן 05/09/211230115 31/12/22מתחדש שוק העירוני 0546413753 53276986תעשה ראובן

עפולה041002 שופרסל בע"מ 17/01/19מרכול שיש בו טיפול במזון 14/01/191230134 5 31/12/29מתחדש רח' כורש 0526098555 520022732שופרסל בע"מ ניב ישראל

עפולהא041002 שופרסל בע"מ 17/01/19מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 22/08/181230134 5 31/12/29מתחדש רח' כורש 0526098555 520022732שופרסל בע"מ)דיל( ניב ישראל

עפולהב041002 שופרסל בע"מ 12/01/21אטליז 14/10/201230134 5 31/12/22מתחדש רח' כורש 0526098555 520022732שופרסל בע"מ)דיל( ניב ישראל

עפולה041036 19/09/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןנשנש סנדוויץ בר חלבי 05/09/21123337 10/07/26מתחדש רח' יהושע 0509919368 040630832יוסף אלעד

עפולה041057 תבליני פנחס 11/07/07מכולת 13/06/07122899 50 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 0525440868 015988074תבליני פנחס בקייה פנחס

עפולה041060 עולם המשקאות 07/06/17מרכול 24/11/152684 31/12/27מתחדש ורדה לרנר 0525943111 036044204בן חמו אבי

עפולה041064 גריל בר 04/05/20מסעדה 09/02/201230100 31/12/30מתחדש רח' הנשיא 512956483ארז-אלה נכסים והשקעות בע"מ שדו שליו0546688848

עפולה041069 ממתקים קובי 14/03/21מרכול 02/09/2021384 31/12/35מתחדש קהילת ציון 0523380030 027839737חיון קובי

עפולה041073 28/04/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמפגש סערה 02/04/191230073 31/12/29מתחדש רח' הולנד 0547364567 310610274מפגש סערה דינין איגור

עפולה041089 תבליני מולה 27/07/08מכולת 26/03/08122911 8 00/00/00לצמיתות קפלן 0504362220 307648717תבליני מולה אלמו מולה

עפולה041131 03/08/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפאפא פיצה 05/08/201230355 31/12/26מתחדש רח' שניאור זלמן 0525821113 32433849אדרי מוטי

עפולה041138 סגנון ברעם בע"מ 02/03/22מסעדה 05/09/211230545 31/12/32מתחדש רח' שפרינצק 0506533503 511720161סגנון ברעם בע"מ

עפולה041145 קפה קפה 01/03/22מסעדה 07/02/221231727 31/12/32מתחדש יהושע חנקין 0506826321 515270593צכב מסעדות בע"מ

עפולה041146 מקדונלד'ס 23/07/19מסעדה 18/07/191230105 31/12/29מתחדש חטיבה תשע 0542399441 511752677מקדונלד'ס אלוניאל בע"מ

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/9
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולהא041146 מקדונלד'ס 23/07/19מיתקני שעשועים 29/05/181230158 1 31/12/24מתחדש חטיבה תשע 0529440021 511752677מקדונלד'ס אלוניאל בע"מ

עפולה041157 מועדון הקצבים בע"מ 16/01/18מרכול 19/12/171230782 31/12/28מתחדש כורש 514852896מועדון הקצבים בע"מ בשארה עאמר0524486976

עפולה041166 אטליז העמק בע"מ 18/10/18מרכול 12/09/1887 1 31/12/28מתחדש רח' השרטט 0506841803 514368208אטליז העמק בע"מ פרץ יצחק

עפולהא041166 אטליז העמק בע"מ 24/03/22אטליז 05/09/2188 31/12/23מתחדש 1רח' השרטט 0506841803 514368208אטליז העמק בע"מ

עפולה041187 שף סטור-ציוד חומרים לשף 02/01/11מכולת 03/05/10123190 00/00/00לצמיתות רח' יהושע חנקין 0528704015 069117505רבינוביץ מרים מיקי

עפולה041193 תבליני אליאס 23/08/10מכולת 17/06/10123141 00/00/00לצמיתות 11רח' ירושלים 0509766100 301934055אליאס איילי

עפולה041202 "אפקט השיווק" 09/12/19מרכול 16/07/19123168 31/12/34מתחדש רח' קהילת ציון 306002015אפקט השיווק" דוידוב אלכסנדר"0544414186

עפולה041209 חדר אוכל ניר העמק ויצו 27/06/19מסעדה 02/04/191230354 31/12/29מתחדש שרה מלכין 512956483חדר אוכל ניר העמק ויצו ארז אלה נכסים וה0547744995

עפולה041217 11/07/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןסגהדורו בע"מ 23/09/191230572 05/07/25מתחדש שד' יצחק רבין 0543020056 514843598סגהדורו בע"מ

עפולה041219 זארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 22/03/21מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 11/08/2021 31/12/22מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולהא041219 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוזארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 13/05/2021 31/12/31מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולהב041219 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוזארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 15/06/2021 31/12/31מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולהג041219 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוזארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 15/06/2021 31/12/31מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולהד041219 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוזארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 15/06/2021 31/12/31מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולהו041219 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוזארובי-פיצוחי הגליל בע"מ 15/06/2021 31/12/31מתחדש רח' התעשייה 513054601זארובי -פיצוחי הגליל בע"מ זארובי ח'אלד046463002

עפולה041226 ניצת הדובדבן  עפולה בע"מ 09/03/14מרכול 03/10/131230062 00/00/00לצמיתות רח' יהושע חנקין 036967197 514503226ניצת הדובדבן עפולה בע"מ

עפולה041227 ברזאני תבלינים וטבע 31/07/14מכולת 03/10/13123334 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 0577425300 027196096בראזני שי

עפולה041239 כליל הטבע בע"מ 17/02/21מרכול 13/10/20123311 31/12/35מתחדש רח' הנשיא ויצמן 0506652065 5155651341כליל הטבע בע"מ מגל גיא

עפולה041247 יין בעיר 21/09/14קיוסק 03/10/1399 31/12/29מתחדש רח' יצחק רבין 046528555 513481085מ.י.ק.י יינות בע"מ

עפולה041257 28/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןקפה מ.ו בע"מ ארומה 13/10/201230423 31/12/32מתחדש רח' יהושע חנקין 0526220840 514562552קפה מ.ו בע"מ ארומה

עפולה041258 BBB- בורגוס 21/01/20מסעדה 14/01/201230765 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0545333515 514557198אלאורית בע"מ קרודו נדב

עפולה041262 קנדילנד בני פרל השקעות בע"מ 17/04/19קיוסק 11/08/111230916 31/12/34מתחדש יהושע חנקין 513187666קנדילנד בני פרל השקעות בע"מ פרל אברהם ויפה046528076

עפולה041264 מינימרקט אלכסיי 12/03/13מרכול 29/10/1245 00/00/00לצמיתות הבריגדה העברית 0547400575 312756562אברמוביץ אלכסיי

עפולה041283 שנקינס 14/11/21מסעדה 12/12/191230243 31/10/22היתר זמני 0526455758/9רח' הנשיא 557877073שנקינס עוז משה

עפולה041289 תבליני כהן מרדכי 08/07/19מרכול 08/07/1960 31/12/33מתחדש השוק העירוני 0527266875 056650336כהן מרדכי

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה041298 מחלבת כפר הנוער ויצו ניר העמק 02/10/14מחלבה 29/08/121230220 31/12/24מתחדש רח' שרה מלכין 580057321מחלבת כפר הנוער ויצו ניר העמק0524738687

עפולה041302 11/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןרולדין עפולה-קונדטוריה ובית קפה חלבי 05/12/191230057 31/12/29מתחדש רח' השוק 0548097997 514662428יעקב חדידה יזמות בע"מ

עפולה041303 גרג עפולה הכשר בע"מ 06/03/22מסעדה 05/09/211230153 31/12/32מתחדש השוק 0528927427 514810878גרג עפולה הכשר בע"מ

עפולה04148 בגט ניר 12/05/22מסעדה 05/09/211230214 31/12/32מתחדש 6רח' הנשיא 0548161651 78657145דדון שמעון

עפולה041518 תורפז תעשיות בע"מ 14/11/21מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 02/11/211231181 1 31/12/23מתחדש התעשיה 0523848855 514574524תורפז תעשיות בעמ

עפולה041519 א.ג.א ויקטוריה בע"מ 07/05/19מרכול שיש בו טיפול במזון 03/04/191230132 31/12/29מתחדש רח' כורש 0528846098 513546887א.ג.א ויקטוריה בע"מ

עפולהא041519 א.ג.א ויקטוריה בע"מ 20/06/22אטליז 14/07/201230133 9 31/12/23מתחדש רח' כורש 0528846098 513546887א.ג.א ויקטוריה בע"מ

עפולה041526 05/09/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןאבי את ליאל בע"מ 05/08/181230970 31/12/29מתחדש המלאכה 0528055516 513278457אבי את ליאל בע"מ

עפולה041528 01/06/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפינה בעמק 05/09/211230102 24/05/31מתחדש 9רח' חטיבה 512418088יוקלר חברה לשירותי דרך והובלות בע"מ046597637

עפולהג041528 פינה בעמק 13/01/20מרכול 15/09/191230102 31/12/34מתחדש 9רח' חטיבה 0507576800 512418088פינה בעמק

עפולה041531 מחסני השוק בשכונה 14/06/20מרכול שיש בו טיפול במזון 22/01/201230240 31/12/30מתחדש קפלן 0506688912 515994846מחסני השוק בשכונה

עפולהא041531 מחסני השוק בשכונה 29/03/22אטליז 05/09/211230240 31/12/23מתחדש קפלן 0506688912 515994846מחסני השוק בשכונה

בעמק Gמתחם041533 קפה לנדוור 09/12/19מסעדה 01/12/191230356 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0528893386 514845163גלן אאמ השקעות בע"מ

עפולה041536 ביכורי עדן- גבריאלי יקיר 24/01/21מכירת פרות וירקות 06/08/201230233 77 31/12/35מתחדש השוק 302683198ביכורי עדן- גבריאלי יקיר גבריאלי יקיר0509600813

עפולה041538 על המנגל 28/07/21מסעדה 27/01/191231156 17 31/12/23מתחדש רח' הנשיא 0509977343 057822447על המנגל משה אילנה

עפולה041545 קונדטוריה קרמל 25/01/17מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 20/11/131230305 31/12/27מתחדש 67/25רח' ירושלים 0526320816 322037995יריומין מרגריטה

עפולה041559 נווה בשדרה 14/01/18קיוסק 11/01/181230248 31/12/33מתחדש שדרת ארלוזורוב 0523052057 305301442בן חנן נווה

עפולהא041559 נווה בשדרה 14/01/18מוצרי עישון לסוגיו 11/12/171230249 31/12/33מתחדש שדרת ארלוזורוב 0523052057 305301442בן חנן נווה

עפולה041562 מינימרקט סאלי 16/08/22מרכול 16/08/221230304 31/12/28מתחדש 2רחוב צוקית 0523007890 033291725זנטי אבי

עפולה041570 10/04/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפיצה כמעט חינם 16/12/181230349 31/12/29מתחדש שד' ארלוזורוב 558164349פיצה כמעט חינם עפולה ברקוביץ עדי0542759719

עפולה041575 08/05/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמאפיית אריאל 29/03/221231739 31/12/32מתחדש כיכר העצמאות 0523399958 515032811י.ע.כ שיווק בע"מ

עפולה041585 מינימרקט קינמון 19/12/19מרכול 21/07/141230467 31/12/34מתחדש קינמון 0503356394 034515148מינימרקט קינמון הינדרי ניר

עפולה041594 loop שירותי שליחויות ומוזיקה 30/06/15מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו 02/09/141230412 31/12/25מתחדש הובלת מזון ברכב 0578880047 37388063אברהם רויטל

מתחם מגה אור041595 בנא משקאות 29/01/19מרכול 17/05/181230758 13 31/12/34מתחדש השוק 052-5796264 513177501בנא משקאות בנא מאיר

עפולה041596 ממתקי קובי 07/08/16קיוסק 01/10/141230456 31/12/31מתחדש שד' ארלוזורוב 0525903349 060877453ממתקי קובי אוחיון ישי

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה041603 30/04/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון השלום 08/04/191230465 31/12/29מתחדש רמז 0538217679 071337042עמר יוסף

עפולה041621 אצה טנדוקצה בע"מ 04/12/19מסעדה 27/10/191230524 31/12/29מתחדש יהושוע חנקין 052 6619299 515181675טנדוקצה עדי כהן אסף קורן

עפולה041625 תבליני איתמר 30/06/19מרכול 06/02/191230462 31/12/33מתחדש גולומב 0539183699 306789926תבליני איתמר מלסו טגיי

עפולה041628 המכולת בשכונה 29/08/22מרכול 26/11/181231082 25 25/07/23מתחדש הבנים 0504056930 43377183המכולת בשכונה

עפולה041635 א.ט. מזון ומשקאות 01/02/17מרכול 11/02/161230460 31/12/27מתחדש 1יצחק שדה 054-3437508 204137053טמנו אברהם

עפולהד041635 01/02/17מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתוא.ט. מזון ומשקאות 02/09/201230460 31/12/32מתחדש 1יצחק שדה 054-3437508 204137053טמנו אברהם

עפולה041637 פינת מזל 29/07/19קיוסק 13/05/151230461 31/12/33מתחדש 9חטיבה 0509499489 558219630יהודה מאור

עפולהא041638 28/02/16מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוא. שנאן סחר בע"מ 14/05/151230536 31/12/26מתחדש חיים לסקוב 046593333 513988758מדיפור זיוה

עפולה041640 בית קלייה שאדי בע"מ 20/04/16מרכול 28/05/151230561 31/12/26מתחדש מתחם מגה אור 046128600 43428564גאזוי שאדי

עפולה041645 ברכת השם  למהדרין 11/10/18מרכול 09/10/181230852 14 31/12/33מתחדש קפלן 040711806ברכת השם  למהדרין שולומון ציפורה0527168137

עפולה041652 פלפלת קניונים בע"מ 24/08/16מרכול 06/07/151230483 31/12/26מתחדש בית חולים העמק 0528746346 513328179ברגר צחי

עפולה041656 קופי טיים בע"מ 27/07/21בית קפה 13/10/201230675 21 31/12/26מתחדש בית חולים העמק 0547848895 515216257ביטון עדי

עפולה041659 המסעדה של מסעודה 23/07/19מסעדה 12/06/181230670 31/12/29מתחדש ברנר 0526709201 036811602המסעדה של מסעודה

בית חולים העמק041663 השניצליה 24/01/21מסעדה 04/08/201230625 21 31/12/25מתחדש שד' יצחק רבין 0528398800 513188797השניצליה שאול אברהם

עפולה041666 פיצוצית אדל 28/03/17קיוסק 10/09/151230526 31/12/32מתחדש 1אוסישקין 0534301814 201347622נחמן שמואלי

עפולה041670 14/07/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןקופיז 10/02/201230603 1 31/12/30מתחדש שפרינצק 0543255557 022072797קופיז אמיר סילקו

עפולה041675 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 24/03/19מרכול שיש בו טיפול במזון 31/01/191230553 31/12/29מתחדש 6הסדן 5146068980ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ0547776750

עפולהא041675 24/03/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 05/01/161230553 31/12/29מתחדש 6הסדן 5146068980א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ רביד אייל0547776750

עפולהב041675 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 01/05/22אטליז 15/10/201230553 31/12/23מתחדש 6הסדן 5146068980ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ0547776750

עפולהג041675 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 24/03/19מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 05/01/161230553 31/12/29מתחדש 6הסדן 5146068980א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ רביד אייל0547776750

עפולהד041675 24/03/19מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתוויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 05/01/161230553 31/12/34מתחדש 6הסדן 5146068980א.ב.א ויקטורי  חברה לניהול ואחזקות בע"מ רביד אייל0547776750

עפולה041676 קופיקס בע"מ 06/05/19מרכול 11/04/191230885 31/12/34מתחדש חטיבה תשע 0528574806 058104654אורבן קופיקס בע"מ כהן רוני

עפולהא041676 06/05/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןסופר קופיקס בע"מ 28/08/181230886 34 31/12/29מתחדש חטיבה תשע 099733150 058104654אורבן קופיקס בע"מ כהן רוני

עפולה041681 04/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןהסביח 05/11/191230552 31/12/29מתחדש השוק 0526117097 303020820הסביח מלכה אושר

עפולה041684 08/08/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזל החיים 10/07/181230582 31/12/29מתחדש קהילת ציון 0545260204 305298721מזל החיים דייני ליטל

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/12
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה041687 סופר עפולה הצעירה 21/07/21מרכול 09/03/201231068 137 13/01/26מתחדש הארז פינת האלה 0504239443 33908708סופר עפולה הצעירה יוסי כהן

עפולהא041687 סופר עפולה הצעירה 21/07/21אטליז 09/03/201231079 7 31/12/22מתחדש הארז 0504239443 558250569סופר עפולה הצעירה יוסי כהן

עפולה041692 17/06/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמאפיית נתן 13/10/201230581 31/12/30מתחדש ירושלים/1אוסישקין 053-4301814 201347622שמואלי נחמן

עפולה041702 גרעיני החמניה עפולה 31/12/17מרכול 08/08/161230635 16 31/12/27מתחדש שד' ארלוזורוב 0526421102 021918628גרעיני החמניה עפולה נתנוב יוגב

עפולה041703 טעם ביתי 13/02/19מרכול 30/05/181230627 2 31/12/34מתחדש משמר הירדן 0508714706 312823693טעם ביתי סבטלנה שובייב

עפולה041707 06/05/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןלביא יעוץ ומזנונים בע"מ 11/04/191230626 31/12/29מתחדש קהילת ציון 514918044לביא יעוץ ומזנונים בע"מ צור אטיאס0544317082

עפולה041709 29/06/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפלאפל אבו אלעיש 27/05/201230695 31/12/30מתחדש השוק 313723967פלאפל אבו אלעיש מואיד אבו אלעיש0528483791

עפולה041714 שטראוס קפה בי.וי 25/12/17קיוסק 08/06/171230771 31/12/32מתחדש 0544690800 56002535יפרח אמיר

עפולה041715 04/06/17מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוכהן סימון 04/01/171230700 31/12/27מתחדש הובלה ברכב 0545233444 069355949כהן סימון

עפולה041724 טלביס בר בשרים 04/01/22מסעדה 05/09/211230722 39 31/12/32מתחדש השוק 0524894841 558285904טלביס בר בשרים אלעד טלבי

עפולה041733 17/01/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןבע"מ 770יאמיז 18/02/201231005 7 31/12/30מתחדש שפרינצק 0542329489 516130283בע"מ מיכאל חזין 770יאמיז

עפולה041734 15/10/17מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוסופר דג צפת בע"מ 25/06/171230756 31/12/27מתחדש הגלבוע 0546526635 513850040סופר דג צפת בע"מ כפיר נחמן

עפולה041735 מאפיית גבריאל 12/09/17מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 29/08/171230741 31/12/27מתחדש 4חרוד 0505526740 055416317מאפיית גבריאל גבריאל רחמים

עפולה041738 נגיסה 12/02/19מסעדה 27/01/191230799 14 31/12/29מתחדש יהושע חנקין 0503500710 515906451ר.ס.חיימזון בע"מ רוני חיימזון

עפולה04174 רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה 04/02/20מרכול שיש בו טיפול במזון 01/07/19123316 31/12/30מתחדש 5רח' הפרסה 513770669רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה0526054440

עפולה041740 אטליז שני א.ל.ש בע"מ 20/02/22אטליז 05/09/211230791 31/12/23מתחדש המלאכה 515684710אטליז שני א.ל.ש בע"מ חתן אריאל0523305020

עפולהא041740 אטליז שני א.ל.ש בע"מ 06/02/22מרכול 02/01/221230791 31/12/36מתחדש המלאכה 515684710אטליז שני א.ל.ש בע"מ חתן אריאל0523305020

עפולה041746 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתויניב אטדגי הובלות 21/07/191230955 31/12/29מתחדש 0507979460 305171019יניב אטדגי הובלות יניב אטדגי

עפולהא04174 רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה 23/05/17מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 03/10/13123316 31/12/27מתחדש 5רח' הפרסה 513770669רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה0575940950

עפולהב04174 רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה 04/01/21אטליז 15/10/20123316 31/12/22מתחדש 5רח' הפרסה 513770669רשת חנויות רמי לוי )שיווק השקמה0575940950

עפולה041751 07/12/17מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוליאם שיווק 22/10/171230766 90 31/12/27מתחדש שרת 0526101942 031963333דדון מרדכי

עפולה041752 אסיה מרקט - עפולה 04/01/18מרכול 14/12/171230774 9 31/12/28מתחדש כיכר העצמאות 327067310אסיה מרקט - עפולה סוקגיאני רובי רו0544946766

עפולה041755 07/06/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןקופי סטישיין 05/09/211230829 31/12/22מתחדש יהושע חנקין 0528296164 515275865אמירה נג'מה מסחר והשקעות

עפולה041757 מסעדת אבו מהראן 12/05/22מסעדה 25/07/181231730 35 01/03/23מתחדש קהילת ציון 0527897994 301435939מסעדת אבו מהראן

עפולה041762 בגט ניר 24/11/21מסעדה 04/02/201231187 31/12/31מתחדש 3שרת 0542585585 036155471בגט ניר דיין אוהד

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/13
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה041764 הדרך לבריאות וטבעונות 10/12/19מרכול 04/11/191230860 31/12/34מתחדש כיכר העצמאות 033917139הדרך לבריאות וטבעונות מוחמד זועבי0509129073

עפולה04218 23/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון רינה 09/11/151230559 31/12/29מתחדש רח' יצחק שדה 0507665020 043378702אטדגי מנחם

עפולה04252 מכולת יובל 15/06/99מכולת 17/01/99123120 00/00/00לצמיתות בציר 0522976898 022487813קדוש יורם

עפולה04271 מכולת וקנין אברהם 08/02/98מכולת 17/08/971406 00/00/00לצמיתות אבן גבירול 046527019 068653443וקנין אברהם

עפולה04290 מכולת חזיזה 16/01/94מכולת 22/12/931231702 00/00/00לצמיתות מצפה 046527536 68670439חזיזה שולה

עפולה04295 בקשי שיווק 28/12/81מכולת 15/01/8119442 00/00/00לצמיתות קפלן 0528450170 29593829בקשי ארז

עפולה04303 סנוקר קלאב עפולה 31/12/19משחקים - מקום לעריכתם 23/12/1963 31/12/22מתחדש רח' קהילת ציון 0522419155 024992885אורן יורם

עפולהא04303 סנוקר קלאב עפולה 02/01/20משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 23/12/1964 31/12/24מתחדש רח' קהילת ציון 0522419155 024992885סנוקר קלאב עפולה יורם אורן

עפולה04306 מינימרקט ברכת מזל 12/01/99מרכול 02/11/941804 00/00/00לצמיתות קרן היסוד 055982375 055982375אלגבסי עליזה

עפולה04349 20/01/19הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתוהברמן 18/01/18372 31/12/29מתחדש קהילת ציון 0549714484 514896935הברמן משה

עפולה04364 13/06/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמפגש גולני 15/10/201230103 02/06/23מתחדש רח' הנשיא 0542287718 054750575פרץ ברוך דוד

עפולה04392 01/01/19הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתומאפיית ליאור 08/04/84645 31/12/29מתחדש הנשיא 0505251211 050271570כרסנטי יעקב

עפולה04427 כתרי 20/01/19מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 28/10/18186 5 31/12/29מתחדש שד' ארלוזורוב 046523285 02057222כתרי רבינוביץ שמעון

עפולה04488 סופר לילה 12/12/04מכולת 04/05/042477 00/00/00לצמיתות הנריטה סולד 046424941 306663758גורדון סופיה

עפולה04507 בית קליה דגנים 26/08/18מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 17/06/181230044 31/12/28מתחדש רח' קהילת ציון 0508502303 054526983אברהם גבריאל

עפולה04561 אנטריקוט בר 06/02/22מסעדה 05/09/211230063 31/12/32מתחדש כיכר העצמאות 0507611112 042239962דדו שלום

עפולה04616 אייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"מ 24/11/19)הסעדה )קייטרינג 30/10/191230143 31/12/24מתחדש רח' המלאכה 511367054אייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"מ אסתר שלי0508446484

עפולהא04616 22/10/14מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתואייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"מ 10/08/141230311 31/12/24מתחדש רח' המלאכה 511367054אייל שלי-שירותי מזון וקייטרינג בע"מ046526118

עפולה04642 מרכול שרון ועקנין 31/12/01מרכול 14/06/01487 36 00/00/00לצמיתות רח' שרת 0522858948 029279304ועקנין שרון

עפולהא04648 שופרסל  דיל עפולה 01/05/22אטליז 05/09/211230120 31/12/23מתחדש שד' יצחק רבין 0547620444 520022732שופרסל  דיל עפולה;

עפולהב04648 שופר סל קוסמוס עפולה 25/08/14מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 30/01/131230121 31/12/24מתחדש שד' יצחק רבין 0547620444 520022732שופר סל קוסמוס עפולה

עפולה046528 פירות ארץ ישראל 24/02/21מרכול 08/12/191230863 31/12/35מתחדש קרן היסוד 0548050258 039791447פירות ארץ ישראל

עפולה046534 ג'פניקה 09/09/21מסעדה 03/12/191231051 26 31/12/29מתחדש קהילת ציון 0528509150 515848307אשד קיטשן בע"מ ריגלר דוד

עפולה046538 מינימרקט זיל וזול 00/00/00מרכול 21/06/181231696 00/00/00מתחדש קפלן 0504239443 040262982מינימרקט זיל וזול כהן קטי

עפולה046539 01/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןשוקוניל 05/09/211230838 31/12/32מתחדש מתחם פרנדלי 0587070195 302682596שוקוניל

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/14
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה04654 13/01/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןתחנת דלק עמקים 05/09/21112 31/12/23מתחדש חרוד 513094219דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ05239992309

עפולה046546 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתובי.איי .שילוח 04/09/181230963 31/12/29מתחדש 052-7000303 032630634ב.איי.שילוח עמיאל אבירם

עפולהא046546 19/01/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתובי.איי שילוח 02/09/201230963 31/12/31מתחדש 0529000303 032630634בי.איי שילוח עמיאל אבירם

עפולה046547 מחסני גלידות עפולה 15/03/20מרכול 23/09/191230864 31/12/34מתחדש שד' ארלוזורוב 0505897800 57231441מחסני גלידות עפולה מרדכי עטר

עפולה046548 צרכניית כהן 09/12/19מרכול 07/11/191230878 31/12/34מתחדש אליהו גולומב 0526525597 58690264צרכניית כהן דוד כהן

עפולהא046548 09/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןצרכניית כהן 07/11/191230879 115 31/12/29מתחדש אליהו גולומב 0526525597 58690264צרכניית כהן דוד כהן

עפולה046549 עץ החיים 13/02/19מרכול 13/02/191230900 79 31/12/34מתחדש מנחם בגין 515890598תבור בריאות וטבע בע"מ יצחק יצחק0504273294

עפולהב04654 תחנת דלק עמקים 13/01/22מרכול 12/03/18112 31/12/23מתחדש חרוד 513094219דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ05239992309

עפולה046550 פיצוחי שני 08/02/21מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 07/10/181231080 5 31/01/23מתחדש קהילת ציון 0509399131 515567527פיצוחי שני בע"מ יצחק אופיר

עפולה046551 15/03/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןריבאר 06/01/201230897 31/12/30מתחדש שד' יצחק רבין 515719664נתיבי האושר א.ר בע"מ נתיב רועי0525557846

עפולה046555 מכולת רוני 20/12/98מרכול 01/11/181231192 00/00/00לצמיתות 9שד' קונטקט 0507898386 055981450מכולת רוני רוני צפורה

עפולה046556 מעדני לוקס 20/05/19מרכול שיש בו טיפול במזון 03/03/191230929 31/12/29מתחדש וולפסון 052-3140225 328745534קיסליצין נטליה

עפולה046560 15/01/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןהפיצריה 06/01/201230882 31/12/30מתחדש משה שרת 0522674779 314722588הפיצריה אמסלם עומר

עפולה046562 סופר מערבית בע"מ 27/04/21מרכול 27/05/201230999 31/12/34מתחדש הרב אשר קירשטיין 0524514010 515870426סופר מערבית בע"מ כץ שרון

עפולהא046562 סופר מערבית 21/02/22אטליז 06/01/191231105 31/12/23מתחדש הרב אשר קירשטיין 0524514010 515870426סופר מערבית בע"מ שרון כץ

עפולה046563 ליאל יצירת מותגים בע"מ 09/12/19מרכול 12/11/191230952 31/12/34מתחדש כורש 514782879ליאל יצירת מותגים בע"מ יוסף בטיטו0544894919

עפולה046564 01/04/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפיצוציית הגשר 15/01/191230912 31/12/29מתחדש יצחק רבין 0506311858 300779733'פיצוציית הגשר פרדי חאג

עפולה046567 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוג'רי הובלות בע"מ 03/03/191230960 31/12/29מתחדש החשמל 0507509340 514228907ג'רי הובלות בע"מ גיריס חנות

עפולה046571 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוג'רי הובלות בע"מ 03/03/191230958 31/12/29מתחדש החשמל 0507509340 514228907ג'רי הובלות בע"מ גיריס חנות

עפולה046572 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוג'רי הובלות בע"מ 03/03/191230959 31/12/29מתחדש החשמל 0507509340 514228907ג'רי הובלות בע"מ גיריס חנות

עפולה046574 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוג'רי הובלות בע"מ 03/03/191230961 31/12/29מתחדש החשמל 0507509340 514228907ג'רי הובלות בע"מ גיריס חנות

עפולה046577 12/08/19מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתוג'רי הובלות בע"מ 03/03/191230962 31/12/29מתחדש החשמל 0507509340 514228907ג'רי הובלות בע"מ גיריס חנות

עפולה04658 24/11/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון תיכון בן גוריון 13/10/2069 30/11/23מתחדש 4רח' האגס 0523571628 0094142883קופיקה צבי

עפולה046582 מולטי סרוויס נסי בע"מ 31/03/22מרכול 17/02/201231062 31/12/22מתחדש קהילת ציון 0508939937 514370410מולטי סרוויס נסי בע"מ

עפולה046587 מינימרקט סימנטוב 17/02/21מרכול 08/09/201231084 31/12/35מתחדש קינמון 305270522מינימרקט סימנטוב סימנדוייב מיטל0549182545

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/15
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה046590 25/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןגלידריית גולדה 14/05/191230995 31/12/29מתחדש דרך יצחק רבין 0549436466 037817590גלידריית גולדה בוסקילא מיטל

עפולה046591 25/02/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןהפרלמנט 28/01/201230954 31/12/30מתחדש הפרסה 0505717790 302501770הפרלמנט כהן ניר

עפולה046592 10/11/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפלפלת קניונים בע"מ 04/08/201230944 31/12/30מתחדש שד' יצחק רבין 0528746346 513328179פלפלת קניונים בע"מ

עפולה046593 17/03/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפרי שייק הדר 16/02/201230941 31/12/30מתחדש השוק 0507610096 034418541יניב מורד 

עפולה046595 רותם עוגות חלום 08/12/19מרכול 07/11/191230986 31/12/33מתחדש החשמל 036041770רותם עוגות חלום מעתוק דרור רותם0525556003

עפולה046597 08/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןקונדיטוריה ליאור 04/11/191230985 31/12/29מתחדש ארלוזורוב 0527087754 057231441קונדיטוריה ליאור עטר מרדכי

עפולה046599 17/02/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפנינת השוק 15/10/201230992 11/02/23מתחדש השוק 0525698422 205794639פנינת השוק שי סימונה

עפולה046603 30/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןגלדריית האומן 15/12/191231000 31/12/29מתחדש פנקס צבי 0546556298 208968099גלדריית האומן כהן הדר

עפולה046604 מקדונלדס עמק סנטר 04/12/19מסעדה 13/08/191230976 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0507242874 511752677אלוניאל בע"מ

עפולהא046604 מקדונלדס עמק סנטר 04/12/19מיתקני שעשועים 13/08/191230977 31/12/24היתר זמני שד' יצחק רבין 0507242874 511752677אלוניאל בע"מ

עפולה046607 08/01/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפיצה אלקנה 08/09/191231007 31/12/30מתחדש עלית הנוער  ג"ה 0543437508 039125844פיצה אלקנה טמנו אברהם

עפולה046610 פלאפל הנשיא 04/04/22מסעדה 11/09/191231731 31/03/23מתחדש קהילת ציון 0547264777 028630739פלאפל הנשיא

עפולה046611 35ביר בר 17/02/21משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 15/10/201230979 31/12/26מתחדש שמשון שחורי 0529696993 308187558בוקרה אלמוג 35ביר בר

עפולה046614 קפטן עפולה בע"מ 14/11/21מסעדה 25/07/211231182 31/12/31מתחדש שד' יצחק רבין 0542276722 516099637קפטן עפולה בע"מ אנדריי ויצמן

עפולה046617 07/06/22טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה עולה עלאסלי הבשר שלי בע"מ 19/11/191231050 31/12/32מתחדש השרטט 0536353333 516200110אסלי הבשר שלי בע"מ

עפולהא046617 אסלי הבשר שלי בע"מ 10/04/22אטליז 05/09/211231050 31/12/23מתחדש השרטט 05363533333 516200110אסלי הבשר שלי בע"מ

עפולהב046617 אסלי הבשר שלי בע"מ 06/04/22מרכול שיש בו טיפול במזון 07/07/201231050 31/12/30מתחדש השרטט 05363533333 516200110אסלי הבשר שלי בע"מ

עפולה046619 טיירה 17/02/21מרכול 15/10/201231004 9 31/12/35מתחדש השוק 0507373302 206079154טיירה מתן נתן שמיר

עפולה046621 בע"מ 2019א.ו.פורטנוי 10/03/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון 17/12/191231028 35 31/12/30מתחדש ירושלים 0524095310 516095916בע"מ אלכסנדר פורטנוי 2019א.ו.פורטנוי

עפולה046624 27/07/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמאפית הרשב"י 22/01/201231034 31/12/24מתחדש האלה 0529686586 203939277מאפית הרשב"י זוהר חמו

עפולה046628 00/00/00בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןהשפיצוציה 22/02/220 00/00/00מתחדש קהילת ציון 0583985577 307091025השפיצוציה

עפולה046630 14/06/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמאחיה 16/06/201231037 31/12/30מתחדש השוק 0509875343 558409868מאחיה

עפולהא046630 מאחיה 14/06/22משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 05/09/211231037 31/12/25מתחדש השוק 0509875343 558409868מאחיה

עפולה046631 18/06/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןבויה 19/02/201231036 31/12/30מתחדש השוק 0527499529 029279320בויה אברהם נתנאל איתן

עפולה046633 אייס קלאס 21/02/21מרכול 23/02/201231092 10 31/12/35מתחדש הנשיא 0524619684 052681764אייס קלאס שמעון אברג'ל

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/16
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה046641 17/02/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמפגש נוגה 17/08/201231090 31/12/31מתחדש ארלוזורוב 0523912750 201347689מפגש נוגה סער אושרת בת אל

עפולה046643 THC הטבקיה 20/12/20מרכול 27/08/201231063 31/12/34מתחדש משה שרת 0528741078 THC 200192573הטבקיה בן יעיש עמיטל

עפולהא046643 THC הטבקיה 20/12/20מוצרי עישון לסוגיו 27/08/201231064 31/12/34מתחדש משה שרת 0528741078 THC 200192573הטבקיה בן יעיש עמיטל

עפולה046644 קפה רות 10/05/21קיוסק 02/05/211231122 06/05/23מתחדש 9חטיבה 0532229921 067195792קפה רות וחנון בנימין

עפולה046647 הקצב והשף בע"מ 22/03/21מרכול 19/10/201231103 31/12/35מתחדש קהילת ציון 0544968781 515918167הקצב והשף בע"מ ארי רוזנטל

עפולהא046647 הקצב והשף בע"מ 22/03/21אטליז 19/10/201231104 31/12/22מתחדש קהילת ציון 0544968781 515918167הקצב והשף בע"מ ארי רוזנטל

עפולה046648 דה  גרייט דיסטילרי אוף ישראל בע"מ 17/11/21מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 05/09/211231154 30/09/22היתר זמני חיים לסקוב 515944866דה גרייט דיסטילרי אוף ישראל בע"מ כהן בריג'יט0586140034

עפולה046649 החמניה עונג שבת עפולה בע"מ 17/02/21מרכול 03/11/201231088 18 31/12/35מתחדש שד' יצחק רבין 0535292099 516203833החמניה עונג שבת עפולה בע"מ

עפולה046650 04/03/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון)קפה ריטלינה ) קופיקס 05/11/201231096 31/12/31מתחדש שד' יצחק רבין 558403341קפה ריטלינה ) קופיקס( שיבלי מוחמד0502437131

עפולה046652 דודולנד 17/01/21מרכול 11/11/201231070 31/12/35מתחדש הנשיא ויצמן 0539667363 324058775אוחנה שיראל אסתר

עפולה046653 סוויט שופ 04/01/21מרכול 12/11/201231067 31/12/34מתחדש ארלוזורב 0527478489 200863215סוויט שופ כהן מור

עפולה046654 עולם הבשר והשניצלים 04/01/21מרכול 12/11/201231066 31/12/34מתחדש שדרות ארלוזורוב 0546623936 315982017עבאד באסל

עפולה046655 שיווק רוסמן בע"מ 06/02/22מרכול שיש בו טיפול במזון 30/09/211231720 31/12/22מתחדש יהושע חנקין 0524312932 512451451שיווק רוסמן בע"מ

עפולהא046655 שיווק רוסמן בע"מ 06/02/22אטליז 05/09/211231720 31/12/22מתחדש יהושע חנקין 0524312932 512451451שיווק רוסמן בע"מ

עפולה046657 KINZA 21/07/22מרכול שיש בו טיפול במזון 21/07/221231754 31/12/31מתחדש הבנים 0502438054 332580695טג'בייב אינה

עפולה046658 מכולת הגיסים 29/08/22מרכול 31/07/221231772 19/05/26מתחדש ככר העצמאות 558497160אטדגי מנחם כהן אלברט

עפולה046659 צ'ופסטיקני 04/01/22מסעדה 25/11/201231715 31/12/22מתחדש 9חטיבת 0509875343 558329868צ'ופסטיקני שחר סרוסי

עפולה046661 12/05/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפסטו רשת מזנונים ומסעדנות 11/01/211231121 31/12/30מתחדש הנשיא וייצמן 0536000808 558392676פסטו רשת מזנונים ומסעדנות

עפולה046663 חיים וטעים 29/04/21קיוסק 28/01/211231120 14 31/12/35מתחדש המלאכה 0505354327 58005257שנאבה חיים

עפולה046664 13/07/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתושלומי הובלה בקירור 01/02/211231144 31/12/31מתחדש 0536693549 066536426אלגלי שלומי

עפולה046668 13/07/21מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו( זיו שינוע והפצה 16/02/211231145 31/12/31מתחדש 0523241466 513547158חיים עזרא עוזי

עפולה046669 10/05/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןממתקי מוהנד מוכתאר 21/02/211231126 3 31/12/31מתחדש הנשיא ויצמן 0524847668 036877785עודה מוהנד

עפולה046671 ביגה עפולה 02/08/22בית קפה 22/07/211231695 23 31/12/32מתחדש המלאכה 0528927427 514054899ליבנת ודותן גבאי בע"מ

עפולה046674 מקדונלדס 29/08/22מסעדה 15/03/211231169 2 31/12/22מתחדש קהילת ציון 054-4459005 511752677אלוניאל בע"מ

עפולה046677 11/07/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןלג'נדה 11/04/211231119 9 30/03/23מתחדש יהושע חנקין 054890420 513449900לג'נדה

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/17
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה046683 סמוראיו 06/02/22מסעדה 25/04/211231719 25 01/02/23מתחדש הנשיא וייצמן 0542003537 314113077לבנטוביץ מיכאל

עפולה046685 10/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןקונדטוריה -כוכבי אניס 04/05/211231149 3 31/12/32מתחדש שרת 0526672199 036827582אפללו עינב

עפולה046686 לירז סויסה קונדטוריה וסטודיו לסדנאות 08/02/22מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 09/05/211231723 3 05/02/23מתחדש הנריטה סאלד 050-2230687 300967411סויסה לירז

עפולה046691 פלאפל זהבה 15/08/22מסעדה 05/09/211231162 2 31/12/23מתחדש שפרינצק 0535366865 057680134ביבי זהבה

עפולה046693 19/10/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפיצה לה צ'צ'ה 22/06/211231174 20 31/12/25מתחדש קהלת ציון 0508775967 304608920שטייו נטליה

עפולה046694 21/02/22בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהםבוצ'ר בויס בוטיק בשר בע"מ 23/06/211231725 31/12/32מתחדש קהלת ציון 516145851בוצ'ר בויס בוטיק בשר בע"מ טלאל ג'בארין0536353333

עפולה046698 בורגר וייב 20/07/22מסעדה 05/04/221231165 24 01/08/23מתחדש ארלוזורוב 052-6738791 558474391סטרלצוב ליאון

עפולה046705 בריאלי 10/10/21מרכול 15/08/211231171 3 31/12/28מתחדש יצחק נבון 0507903860 515888295נטורלי גוד אינטרנשיונל

עפולה046706 19/10/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןדומינוס פיצה 25/08/211231173 20 17/09/26מתחדש שדרות יצחק רבין 0523480155 516429503ע.ר.ח תפעול בע"מ עירא עמיעד

עפולה046708 RUBEN 31/07/22מסעדה 05/09/211231757 31/12/32מתחדש המלאכה 0547600105 516362688דודיבא בע"מ

עפולה046710 06/03/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןבית מאפה גאורגיה 06/10/211231728 3 31/12/32מתחדש שרת 0526030509 211622253צביאלי תמי

עפולהא046719 נקודת אורן 29/06/22מוצרי עישון לסוגיו 01/12/211231748 17 30/06/23מתחדש הרב לוין 0586388888 311040562קדשב אורן

עפולה046720 מינימרקט אריאל 18/07/22מרכול 02/11/211231752 54 31/12/36מתחדש שרת 0536210511 037563384חטואיל יוסי

עפולה046721 31/05/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןתירס 25/11/211231741 23 31/12/32מתחדש הנשיא וייצמן 0508212086 515820181ט.מ.ז מסחר יבוא ושיווק בע"מ

עפולה046722 הדייגים 00/00/00משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 25/11/21 103 00/00/00מתחדש שמשון שחורי 0526406909 318477379גולן לירון

עפולה046726 lion pabליון פאב 00/00/00משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 12/12/21 4 00/00/00מתחדש החשמל 0504794646 205465131אכתילאת אוסייד

עפולה046727 אורגד ח.ש.ן 00/00/00מסעדה 13/12/21 15 00/00/00מתחדש יהושע חנקין 0506532366 512392598אורגד -ח.ש.ן בעמ

עפולה046728 פרומאז פלוס 30/08/22מרכול שיש בו טיפול במזון 03/01/221231774 7 31/12/32מתחדש יהושע חנקין 0526465650 558291852קרמון ערן אהרון

עפולה046731 שוקיט 26/06/22מרכול 13/01/221231747 14 31/12/36מתחדש יהושע חנקין 0528981681 515313484עטרה שיווק פירות וירקות בע"מ

עפולה046735 15/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןפיצה פיקו 28/02/221231766 18/07/23מתחדש השוק 0503480347 516531274ממן שמואל

עפולה046742 00/00/00בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון בריכה קאנטרי קלאב 20/06/220 00/00/00מתחדש דרך יצחק רבין 0546526635 513850040סופר דג צפת בע"מ

עפולה046743 צי'ץ 10/08/22משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 26/06/221231763 89 31/12/32מתחדש שמעון שחורי 0545424383 033670266שלמה משה

עפולה046744 10/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןגלידת אמה 29/06/221231761 31/12/32מתחדש שפרינצק 054-3444530 22070288יפרח גבריאל יוסף

עפולהא046748 beer point 00/00/00משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 14/07/22 13 00/00/00מתחדש וייצמן 055-2705088 033516428סויבלמן מיכאל

עפולה04734 07/07/20בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון ירמיה עואד 28/06/181230658 31/12/30מתחדש שוק עירוני הישן 050-5622794 035329929עואד שאדי

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/18
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה04763 14/01/21בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון ימית 13/10/201230647 31/12/30מתחדש קירשטיין 0546311208 307003632אנדרי יקר

עפולה04787 מחסני  מזון 17/03/03סופרמרקט 08/12/02274 00/00/00לצמיתות רח' אבן גבירול 050678979 05861146תורגמן אורי

עפולה04820 כינור דוד 15/01/19מסעדה 02/12/181230323 23 31/12/29מתחדש הנשיא וייצמן 0543555830 040627648כינור דוד כהן איציק

עפולה04872 בית הגלידה 12/07/22מסעדה 06/08/201230257 10/07/23מתחדש רח' יצחק שדה 0505788912 022843973בית הגלידה

עפולהא04872 בית הגלידה 21/07/21מרכול 06/08/201230257 05/07/26מתחדש רח' יצחק שדה 0505788912 022843973בית הגלידה זכור אילן

עפולה04878 מקלות וניל בע"מ 27/10/21בית קפה 24/06/2146 31/12/22מתחדש רח' יהושע חנקין 0528392838 513349472מקלות וניל בע"מ

עפולהא04878 מקלות וניל בע"מ 27/10/21מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 02/08/2146 31/12/24מתחדש רח' יהושע חנקין 0528392838 513349472מקלות וניל בע"מ

עפולה04890 30/08/22בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמזנון רינה 31/07/221231775 31/12/31מתחדש רח' שרת 0507665020 043378702אטדגי מנחם

עפולה04896 09/01/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןמאפיית קציר 24/12/181230202 31/12/29מתחדש רח' חטיבה  תשע 0506310610 29261583מאפיית קציר כתבן עמית

עפולה04901 מיס שוקולד 06/04/05מכולת 02/11/042516 00/00/00לצמיתות כיכר העצמאות 0522413596 069010486כהנא פנינה

עפולה04916 מסעדת האחוזה 03/02/21מסעדה 04/02/201230361 31/12/23מתחדש רח' מנחם בגין 0528398800 513643734אחוזת אחים גריל בר בע"מ

עפולה04925 שלומי שיווק מזון 24/04/22מרכול שיש בו טיפול במזון 05/09/212561 63 31/12/29מתחדש ירושלים 0526233695 308841774שלומי שיווק מזון

עפולהא04925 שלומי שיווק מזון 17/02/21אטליז 06/09/202561 63 31/12/22מתחדש ירושלים 0526233695 308841774שלומי שיווק מזון

עפולה04928 מאפיית עלית עפולה 29/01/19מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 13/03/052537 31/12/29מתחדש קפלן, מ.מסחרי 0505244766 025847500מאפיית עלית עפולה עזאת חסן

בית חולים העמק04963 11/12/19בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזוןאספרסו בר עפולה בע"מ 09/12/191230090 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 513585406אספרסו בר עפולה בע"מ חידו בני0522858723

עפולה04971 גלינה פירות וירקות 23/07/06מרכול 21/11/052667 00/00/00לצמיתות הבריגדה העיברית 0546859866 304468705בלומקין גלינה

עפולה04993 מעדניית חיוך 28/03/10מכולת 20/11/082450 00/00/00לצמיתות קפלן 0543025055 320533565אדומנקו טטיאנה

עפולה050003 אסיק תשתיות בע"מ 14/02/19אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה 03/06/08122967 31/12/34מתחדש קהילת ציון 0528721880 512255944אסיק תשתיות בע"מ

עפולה05002 אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ 03/01/22אשפה ופסולת - תחנת מעבר ומיון 01/01/201230138 31/12/27מתחדש ירושלים ביציאה מעפולה 510673924אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ משה ברגר0528019055

עפולהא05002 אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ 03/01/22אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה 01/01/201230138 31/12/36מתחדש ירושלים ביציאה מעפולה 510673924אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ ברגר משה0528019055

עפולהב05002 04/01/22טיפול בפסולת : עיבודה; ניתולה; מחזורה; מיונהאמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ 01/01/201230138 31/12/27מתחדש ירושלים ביציאה מעפולה 510673924אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ046526686

עפולהג05002 אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ 16/01/22דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק 01/01/201230839 31/12/27מתחדש ירושלים ביציאה מעפולה 510673924אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ0508019055

עפולה05003 ביג דן 01/01/19מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 19/05/9935 31/12/28מתחדש הנשיא 0527604465 54933429עבו מאיר

עפולה051504 22/05/22טיפול בפסולת : עיבודה; ניתולה; מחזורה; מיונהאסיק תשתיות בע"מ 24/03/191230519 16/05/23מתחדש ירושלים 0528721880 512255944אסיק תשתיות בע"מ

עפולה051505 יניב יצחק אלוף הבובקט 20/12/17אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה 14/12/171230768 6 31/12/32מתחדש השחר 037564309יניב יצחק אלוף הבובקט יניב יצחק0523894858

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה
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תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
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מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה051506 מורד פינוי פסולת 12/02/20אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה 10/02/201231018 31/12/34מתחדש שפרינצק 0536766616 305123408מורד פינוי פסולת מאיר מורד

עפולה06007 טולדו רהיטים בע"מ 17/11/98מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 30/08/981231711 00/00/00לצמיתות 3רח' חרוד 046594452 512574591טולדו מנחם

עפולה06016 רוכלות מכירת תירס 22/06/21רוכלות מזון 31/10/191230367 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 0505408460 055417026מיזרחי דוד

עפולה06027 01/01/19ייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקהאמ. סי. אל מחשבים 17/01/99315 31/12/29מתחדש הרב קירשטיין 513073429אמ. סי. אל מחשבים זולטנק משה0544590012

עפולה060296 ש.י. שמעון מלול הובלות בע"מ 16/11/10מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 25/10/09123171 00/00/00לצמיתות רח' המלאכה 0508617175 514052380ש.י. שמעון מלול הובלות בע"מ

בית חולים העמק06038 פוזה הלבשה כללית בע"מ 30/01/19מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 29/06/10123157 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0525551999 513459404סבג אלון

עפולה060397 עורות הזהב בע"מ 21/02/08מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 06/06/072668 00/00/00לצמיתות 4רח' רמז 0504020361 513892968עורות הזהב בע"מ

עפולה06059 תל בר בע"מ 01/02/02מכבסה; ניקוי יבש 26/06/02600 31/12/34לצמיתות אזור התעשייה עפולה עלית 046488128 510863156תל בר בע"מ

עפולה06067 28/02/19אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחוכל בו לבית 27/02/191230056 5 31/12/34מתחדש רח' יצחק שדה 0522692783 024304933כל בו לבית עמרם אלי

עפולה06083 30/01/19ייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקהרחום מחשבים בע"ם 06/04/1022455 8 31/12/29מתחדש שדרות ארלוזורוב 514555374רחום מחשבים בע"ם רחום אברהם053-2455595

עפולה06090 בע"מ 1987פס אור 29/01/19ייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה 09/06/972321 31/12/29מתחדש המלאכה 046596286 511252793בע"מ 1987פס אור

עפולהא06090 בע"מ 1987פס אור 29/01/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 09/06/972343 31/12/29מתחדש המלאכה 046596286 511252793בע"מ 1987פס אור

עפולה061012 רוכלות מכירת תירס 22/06/21רוכלות מזון 05/01/20123319 31/12/25מתחדש .באירועי העירייה בלבד 0524781806 063167290סיטבון אלברט

עפולה061015 נקנקיות מורד צהל ואילן 22/06/21רוכלות מזון 26/02/191230071 31/12/24מתחדש .באירועי העירייה בלבד 514664978נקנקיות מורד צהל ואילן צהל ואילן מורד0524080331

עפולה061044 אל"ה -איסוף למען הסביבה 20/10/15מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 03/10/131230055 31/12/30לצמיתות רח' קהילת ציון 513153791תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ0547516242

עפולה061054 אמבט ליין בע"מ 23/10/20מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 04/08/2048 31/12/34מתחדש 4רח' המגל 046591753 512101544אמבט ליין בע"מ

קניון העמקים06115 קניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ 17/07/22קניון - ניהולו 05/09/2198 14 31/12/32מתחדש יהושע חנקין 511961773קניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ0542373633

קניון העמקיםא06115 12/05/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעלקניון העמקים 05/09/2198 31/05/23מתחדש יהושע חנקין 511961773קניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ046420250

קניון העמקיםב06115 03/05/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לוקניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ 22/02/2298 14 31/12/32מתחדש יהושע חנקין 511961773קניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ0542373633

עפולה06133 29/01/19ייצור מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקהאר.סי.סי  אלקטרוניקה ומחשבים בע"מ 19/12/001230892 31/12/29מתחדש שדרות מנחם בגין 0508528900 511500811כהן רפאל

עפולה06136 אנרגיה קירור ומיזוג 22/10/15מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 08/10/15501 31/12/30לצמיתות חרוד 046403063 513338244בן אבו מאיר

עפולה061502 רוכלות ביתן מרדכי 07/08/19רוכלות מזון 16/12/181230260 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 0522988220 013446539רוכלות ביתן מרדכי מרדכי ביתן

עפולה061506 צח קלין 30/11/14מכבסה; ניקוי יבש 09/05/131230155 31/12/24מתחדש רח' המלאכה 0527147619 013868872הריס חיים

עפולה061507 ( אייס קפיטל קמעונאות 13/08/19מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 07/07/191230341 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0528817806 515546224( אייס קפיטל קמעונאות

עפולהב061507 13/08/19חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתם( אייס קפיטל קמעונאות 20/06/171230341 31/12/33מתחדש שד' יצחק רבין 0528817806 515546224( אייס קפיטל קמעונאות

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/20
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה061509 21/02/19אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחומחסני איכות )צפון( בע"מ 21/07/131230274 1 31/12/34מתחדש השרטט 513631432מחסני איכות )צפון( בע"מ בר טל רפאל0542162290

עפולה061515 מכבסתולה 02/10/17מכבסה; ניקוי יבש 18/03/141230283 31/12/32מתחדש החשמל 0542802220 027749993פרץ ליטג

עפולהא061516 24/01/21חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - הכנתם; ייצורם; עיבודםחסון פ.ע. מסחר בע"מ 16/07/171230285 24/01/22מתחדש הכורם 0546727000 512556929חסון פ.ע. מסחר בע"מ

עפולה061519 קלין אקספרס 30/11/14מכבסה; ניקוי יבש 01/05/141230223 31/12/24מתחדש הולנד 0503233552 300708856קריאף שלומי

עפולה061521 אוהלו של שליו 08/08/21רוכלות מזון 18/03/211230619 31/12/26מתחדש אירועי עיריית עפולה 0509984841 034420000אדמוני שליו

עפולה061524 מלך הנרגילות 17/11/19מוצרי עישון לסוגיו 18/08/191230468 1 31/12/33מתחדש הרב קירשטיין אשר 0544307875 203921259בריבי גיל

עפולה061525 רוכלות תירס 30/06/19רוכלות מזון 24/03/191230434 31/12/24מתחדש אירועי העירייה בלבד 0508443048 56530042רוכלות תריס ויקטור כהן

עפולה061530 מומברק יורם 03/04/19רוכלות מזון 12/12/181230538 31/12/24מתחדש אירועי העירייה בלבד 0529553777 55988604מומברק יורם

עפולה061545 08/03/18אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחומנדלסון ש.בר בע"מ 29/05/171230763 5 31/12/33מתחדש החרט 0508360120 513342105מנדלסון ש.בר בע"מ אילן מאייר

עפולה061547 הדוכן של פוגל 16/04/19רוכלות מזון 11/12/181230698 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 0524713701 300719531הדוכן של פוגל

עפולה061550 יוגורט וגלידה לאירועים 16/12/21רוכלות מזון 30/04/191230713 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 315768069יגורוט וגלידה לאירועים מאור מימון0526836031

עפולה061552 צ'רלי רוכלות מזון 24/03/19רוכלות מזון 16/12/181230720 31/12/24מתחדש לאירועי העירייה בלבד 0524264444 038228722צ'רלי רוכלות מזון צ'רלי צדיק

עפולה061562 טירת הנרגילות 31/10/19מוצרי עישון לסוגיו 23/09/191230828 31/12/33מתחדש כיכר העצמאות 0524846363 062543038מתאמיד מוחמד

עפולה061565 22/03/21אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחוהולי אינטרנשיונל בע"מ 05/03/191231077 1 31/12/35מתחדש חיים לסקוב -מ. תדיראן 514036821הולי אינטרנשיונל בע"מ שאדי זהר0508711104

עפולה061566 06/05/20אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחולביב רפואה דחופה בע"מ 11/03/201230856 31/12/34מתחדש הנרייטה סולד 515368041לביב רפואה דחופה בע"מ שמואל שאולזון0537600769

עפולה061568 טבק ונרגילות העמק 05/03/19מוצרי עישון לסוגיו 15/10/181230906 31/12/34מתחדש ירושלים פינת אוסישקין 0523030334 203008891דראושה פארס

עפולה061569 פודטרק בורקס 16/11/21רוכלות מזון 20/01/191230891 31/12/22היתר זמני לארועי עיריה בלבד 0587125001 066433210פודטרק בורקס הדס וצביקה לוי

עפולה061570 עדין ניר 24/01/19רוכלות מזון 22/01/191230890 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 0505713590 037383734עדין ניר עדין ניר

עפולה061571 קיוסק יסמין 10/02/20מוצרי עישון לסוגיו 24/01/191230732 31/12/34מתחדש השוק 0522244607 206370017קיוסק יסמין אבו אלעיש מנאר

עפולה061572 אצל אביחי 27/10/19רוכלות מזון 17/02/191230975 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 0546526636 514843945אצל אביחי נחמן אסף

עפולה061575 שינו שניר רוכלות 05/05/19רוכלות מזון 28/04/191230922 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 0535221256 301764643שינו שניר רוכלות שניר שינו

עפולה061576 פיצה האט טבסקו החזקות בע"מ 02/05/19רוכלות מזון 29/04/191230919 31/12/24מתחדש לארועי עיריה בלבד 514179803פיצה האט טבסקו החזקות בע"מ שמאי יהודה0507334302

עפולה061577 כהן אושרי 07/05/19רוכלות מזון 30/04/191230928 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 0528602408 314786856כהן אושרי

עפולה061578 הדוכן של קובי 05/05/19רוכלות מזון 30/04/191230921 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 0522834931 037691797יעקב וקנין

עפולה061579 עוז מרדכי 02/05/19רוכלות מזון 01/05/191230920 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 0509824999 308789315עוז מרדכי

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/21
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה061581 סוויט קנדי בר 02/07/19רוכלות מזון 02/07/191230942 31/12/24מתחדש לארועי העירייה בלבד 0549439302 040627465סוויט קנדי בר נסים שמרית

עפולה061582 מקס עפולה בע"מ 20/01/20מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 24/10/191231011 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0503819155 514769603מקס עפולה בע"מ חרמון תומר

עפולהא061582 מקס עפולה בע"מ 22/01/20קיוסק 03/11/191231013 31/12/34מתחדש שד' יצחק רבין 0503819155 514769603מקס עפולה בע"מ חרמון תומר

עפולהב061582 19/10/20מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתומקס עפולה בע"מ 28/06/201231011 31/12/34מתחדש שד' יצחק רבין 0503819155 514769603מקס עפולה בע"מ חרמון תומר

עפולהג061582 מקס עפולה בע"מ 19/10/20מרכול 30/06/201231011 31/12/34מתחדש שד' יצחק רבין 0503819155 514769603מקס עפולה בע"מ חרמון תומר

עפולה061586 פודטראק פיצה 04/02/20רוכלות מזון 03/02/201231015 31/12/25מתחדש חניה בסמוך לבתים 0528124818 214311235פודטראק פיצה פרץ שיראל

עפולה061587 שוחטמן ענת 24/05/21רוכלות מזון 20/02/201231127 31/12/26מתחדש לאירועי העירייה בלבד 0549172880 028493005שוחטמן ענת שוחטמן ענת

עפולה061588 רוכלות פיצה שמש 25/02/20רוכלות מזון 24/02/201231021 31/12/25מתחדש .לאירועי העירייה בלבד 0525939401 307960070רוכלות פיצה שמש אוראל בוזגלו

עפולה061589 מוזה מערכי מזון ואירוח 26/02/20רוכלות מזון 26/02/201231022 31/12/25מתחדש לאירועי עיריית עפולה 032437139מוזה מערכי מזון ואירוח רייבי רוית0507904166

עפולה061590 פארטי סליים 04/03/20רוכלות אחרת 04/03/201231025 31/12/24מתחדש 0503555408 200507895פארטי סליים לירז ברדה

עפולה061591 סופגי 09/06/20רוכלות מזון 09/06/201231035 31/12/25מתחדש אירועי עיריית עפולה 0545514175 558400032סופגי לוי אביחי

עפולה061592 א.ס.מסגרות וריתוך 04/04/22מ"ר 50אחסנה-מקום לאחסנה מעל 26/06/171230738 32 31/12/36לצמיתות פנקס צבי 0504699021 321795957א.ס.מסגרות וריתוך

עפולה061594 BOOM 08/04/21מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 24/02/211231693 3 31/12/31מתחדש היוגב 514848209אמיר ואלי להב )א.א.ל( יזמות בע"מ0558807411

עפולהא061594 BOOM 08/04/21מרכול 24/02/211231693 3 31/12/35מתחדש היוגב 514848209אמיר ואלי להב )א.א.ל( יזמות בע"מ0558807411

עפולה061595 1988( מ. יוחננוף ובניו 12/05/21מר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 04/03/211231108 30 31/12/31מתחדש קהילת ציון 0546359404 1988511344186( מ. יוחננוף ובניו

עפולהב061595 1988( מ. יוחננוף ובניו 21/07/22מרכול 04/03/211231116 30 31/12/35מתחדש קהילת ציון 0546359404 1988511344185( מ. יוחננוף ובניו

עפולהג061595 1988( מ. יוחננוף ובניו 20/07/22אטליז 05/09/211231117 30 31/12/27מתחדש קהילת ציון 0546359404 1988511344185( מ. יוחננוף ובניו

עפולהד061595 12/05/21מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתו1988( מ. יוחננוף ובניו 04/03/211231118 30 31/12/35מתחדש קהילת ציון 0546359404 1988511344185( מ. יוחננוף ובניו

עפולהה061595 1988( מ. יוחננוף ובניו 01/02/22מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו 29/04/211231108 30 31/12/32מתחדש קהילת ציון 0546359404 1988511344186( מ. יוחננוף ובניו

עפולה061598 בטיטו אליאב 24/06/21רוכלות מזון 20/06/211231136 49 31/12/26מתחדש לאירועי העירייה בלבד 052-6535404 208223222בטיטו אליאב

עפולה061599 שמעון חיון 29/06/21רוכלות מזון 21/06/211231134 14 31/12/26מתחדש אירועי עיריית עפולה 0526500682 028631125חיון שמעון

עפולה061600 המלבי של מוסא 22/06/21רוכלות מזון 22/06/211231135 31/12/26מתחדש אירועי העירייה בלבד 0535319961 314772963כהן אליהו חי

עפולה061601 אילן אלקיים 29/06/21רוכלות מזון 28/06/211231139 31/12/26מתחדש אירועי העירייה בלבד 0533028602 055664486אלקיים אילן

עפולה061602 אלון רקח 01/07/21רוכלות מזון 29/06/211231140 31/12/26מתחדש אירועי עיריית עפולה בלבד 0542293438 031681562רקח אלון

עפולה061603 מעיין חיה בן-יהודה 25/10/21רוכלות מזון 05/09/211231143 116 31/12/22מתחדש אירועי העירייה בלבד 0533409027 034434555בן-יהודה מעיין

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/22
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה061607 יזמות 2020לאן 08/08/21רוכלות מזון 04/08/211231158 31/12/26מתחדש אירועי עיריית עפולה 0504703343 558415204יזמות 2020לאן

עפולה061609 פוטארק העמק 16/11/21רוכלות מזון 20/09/211231170 31/12/22מתחדש אירועי עיריית עפולה בלבד 0527972975 038722641אבוטובול שמעון בר יוחאי

עפולה061610 אל-בט רפעת 25/10/21רוכלות מזון 20/10/211231176 16 30/10/22מתחדש 2רח 0545977144 052508280אל-בט רפעת

עפולה061611 סג'ים אלי 25/10/21רוכלות מזון 20/10/211231177 30/10/22מתחדש 13רח 0545404160 053704730סג'ים אלי

עפולה061612 אטרקציה בדרכים בע"מ 25/10/21רוכלות מזון 21/10/211231175 31/12/22מתחדש אירועי עיריית עפולה בלבד 0528960022 513183400בן זקן משה

עפולה061614 אלון ומיכל 30/11/21רוכלות מזון 11/11/211231190 31/12/22מתחדש .אירועי העירייה בלבד 0509858988 039291109פולדי אלון

עפולה061615 21/02/22אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחולביב רפואה דחופה בע"מ 02/12/211231726 20 31/12/36מתחדש קהלת ציון 0537600769 515368041לביב רפואה דחופה בע"מ

עפולה061616 עגלת קפה מיטל לטמן 30/06/22רוכלות מזון 23/02/221231750 30/06/23מתחדש באירועי עיריית עפולה 0536204750 037381142לטמן מיטל

עפולה061619 13/06/22אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחואב. וינגז למסחר בע"מ 12/04/221231746 22 30/11/22מתחדש קהלת ציון 0585881969 516030400אב. וינגז למסחר בע"מ

עפולה06185 הדרוזיה 05/01/20רוכלות מזון 24/09/1917 31/12/25מתחדש יהושע חנקין 0524677554 041708967עביר חלבי

עפולה06388 21/02/19אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחושבו מכשירי כתיבה בע"מ 30/06/0826131 31/12/34מתחדש 1רח' העמל 0505234368 512918921שבו מכשירי כתיבה בע"מ

עפולהא06388 05/02/19עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוישבו מכשירי כתיבה בע"מ 12/06/11122970 31/12/29מתחדש 1רח' העמל 512918921שבו מכשירי כתיבה בע"מ שבו יאיר0507265763

עפולה06391 18/02/15אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחואלפא מטל א.נ בע"מ 31/07/141230364 31/12/30מתחדש פנקס צבי 0544519025 513598631אלפא מטל א.נ בע"מ

עפולה07006 אולמי פאר 20/01/19אולם או גן לשמחות ולאירועים 10/10/1886 31/12/29מתחדש רח' קהילת ציון 046597478 52956483אולמי פאר שדו יעקב

עפולהא07006 אולמי פאר 20/01/19)הסעדה )קייטרינג 17/01/1986 31/12/24מתחדש רח' קהילת ציון 52956483ארז אלה נכסים והשקעות בע"מ שדו יעקב046597478

עפולה070192 12/12/19מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא מזוןהקונסרבטוריון העירוני 27/05/1967 31/12/24מתחדש שד' יצחק רבין 0547946741 22226161לילך מידן

עפולה070200 קאנטרי קלאב עפולה 31/03/22בריכת שחיה 05/03/201231069 31/12/22מתחדש שדרות יצחק רבין 512415464החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ0503199302

עפולהא070200 קאנטרי קלאב עפולה 02/06/22בריכת שחיה 05/09/211230935 30/10/22מתחדש שדרות יצחק רבין 512415464החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ0503199302

עפולהב070200 קאנטרי קלאב עפולה 05/03/20)בריכת זרמים )ג'קוזי 16/01/201230997 31/12/23מתחדש שדרות יצחק רבין 512415464קאנטרי קלאב עפולה עמית אשכנזי0503199302

עפולהג070200 קאנטרי קלאב עפולה 24/12/17מכון כושר 16/05/191230998 31/12/32מתחדש שדרות יצחק רבין 512415464קאנטרי קלאב עפולה עמית אשכנזי0503199302

עפולה070222 מרכז ספורט ונופש עירוני 02/06/22בריכת שחיה 05/09/211230932 30/10/22מתחדש מתחם היכל הספורט עמית אשכנזימרכזים לקילה ולהתחדשות השכונות בעפולה בע"מ0503199320

עפולה070230 11/07/22אצטדיון; אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעלאיצטדיון כדורגל עירוני 01/06/211230245 31/07/23מתחדש מתחם הספורט החדש 0503199320 031720048אשכנזי עמית

עפולה070253 גן חי בפארק עפולה 19/02/19גן חיות;ספארי;פינת חי 17/02/19123077 31/12/29מתחדש שד' יצחק רבין 0503199180 029285814עיריית עפולה גולן וקנין

עפולה070257 10/01/19מקום  לעריכת אירועים תחת כיפת השמיםפארק עפולה 16/12/1868 31/12/24מתחדש פארק עפולה 0503199180 510871551שחקים

עפולה070278 10/07/22אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו עדאולם ספורט ניר העמק 01/06/211230026 31/07/23מתחדש שרה מלכין 0524738687 580057321ויצו הסתדרות עולמית

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה07035 מלון כרמל 10/03/19בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב 28/02/191230340 7 31/12/29מתחדש רח' דב הוז 0506378822 065460255מלון כרמל אונגר דבורה

עפולה07038 היכל התרבות 30/12/19קולנוע; תאטרון 29/10/1971 31/12/24מתחדש 9רח' חטיבה 0523265351 500277009היכל התרבות מיכל ביז'ינסקי

עפולה07102 אצולת העמק בע"מ 20/01/19אולם או גן לשמחות ולאירועים 30/12/181230094 31/12/29מתחדש שדרות מנחם בגין 0505532891 513195305אצולת העמק בע"מ

עפולהא07102 אצולת העמק בע"מ 03/01/22אולם או גן לשמחות ולאירועים 30/12/181230386 02/01/23מתחדש שדרות מנחם בגין 046402026 513195305אצולת העמק בע"מ

עפולהב07102 אצולת העמק בע"מ 20/01/19אולם או גן לשמחות ולאירועים 30/12/181230129 31/12/29מתחדש שדרות מנחם בגין 513195305אצולת העמק בע"מ שמשון מוסה זאדה050-5532891

עפולה07109 אולמי בראשית 06/02/22אולם או גן לשמחות ולאירועים 05/09/211230193 31/12/32מתחדש רח' קהילת ציון 0547744995 512956483ארז אלה נכסים בע"מ

עפולה07139 אולמי האושר 02/08/22אולם או גן לשמחות ולאירועים 05/09/211230440 01/11/22מתחדש שדרות יצחק רבין 0505536568 023814643טוניאן חיים

עפולה071501 ONEמכון 02/04/17מכון כושר 20/01/131230277 1 31/12/32מתחדש רח' יהושע חנקין 0507414185 024237174זנו שי

עפולה071503 11/07/22אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו עדמגרש סינטטי 05/09/211230128 31/07/23מתחדש בר לב 0503199320 031720048אשכנזי עמית

עפולה071523 בריכת שחיה ניר העמק החדשה 02/06/22בריכת שחיה 05/09/211230231 30/10/22מתחדש שרה מלכין 0523728488 057217952בריכת שחיה ניר העמק החדשה

עפולה071524 קיר טיפוס בפארק העירוני 31/03/19מיתקני שעשועים 30/01/191230328 31/12/24מתחדש 0543941661 033316019לב עומר

עפולה071530 ליצ'י 27/04/21אולם או גן לשמחות ולאירועים 05/09/211230272 3 01/10/21מתחדש החשמל 0508714029 056458946ליצ'י

עפולהב071530 ליצ'י 00/00/00דיסקוטק 13/03/221230272 3 00/00/00מתחדש החשמל 0508714029 056458946ליצ'י

עפולהג071530 ליצ'י 00/00/00משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 13/03/221230272 3 00/00/00מתחדש החשמל 0508714029 056458946ליצ'י

עפולהד071530 00/00/00מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא מזוןליצ'י 13/03/221230272 3 00/00/00מתחדש החשמל 0508714029 056458946ליצ'י

עפולה071547 04/04/22אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו עדאולם ספורט רובע יזרעאל 05/09/211230407 31/12/22מתחדש רובע יזרעאל 0526601830 500277009אולם ספורט רובע יזרעאל

עפולה071552 מקווה אוצרות יוסף 21/02/22מקווה 05/09/211230528 31/12/24מתחדש 6אירוסים 0503199273 500300710מקווה אוצרות יוסף משה משיח

עפולה071559 16/08/22אצטדיון; אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעלהיכל הספורט העירוני -כדורסל 01/06/211230448 01/07/23מתחדש שד' יצחק רבין 0526601830 025550021היכל הספורט העירוני -כדורסל

עפולה071642 19/12/19מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא מזוןשחקים עפולה -בית אשכול 16/12/191230988 5 31/12/24מתחדש קפלן 0503199361 510871551שחקים עפולה דניאל בן

עפולה071653 אייקון פיטנס ישראל בע"מ 13/08/18מכון כושר 26/10/171230834 31/12/33מתחדש קהלת ציון 514094515,אייקון פיטנס ישראל בע"מ ניב הראל0523339598

עפולה071656 סטורי 13/01/22אולם או גן לשמחות ולאירועים 05/09/211230851 31/12/32מתחדש המלאכה 0505423443 066408493סטורי

עפולה071674 פרופיט עפולה 21/07/22מכון כושר 15/01/191231061 31/12/33מתחדש ירושלים 0549812924 514980770פרופיט ג'ים יבנה בע"מ

עפולה071679 21/07/22אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו עדאצטדיון גבעת המורה 01/06/211230874 30/06/23מתחדש אבן גבירול 0503199369 034759076אצטדיון כדורגל ג"ה

עפולה071696 מקווה רובע יזרעאל 22/04/20מקווה 19/06/191231030 31/12/24מתחדש ספיר 0503199273 500300710מקווה רובע יזרעאל משה משיח

עפולהב071706 קוד -דאנס בר 08/04/21משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 28/11/191231110 5 06/05/21מתחדש החשמל 0505959339 32615924קוד -דאנס בר

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה071714 21/06/21מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא מזוןאוהל אירועים פארק עירוני 16/03/211231100 31/12/26מתחדש פארק עירוני 0522357711 510871551עיריית עפולה

עפולהא071714 אוהל אירועים פארק עירוני 21/06/21משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה 16/03/211231101 31/12/26מתחדש פארק עירוני 0528356416 510871551עיריית עפולה חמוטל גנון

עפולה071732 era fitness- ארה פיטנס 22/05/22מכון כושר 03/10/211231185 35 31/12/36מתחדש קהלת ציון 0544968781 512447749א. עמק ורדים בפרויקטים בע"מ

עפולה071745 R J SPORT קורסי שחיה 03/07/22קייטנה 12/06/221231749 25/08/22מתחדש 0548040378 34007948ג'ראייסי רביע

עפולה07178 מקווה אור מרגלית 22/04/20מקווה 19/11/19123364 31/12/24מתחדש רח' קינמון וולפסון 0503199273 500300710מקווה אור מרגלית משה משיח

עפולה07179 מועצה דתית מקווה 22/04/20מקווה 19/11/19123310 31/12/24מתחדש רח' כורש 0503199273 033115593מקווה מעלות מיכל משה משיח

עפולה07180 מועצה דתית מקווה 22/04/20מקווה 19/11/191230046 18 31/12/24מתחדש 18החסידה 0503199273 033115593מקווה באר משה משה משיח

עפולה07181 מועצה דתית מקווה 22/04/20מקווה 19/11/191230045 31/12/24מתחדש רח' ברוכוב 0503199273 033115593מקווה עפולה עלית משה משיח

עפולה08028 17/02/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםסוכנות טויוטה 15/09/19261 31/12/35מתחדש קהילת ציון 0505399398 511676249א.ב. עפולה בע"מ ביטון דוד

עפולה08049 חרבי אסף- שיפוץ ראשי מנועים לרכב 25/05/98מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 18/03/981475 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 046597664 032433401חרבי אסף

עפולה08050 מוסך אמין- תיקוני פרונט ואבחון תקלות 02/04/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 08/10/181230913 31/12/34מתחדש קהילת ציון 0505448630 027605310עדות אללה אמין

עפולה08051 מכון אגזוזים ורדיאטורים 18/07/99מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 30/12/981850 00/00/00לצמיתות המלאכה 0523558894 51392751סחראי שמואל

עפולה08054 בן משה עובדיה ובניו 01/01/75מוסך - חשמלאות 28/11/13132 00/00/00מתחדש קהילת ציון 046527834 512290172בן משה עובדיה

עפולהא08054 בן משה עובדיה ובניו 01/01/75מוסך-טיפול אחר ברכב 00/00/00133 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 512290172בן משה עובדיה

עפולה08065 מוסך אריאל 29/11/98מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 22/02/981637 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 046527756 6895141אילוז שמעון

עפולה080669 פרונט טכנו קאר 27/01/11מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 08/04/081231705 00/00/00לצמיתות המלאכה 0502501166 52176609כהן יגאל

עפולה080674 06/12/09כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ 15/09/19122947 00/00/00לצמיתות רח' מנחם בגין 512642281אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ ארנה פארן כוכבי036151458

עפולה080675 נתי גרופ סירוויס בע"מ 31/01/19העברת רכב ממקום למקום 24/12/081230895 31/12/24מתחדש רח' קדרון 0502720700 513870923נתי גרופ סירוויס בע"מ

עפולה080677 05/12/16כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםרכב שחר 24/06/131230125 31/12/31מתחדש 92רח' הבנים 046491050 557960036רכב שחר

עפולה080679 31/12/09כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםבית הרכב 04/05/09123000 00/00/00לצמיתות רח' הבנים 0522797211 029285707בית הרכב בטיטו יאיר

עפולה080680 08/07/20כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםדומיקאר בע"מ 30/12/191231041 31/12/34מתחדש רח' קהילת ציון 0547777710 520038985דומיקאר בע"מ

עפולה080684 18/09/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםסוכניות רכב 15/09/191230972 31/12/33מתחדש רח' המלאכה 046421771 054937636סוכניות רכב עבאדי מאיר

עפולה080686 א.ב. עפולה בע"מ 15/03/12מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 15/12/10123309 00/00/00לצמיתות החרמש 0507849997 511676249א.ב. עפולה בע"מ

עפולהא080686 א.ב. עפולה בע"מ 19/01/14מוסך - חשמלאות 03/10/131230034 00/00/00מתחדש החרמש 1700500213 511676249א.ב. עפולה בע"מ

עפולהב080686 א.ב. עפולה בע"מ 29/06/21מוסך-טיפול אחר ברכב 03/10/131230035 31/12/35מתחדש החרמש 1700500213 511676249א.ב. עפולה בע"מ

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה080691 14/12/20כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאס.בי. אס סוכנות מוסכים 04/03/1995 31/12/34מתחדש רח' קדרון 512853953(אס.בי.אס סוכנות מוסכים ומכוניות0508388129

עפולה080698 27/10/20כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהם2007( שלמה תחבורה 29/10/121230047 31/12/33מתחדש רח' מנחם בגין 046400107 2007514065457(שלמה תחבורה

עפולה080699 מוסך  את סעיד 13/02/14מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 06/10/13123366 29 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 046402728 59944835מוסך  את סעיד

עפולה080701 ע.י.ר עפולה מוטורס שירותי רכב בע"מ 17/08/17מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 06/11/111230184 31/12/32מתחדש רח' קדרון 512445370ע.י.ר עפולה מוטורס שירותי רכב בע"מ רגב עופר0509593436

עפולה080703 מוסך החלוץ 09/03/14מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 30/08/13123325 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 0505260016 058573924זועבי פאיז

עפולה080706 28/11/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ומרחבים ניהול ותפעול ציי רכב בע"מ 05/09/21123355 31/12/35מתחדש רח' הבנים 511863805מרחבים ניהול ותפעול ציי רכב בע"מ0524833838

עפולה08074 מוסך אדריס 18/06/78מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 26/06/77653 00/00/00לצמיתות 20קהילת ציון 0547241000 2064491זועבי אדריס

עפולה08103 מוטוקרס בע"מ- אמיתי 26/05/94מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 17/05/92676 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 046521961 51113698אמיתי ובניו סוכניות בע"מ

עפולה08112 מתן ש. ת בע"מ 01/01/99מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 22/10/181852 00/00/00לצמיתות המגל 0505206438 515324168אליהו שמשון

עפולה08119 28/12/05כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםי.מ.א.י סחר 05/12/192615 00/00/00לצמיתות הבנים 0505606426 031754492קדוש אלון

עפולה08123 מוסך טאהר בע"מ 03/05/11מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 24/10/9972 00/00/00לצמיתות המגל 514548593מוסך טאהר בע"מ טאהר עבדאללה אדי0505203207

עפולהא08123 מוסך טאהר בע"מ 16/11/10מוסך-טיפול אחר ברכב 11/07/13123174 00/00/00מתחדש המגל 0505203207 514548593מוסך טאהר בע"מ

עפולה08149 מוסך חשמלאות רכב גראיסי עואני 15/02/00מוסך - חשמלאות 01/11/001230142 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 0506884941 59425603עואני גראיס

עפולה081501 ( מוסך רעים עפולה 18/01/22מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 17/11/201230198 31/12/36מתחדש רח' המלאכה 0537783802 513329300(מוסך רעים עפולה

עפולה081504 קומפיוטסט עפולה 30/08/15מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 03/02/131230146 31/12/30מתחדש 10רח' השרטט 0543034000 040254435שלמה גולן נחום

עפולה081505 מוסך פחחות המומחים ח.א בע"מ 04/02/15מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 06/10/131230124 31/12/30מתחדש 4רח' חרוד 514866185מוסך פחחות המומחים ח.א בע"מ046363367

עפולהא081508 מאור פרטס 16/06/15יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 14/04/131230403 31/12/25מתחדש רח' המלאכה 0544699934 039119797בן יהודה מאור

עפולה081511 מכון כל בודק 26/02/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 24/02/191230230 31/12/34מתחדש המלאכה 0522793932 058200007חילו כמיל

עפולה081515 נאיל זועבי טכנולגיה מתקדמת לרכב 04/04/16מוסך - חשמלאות 06/10/131230118 31/12/31מתחדש פנקס צבי 0544223567 033116302זועבי נאיל

עפולה081520 16/01/18כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לואי.פי.אי ישראל חניה ובקרה בע"מ 28/11/171230324 31/12/23מתחדש שד' יצחק רבין 0529431521 5128258358( אי.פי.אי ישראל חניה ובקרה

עפולה081523 18/06/15כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה(; חלקים משומשים - מכירתם אחסונםנ.ס חלפים לרכב 15/07/141230401 31/12/30מתחדש 10המלאכה 0548116630 025960105עלי נאסר

עפולה081525 A.S סוכנויות 28/02/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 21/02/191230661 3 31/12/34מתחדש חרוד 0524337722 A.S 558003554סוכנויות שלומי אואקרט

עפולהא081525 A.S 28/02/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםסוכנויות 15/09/191230662 31/12/34מתחדש חרוד 0524337722 A.S 558003554סוכניות

עפולה081527 מוסך עפולה 05/06/16מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 10/11/141230365 31/12/31מתחדש קהילת ציון 0505653551 034424291זועבי חסן

עפולה081528 24/03/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעלחניון תת קרקעי חסון 28/02/191230507 31/12/29מתחדש יהושוע חנקין 0546727000 74279639חסון שלום

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה081533 26/12/18כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםיורו קאר מוביל 24/12/181230549 31/12/33מתחדש 72מנחם 0503386300 032436750אביטבול משה

עפולה081534 סטרטרים העמק 26/03/18מוסך - חשמלאות 22/06/151230795 31/12/33מתחדש 6המלאכה 0503958240 032623696סעאידה פאדי

עפולה081536 סופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מ 31/03/19הסעת נוסעים 28/02/191230573 31/12/34מתחדש קהילת ציון 512947599סופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מ ווקס אייל שמחה0549410870

עפולהא081536 סופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מ 31/03/19תחנה מרכזית 12/07/171230573 31/12/34מתחדש קהילת ציון 512947599סופרבוס הסעים ותיור ושות' בע"מ בליליוס אליהו0549410870

עפולה081548 15/08/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאוויס -כלי רכב 08/12/191230767 26/06/23מתחדש המחשלים 0502073014 520039249אוויס -כלי רכב

עפולה081551 חן לרכב התקנות 22/02/17מוסך-טיפול אחר ברכב 10/08/161230607 1 31/12/32מתחדש המלאכה 0587170473 029679867חן טל

עפולה081552 מנגנון העמק 24/12/19מוסך-טיפול אחר ברכב 05/12/191230994 31/12/34מתחדש המלאכה 0504461612 203988605מנגנון העמק מוחמד עומרי

עפולה081553 רכבת ישראל בע"מ 04/01/18תחנה מרכזית 06/11/161230775 31/12/33מתחדש רכבת ישראל עפולה 520043613רכבת ישראל בע"מ עמיחי אזולאי03-6937860

עפולה081554 מוטופאן-אופנועים 29/06/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 09/01/201230973 31/12/34מתחדש השרטט 0504466815 514223957מוטופאן בע"מ

עפולה081556 גלגלי עפולה בע"מ 09/07/19הסעת נוסעים 19/06/191230701 31/12/33מתחדש המחשלים 0506500325 515327856רווח שמעון חיים

עפולה081557 מוסך משארקה בע"מ 21/02/18מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 11/01/171230719 47 31/12/33מתחדש קהילת ציון 512032863מוסך משארקה בע"מ מחמוד משארקה0532224447

עפולהא081557 08/12/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםמוסך משארקה בע"מ 02/12/191230719 47 31/12/33מתחדש קהילת ציון 512032863מוסך משארקה בע"מ מחמוד משארקה0532224447

עפולה081559 וולקן תעשיות רכב בע"מ 19/05/19מוסך-טיפול אחר ברכב 26/02/191230747 35 31/12/34מתחדש קהילת ציון 0507806364 520036518וולקן תעשיות רכב בע"מ

עפולה081560 26/03/18כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםרכב תמר 04/06/171230793 36 31/12/33מתחדש הבנים 0507962962 306958885רכב תמר כהן ורוניקה

עפולה081561 משארקה בע"מ 23/06/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 23/02/201231027 46 31/12/33מתחדש קהילת ציון 512032863משארקה בע"מ משארקה מוחמד0505717644

עפולהא081561 09/09/00כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםמשארקה בע"מ 04/12/19 46 00/00/00מתחדש קהילת ציון 512032863משארקה בע"מ משארקה מוחמד0505717644

עפולה081562 מוסך אמונה עפולה 25/02/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 17/02/201230788 29 31/12/34מתחדש קהילת ציון 0502888414 558257259מוסך אמונה עפולה אוחנה רועי

עפולה081563 מוסך המקצוענים 15/08/21מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 23/02/201231124 31/12/33מתחדש קהילת ציון 0528910197 558359568מוסך המקצוענים

עפולה081564 מוסך תלי כץ בע"מ 27/02/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 25/02/191230904 31/12/34מתחדש פנקס צבי 0548357575 514784818מוסך תלי כץ בע"מ תלי כץ

עפולה081565 מרכז המנגנון 16/01/19מוסך-טיפול אחר ברכב 21/01/181230887 31/12/34מתחדש המלאכה 0523220072 63460463מרכז המנגנון אמרגי מרדכי

עפולה081567 גלגלי עפולה הסעים ותחבורה בע"מ 14/11/19הסעת נוסעים 06/11/191230821 31/12/33מתחדש המחשלים 515837961גלגלי עפולה הסעים ותחבורה בע"מ שמעון וסאלי רווח0506500325

עפולה081570 ע.ר.ן מוטורוס 24/03/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 14/08/181230889 31/12/34מתחדש חיים לסקוב 0549479993 515732055ע.ר.ן מוטורוס טוביה כץ

עפולה081572 12וולט 30/05/19מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 22/11/181230933 31/12/34מתחדש פנקס צבי 0542530687 311706881ולדיסלב אברמוב 12וולט

עפולה081573 )המסיע עפולה )ע.ח 07/11/19הסעת נוסעים 27/10/191230875 31/12/33היתר זמני שד' מנחם בגין 0544514843 513603514)המסיע עפולה )ע.ח

עפולה081574 31/07/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאלדן תחבורה בע"מ 31/12/191230905 25/07/23מתחדש יהושע חנקין 0525795121 510454333אלדן תחבורה בע"מ

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה081576 שלוקה אהרון 28/05/94מוסך-טיפול אחר ברכב 13/01/191231694 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 50138742

עפולה081577 01/09/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםבלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מ 07/08/191230968 31/12/33מתחדש הבנים 513178707בלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מ שיריון גיל0504763157

עפולה08158 סמי רדיאטורים 01/01/78מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 05/10/77692 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 046592597 7092882אהרון סמי

עפולה081583 22/03/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה(; חלקים משומשים - פירוקם מהרכבשחם שיווק והפצה 04/08/201231023 31/12/35מתחדש חרוד 063938831שחם שיווק והפצה יואל גרינבאום0544393883

עפולה081584 מוסך דודו 14/09/21מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 05/09/211231047 31/12/33מתחדש חרוד 0505442895 21818679מוסך דודו זועבי מחמוד

עפולה081585 מוסך המיישר 14/08/22מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 12/05/191231745 31/12/33מתחדש המלאכה 0535263488 053767919מוסך המיישר

עפולה081587 04/08/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםארי קאר פוינט 04/08/221231751 04/10/22מתחדש המגל 0524446080 200669059ארי קאר פוינט

עפולה081588 04/12/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםפריים-ליס ניהול ציי רכב בע"מ 23/06/191230983 31/12/33מתחדש הבנים 511221699פריים-ליס ניהול ציי רכב בע"מ דורי מנור0522201555

עפולה081590 באשיר את סלים שירותי רכב בע"מ 17/02/21מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 16/10/201231009 31/12/35מתחדש פינקס צבי 515934925באשיר את סלים שירותי רכב בע"מ זועבי באשיר0542023503

עפולה081596 קולור ד.נ.א 09/11/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 13/10/201231032 31/12/34מתחדש חרוד 0549497149 558379525קולור ד.נ.א שגיב דוד

עפולה081597 פתרונות מתקדמים לרכב 08/08/21מוסך-טיפול אחר ברכב 13/01/201231033 31/12/34מתחדש החרוד 300408119פתרונות מתקדמים לרכב אדרי עידן0528650496

עפולה081598 מוסך ספרינטר 14/12/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 22/01/201231059 31/12/34מתחדש המלאכה 05030477745 315800029מוסך ספרינטר תקיוי ברא

עפולה081601 מוסך הארץ 13/01/22מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 28/10/201231074 4 31/12/36מתחדש המלאכה 0506971604 037383601מוסך הארץ אבו סריה נסרי

עפולה081604 קשב עפולה אקספרס בע"מ 24/01/21הסעת נוסעים 03/01/211231075 31/12/35מתחדש שדרות ארלוזורוב 0505331156 512184649קשב עפולה אקספרס בע"מ

עפולה081605 מטיילי עפולה והעמקים בע"מ 14/03/21הסעת נוסעים 16/02/211231098 80 31/12/35מתחדש שדרות מנחם בגין 0509600060 514026657זועבי באסל

עפולה081609 25/07/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה(; חלקים משומשים - מכירתם אחסונםגי רואד 22/04/211231153 31/12/35מתחדש המלאכה 052-6989111 040559007מדר גיא

עפולה081610 אמנון מסילות 30/05/21הסעת נוסעים 26/04/211231130 3 31/12/35מתחדש משה שרת 054-5644352 510917388אמנון מסילות בע"מ

עפולה081613 18/11/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםביטון מוטורס בע"מ 24/06/211231186 21/10/22מתחדש 100ירושלים 0526858484 515289635ביטון מוטורוס בע"מ

עפולה081615 10/10/21כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאופרייט ליס בע"מ 22/08/211231172 06/10/22היתר זמני מנחם בגין 0549770320 512584996אופרייט ליס בע"מ

עפולה081617 16/01/22כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאלבר צי רכב בע"מ 12/09/211231183 21/10/22מתחדש 100ירושלים 0526363212 512642281אלבר ציי רכב )ר.צ.(בע"מ

עפולה081621 אילן קארגלס בע"מ 03/05/22מוסך-טיפול אחר ברכב 21/02/221231735 19 31/12/36מתחדש 053-779-4030קהילת ציון 510872666אילן קארגלס בע"מ

עפולה08167 מוסך חוסאם את חוסאם 28/02/07מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 14/10/012601 00/00/00לצמיתות סמוך למפעל תדיראן 0507675473 26468652דראושה חוסם

עפולה08172 הורן את ליבוביץ 00/00/00מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 11/12/141231698 00/00/00מתחדש רח' קהילת ציון 0505921192 510605694הורן את ליבוביץ הורן יעקב

עפולהד08172 הורן את ליבוביץ 00/00/00הסעת נוסעים 04/11/011231698 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 0505921192 510605694הורן את ליבוביץ

עפולה08174 מוסך הרצל 22/06/05פחחות וצביעת רכב 23/04/02677 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 0502112340 5138596מוסך הרצל פחחות

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה08185 מוסך ענק הרכב בע"מ 11/04/06פחחות וצביעת רכב 07/03/062609 00/00/00לצמיתות שדרות יצחק רבין 0505815816 513724880עבוד האני

עפולה08199 בע"מ 2002מוסך רעים 20/05/04מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 18/11/031231703 00/00/00לצמיתות רח' יהושע חנקין 0577783802 513329300( מוסך רעים עפולה

עפולה08200 א.א שרותי רכב עפולה בע"מ 22/10/17מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 29/10/121230575 196 31/12/32מתחדש שד' מנחם בגין 513421735א.א שרותי רכב בע"מ אבירם מורלי0535606069

עפולהא08200 17/10/17כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםא.א שרותי רכב עפולה בע"מ 29/10/1275 31/12/32מתחדש שד' מנחם בגין 513421735א.א שרותי רכב עפולה בע"מ מורלי אבירם0575606069

עפולה08201 מוסך רם 02/09/04פחחות וצביעת רכב 19/02/041231712 00/00/00לצמיתות רח' המלאכה 0528359633 53838157חילו האני

עפולה08202 מוסך מונזה 23/12/20מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 11/03/202485 4 31/12/34מתחדש רח' השרטט 0544843900 025050196מוסך מונזה מלקס איתן

עפולה08210 15/12/20כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםאוטו סנטר שותפות מוגבלת/קשר רנטא קאר בע"מ 11/06/181230037 12/09/23מתחדש שדרות מנחם בגין 520039876אוטו סנטר שותפות מוגבלת/קשר רנט א קאר בע"מ יזהר שרון0542333548

עפולה08211 ביתר תור בע"מ 12/02/07הסעת נוסעים 12/02/071231699 00/00/00לצמיתות רח' קהילת ציון 0503655555 51399582ביתר תור בע"מ

עפולה08214 18/09/19כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמה( - מכירתם; השכרתם; תיווך בהםמונזה סוכניות רכב 15/09/192554 31/12/33מתחדש רח' השרטט 0544507025 028626703מונזה סוכניות רכב מלקס אייל

עפולה08223 מוסך המרכז -אחים עיד בע"מ 07/01/07מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 07/01/071231709 10 00/00/00לצמיתות רח' המלאכה 511481152מוסך המרכז-אחים עיד בע"מ סעאיד עאייד0507952511

עפולה08224 2000טכנו פרונט 14/01/20מוסך-טיפול אחר ברכב 23/07/191230993 31/12/34מתחדש המלאכה 0524897277 029773892כסאברי עלא 2000טכנו פרונט

עפולה08648 מוסך כל אוטו 11/01/07מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה 19/05/131231700 00/00/00לצמיתות מנחם בגין 0537606360 028090066שאול רונן

עפולה09007 08/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםאמיתי אלי 13/11/199 31/12/22מתחדש רח' הקשת 0505269955 53272720אמיתי אלי

עפולה09009 31/01/19שירותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוניש.א.ש צפון ועמקים בע"מ 07/01/881230894 4 31/12/24מתחדש ירושלים 512019779ש.א.ש צפון ועמקים בע"מ אורלי אלתר אילני0523221230

עפולה090094 31/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםשחף אבטחה בע"מ 02/10/191131118 31/12/22מתחדש הרב לוין 04-819831 1989511413270שחף אבטחה

עפולהא09009 09/01/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםש.א.ש צפון ועמקים בע"מ 28/11/181230881 4 31/12/22מתחדש ירושלים 512019779ש.א.ש צפון ועמקים בע"מ אורלי אלתר אילני0523221230

עפולה090100 בע"מ )1997(ניב ביטחון 24/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונם 30/10/1958 31/12/22מתחדש רח' העליה 0577787400 512543984בע"מ נגר ירמיהו )1997(ניב ביטחון

עפולה090102 14/06/20כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםע.מי.ש.ב. שרותים בע"מ 19/02/202 31/12/23מתחדש כיכר העצמאות 510802325ע.מי.ש.ב. שרותים בע"מ בנימין לב אידי0506411136

עפולה090105 18/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםנוף ים ביטחון בע"מ 22/10/191230537 31/12/22מתחדש רח' חטיבה 0546903502 512592593נוף ים ביטחון בע"מ ראיד פלאח

עפולה090107 23/12/21כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 05/09/211230800 1 31/12/24מתחדש רח' יהושע חנקין 510095987ג'י וואן פתרונות ואבטחה בע"מ ג'י וואן פתרונות0507691841

עפולה091502 19/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםמיקוד ישראל אבטחה שרותים וכוח אדם 18/11/191230156 31/12/22מתחדש מנחם בגין 511549834מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכוח אדם בע"מ אמיר אלישר0523184000

עפולה091503 2002.נשק הצפון ר 08/04/21כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונם 18/10/201230667 14 31/12/24מתחדש קהילת ציון 0503006969 513249052כהן אהרון

עפולהא091503 2002.נשק הצפון ר 30/05/21כלי נשק ותחמושת - מטווח ירי 18/10/201230667 14 31/12/23מתחדש קהילת ציון 0503006969 513249052כהן אהרון

עפולה091504 22/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםאס.איי. אייצ'  חברת אבטחה בע"מ 11/12/191230677 18 31/12/22מתחדש שד' יצחק רבין 514282078אס.איי. אייצ'  חברת אבטחה בע"מ הלפרין צבי0546535900

עפולה091505 22/12/19כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםטי אנד אם סער בטחון בע"מ 23/10/191230880 31/12/22מתחדש המגל 511635625טי אנד אם סער בטחון בע"מ טל מור שמעון0542042128

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790
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עפולה091507 13/02/20כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםאס. בי. די אבטחה בע"מ 30/06/221230931 31/12/23מתחדש מנחם בגין 0543600632 515663466אס .בי.די אבטחה בע"מ

עפולה091508 18/04/21שירותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוניש.א.ש צפון ועמקים-אבטחה ושמירה בע"מ 11/03/211231114 1 31/12/26מתחדש שד' בן גוריון 512019779ש.א.ש צפון ועמקים -אבטחה ושמירה בע"מ0537200222

עפולהא091508 18/04/21כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונםש.א.ש צפון ועמקים-אבטחה ושמירה בע"מ 11/03/211231114 1 31/12/24מתחדש שד' בן גוריון 512019779ש.א.ש צפון ועמקים -אבטחה ושמירה בע"מ0537200222

עפולה091509 בע"מ )1989( בן בטחון 16/11/21כלי נשק ותחמושת - מכירתם; תיקונם; אחסונם 07/10/211231184 62 31/12/24מתחדש שדרות בן גוריון 0544666530 511417156בע"מ )1989(בן בטחון

עפולה10007 מסגריית סימון 07/06/99מסגריה 13/02/861902 00/00/00לצמיתות שוק ישן 0545233444 69355949כהן סימון

עפולה10011 דפוס אבי שרותי הגליל בע"מ 21/10/04בית דפוס 30/01/00353 00/00/00לצמיתות מנחם בגין פינת יהושע 0503203205 514115641רותם אבי

עפולה100266 גוונים איבוק אפוקסי בע"מ 31/01/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 11/07/132646 31/12/29מתחדש רח' חיים לסקוב 511070526גוונים איבור אפוקסי בע"מ עמר דן0526503331

עפולה100274 ש.מ.ח בית מלאכה לעיבוד שבבי בע"מ 15/07/09מסגריה 28/09/06123011 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 513172007ש.מ.ח בית מלאכה לעיבוד שבבי בע"מ0505714109

עפולה100276 23/01/19חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםא. פרץ אספקה טכנית 19/01/16466 44 31/12/34מתחדש קהילת ציון 0523566446 059291567א. פרץ אספקה טכנית פרץ מנחם

עפולה100279 גנדי מטבחים 20/01/19עץ ומוצריו - ייצור רהיטים 12/11/062481 31/12/29מתחדש התעשייה 0542236000 001957182גנדי מטבחים גנדי יעקב

עפולה100283 20/01/19עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוינגריית אבי 19/04/07123187 2 31/12/29מתחדש חרוד 0507877969 056198385נגריית אבי עיני אלוני אברהם

עפולה100291 עורב מערכות התראה אלקטרונית בע"מ 20/01/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 20/02/20123073 31/12/29מתחדש המסגר 520039033עורב מערכות התראה אלקטרונית בע"מ מלמן שמואל046535024

עפולהא100291 30/09/21תכשירים; כהגדרתם בפקודת הרוקחים; וציוד רפואי - הרכבת ציוד רפואיעורב מערכות התראה אלקטרונית בע"מ 17/02/20123073 1 31/12/30מתחדש המסגר 51198133עורב מערכות התראה אלקטרונית בע"מ מלמן שמואל039726000

עפולה100292 איי.סי.סי מרכז החיתוך הישראלי בע"מ 14/12/10מתכת; מוצריה - הרכבתם 14/12/101231697 00/00/00לצמיתות 8רח' המסגר 514059591איי.סי .סי מרכז החיתוך הישראלי ע"מ046420642

עפולה100295 נמרוד אספקה טכנית 31/01/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 09/09/08122965 31/12/29מתחדש 6/4מנחם בגין 0505590927 511260721נמרוד אספקה טכנית

עפולה100297 05/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםל. בר אלומיניום בע"מ 06/01/091230896 31/12/29מתחדש רח' יהושע חנקין 0505336240 512157322ל. בר אלומיניום בע"מ בר יצחק

עפולה100307 16/02/21חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםא.א. אושר חומרי בניין 01/03/201230213 16/02/23מתחדש יהושע חנקין 514476175א.א. אושר חומרי בניין דנינו שלמה046407772

עפולה100323 מרפדיה ידי זהב 09/09/16מרפדיה 29/10/121230141 31/12/26מתחדש 3רח' חרוד 0528775370 312719339יוסופוב מזל

עפולה100324 2010מרפדית זהבה 02/08/12מרפדיה 05/04/11123251 00/00/00לצמיתות 7כורש 046404246 2010514538834מרפדית זהבה

עפולה100328 תריסי חן 11/09/14יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 06/10/13123374 31/12/24מתחדש רח' קהילת ציון 0506623501 043327154פסנד אורי

עפולה100329 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ 24/02/22יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 17/02/201230948 31/12/29מתחדש מתחם תדיראן 0508717152 515251593פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

עפולה100332 אשנר תעשיות מתכת 06/11/11מסגריה 15/09/111231707 00/00/00לצמיתות 8רח' החרמש 0526858601 058230566שלום רוני

עפולה100333 אלון מוטור פיקס 28/06/17יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 14/11/11123339 31/12/27מתחדש רח' קהילת ציון 0507961898 557684685אלון מוטור פיקס

עפולה100334 18/02/15מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםאלום עמק השחר בע"מ 24/11/11123359 31/12/25מתחדש 'ב 3רח' חרוד 046420990 513166645אלום עמק השחר בע"מ

עפולה10042 ד. גלעד מתקני אוטומציה וחשמל בע"מ 03/02/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 24/11/971888 31/12/29מתחדש מנחם בגין 046596311 512552464דב גלעד

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/30
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה10047 29/10/20חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםח.ל.י. פיבין בע"מ 10/12/171231049 31/12/34מתחדש רח' קהילת ציון 0545660770 515358687פיבין לירן

עפולה10054 03/02/19חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם; עיבודם; אריזתםגבריאל פיש תעשיות כימיקלים בע"מ 20/09/84649 31/12/29מתחדש החרט 510885338גבריאל פיש תעשיות כימיקלים בע"מ גבריאל פיש0504204000

עפולה10085 בבילה יעקב כלבו לזכוכית 03/02/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 07/02/962051 31/12/29מתחדש קהילת ציון 0522691113 055980072בבילה יעקב

עפולה10089 2000חידוש נעל 23/01/94דברי הנעלה - ייצורם 25/07/93538 00/00/00לצמיתות שפרינצק 0505806715 304464688מלייב נריק

עפולה10093 דפוס העמק בע"מ 26/12/93בית דפוס 15/10/90462 00/00/00לצמיתות הרמז 046592827 511314502הירשברג עודד

עפולה10097 2000דפוס 14/12/10בית דפוס 13/04/0522171 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 046421139 041236522בוכריס ניסים

עפולה10098 ישראל דדו חומרי גלם לבניה, שיש ועיבוד שיש 13/07/98אבנים,מחצבים,מנרלים - גריסתן 22/10/951551 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 042239970דדו ישראל

עפולה10102 שיש העמק 07/11/21יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 12/08/0251829 31/12/28מתחדש המגל 0508623901 064223803בן דוד מנחם

עפולה10106 גימיק שלטים 22/06/98ייצור שלטים 14/06/981539 00/00/00לצמיתות שרת 5665028טרם משה

עפולה10108 הושמנד משה שלטי הצפון 07/01/96ייצור שלטים 11/12/941294 00/00/00לצמיתות קהילת ציון 2232476הושמנד משה

עפולה10113 ציוד חקלאי עפולה בע"מ 23/11/87מתכת; מוצריה - הרכבתם 24/07/8722252 00/00/00לצמיתות האורג 046527770 510521560כליף איתן

עפולה101205 23/05/21מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםעזאת חסן - ניקוי תבניות 22/08/181230501 37 31/12/31מתחדש רח' פנקס צבי 0505244766 025847500חסן עיזאת

עפולה10139 קימברלי קלארק ישראל בע"מ 11/02/19נייר ומוצריו - ייצור 22/08/17555 31/12/29מתחדש שד' דוד אליעזר 0523605870 510390321קימברלי קלארק ישראל בע"מ

עפולה10142 01/01/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםנמרוד אספקה טכנית 16/05/131641 31/12/28מתחדש מנחם בגין 04  6523284 511260721סיסו אלי

עפולה101504 קסטן תריסים בע"מ 05/02/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 12/03/131230194 31/12/29מתחדש רח' רמז 046527748 512871682קסטן תריסים בע"מ

עפולה101505 18/02/15עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוימטבחים פיקס טופ 03/10/131230119 31/12/25מתחדש 6רח' התעשיה 0523716392 036203677סלפיתי סעיד

עפולה101507 מסגריית הפרופיל 31/12/14מסגריה 03/10/131230088 31/12/29מתחדש רמז 0505251053 026393314זועבי יוסף

עפולה101514 סיסמטריק בע"מ 18/02/15יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 02/07/131230320 26 31/12/25מתחדש אזור תעשיה 0547796393 513458976סיסמטריק בע"מ לבני יצחק

עפולה101517 16/02/21מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםאלום נט בע"מ 12/03/201231091 31/12/29מתחדש הרצל-פינת רש"י 0546242491 513436881אלום-נט בע"מ כץ רחל

עפולהא101517 אלום נט בע"מ 16/02/21מתכת; מוצריה - הרכבתם 18/02/201230853 31/12/34מתחדש הרצל- פינת רש"י 0546242491 513436881אלום-נט בע"מ כץ רחל

עפולה101520 יעקב רווח תעשיות מתכת בע"מ 28/11/17מסגריה 14/04/191230181 31/12/32מתחדש פנקס צבי 515583409יעקב רווח תעשיות מתכת בע"מ יעקב רווח0523064324

עפולה101522 א.א שלטים 27/04/14בית דפוס 02/09/131230203 00/00/00לצמיתות 19רח' הולנד 0504552552 066487877אלקיים אייל

עפולה101523 ר. אייל מערכות בע"מ 10/12/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 11/11/191230172 31/12/29מתחדש רמז 0502013040 514493196ר. אייל מערכות בע"מ

עפולה101526 אבנר זכוכית 04/05/16יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 12/01/141230216 12 31/12/26מתחדש קהילת ציון 0524753262 054489638דדון אבנר

עפולה101530 22/10/15חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם; עיבודם; אריזתםלבנין 09/04/141230487 31/12/25מתחדש רמז 0528079090 036276244כהן כפיר

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:

דף 32/31
תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790

אזוררחובבעל העסקמס' תיק שם העסק ת.הגשהמהות העסק
אחרון

מספר
רשיון

מספר סטטוס
התיק

תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה101535 אחים מסאדי למסגרות 07/06/22מסגריה 29/08/191231744 31/12/33מתחדש פנקס צבי 0526891470 203896261אחים מסאדי למסגרות

עפולה101536 ( סטילפלסט סחר 19/06/18פלסטיק ומוצריו 11/06/181230438 1 31/12/28מתחדש חיים לסקוב 054-3134181 514179647( סטילפלסט סחר

עפולהא101537 28/10/14חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםא.מ למסחר 02/10/141230313 31/12/29מתחדש רמז 0509666702 029936424זועבי איאד

עפולה101538 10/12/15חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםא.ב באספקה 12/11/141230421 7 31/12/30מתחדש הרב לוין 0556633233 037567468ברכה אלפרד

עפולה101541 בניאס / במביפלסט בע"מ 10/01/17פלסטיק ומוצריו 11/02/151230527 1 31/12/27מתחדש חיים לסקוב 0544608193 59292219במביפלסט בע"מ צור בניאס

עפולה101542 דנגור 22/12/15בית דפוס 26/05/151230477 31/12/30מתחדש 3החרוד 0544740320 022073316דנגור אלי

עפולה101543 ב.א.ג פתרונות אריזה בע"מ 07/06/22יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 24/10/181231743 1 31/12/28מתחדש חיים לסקוב 0535933866 514289696ב.א.ג פתרונות אריזה בע"מ

עפולה101545 הידרוטכניקה מערכות הידראוליות ורובוטיקה בע"מ 07/05/20יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 18/02/201230936 2 30/12/30מתחדש חרוד 511710238הידרוטכניקה מערכות הידראוליות ורובוטיקה בע"מ סתויה שטנייברג0504231948

עפולה101546 31/07/22מתכת; מוצריה - אחסונם; מיונם; סחר בהםאפריים מתכות 25/07/181231759 25/07/23מתחדש הגדוד העברי פינת קרן היס 05-5977000 055667117אפרים דייני

עפולה101549 31/05/22עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוימטבחי פאר 16/06/191231081 5 31/12/32מתחדש פנקס צבי 0544273609 315719468מטבחי פאר

עפולה101551 23/07/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםליוגב שירותים בע"מ 15/04/191230761 31/12/29מתחדש רמז 0542300004 1990000031435ליוגב שירותים

עפולה101553 12/05/22מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםפרדי עיבוד שבבי 05/09/211231054 39 31/12/27מתחדש פנקס צבי 0527310075 303751986פרדי עיבוד שבבי

עפולה101555 17/03/19עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטויטאצ'ווד 17/03/191230813 35 31/12/29היתר זמני קהילת ציון 0507328765 36609055טאצ'ווד מלול ליאב

עפולה101556 29/07/19עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוינגריית עץ הגולן 07/07/191230812 31/12/29מתחדש קהילת ציון/בנין התמר 079861373נגריית עץ הגולן אלמקיאס ארמונד0507266775

עפולה101557 ש.חיאל תעשיות בע"מ 07/02/19מסגריה 29/01/191230899 14 31/12/34מתחדש פנקס צבי 513336347ש.חיאל תעשיות בע"מ חיאל שגיא אליעזר0507570590

עפולה101558 הגרעין בע"מ 21/02/19דשנים - אחסונם 20/01/191230865 31/12/34מתחדש יהושע חנקין פינת מנחם 0546752525 510356876הגרעין בע"מ עמיר כהן

עפולהא101558 21/02/19חומרי הדברה; חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתםהגרעין בע"מ 26/07/181230858 31/12/29מתחדש יהושע חנקין פינת מנחם 0546752525 510356876הגרעין בע"מ עמיר כהן

עפולה101564 06/02/22מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםשבלול בע"מ 27/05/191231722 31/12/30מתחדש קהילת ציון 0505441061 512113523שבלול בע"מ יוחאי שמלה

עפולה101565 הנגריה 13/07/21עץ ומוצריו - ייצור רהיטים 04/11/191231147 20 31/12/31מתחדש קהילת ציון 0527022499 066415613הנגריה משה לוין

עפולה101567 26/10/21חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים - אחסונם; מכירתםראשית הבניה 13/12/201231180 21/10/22היתר זמני רח' ירושלים 0543538188 033077041סויסה יאיר

עפולה101568 23/05/21מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםניקו הנדסה 03/01/211231125 6 31/12/31מתחדש המלאכה 0535211989 328906730קורובוב דמיטרי

עפולה101570 חברת השדות בע"מ 03/01/22יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 01/03/201231714 31/12/32מתחדש הדרים 510489875חברת השדות בע"מ אברמוביץ יעקב0523003527

עפולה101571 17/11/21מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםטכניקה העמקים 05/09/211231133 6 31/12/31מתחדש המלאכה 053-4307559 203034913עבד אל קאדר איהאב

עפולה101572 18/11/21מתכת; מוצריה - אחסונם; מיונם; סחר בהםכנען מצח בע"מ 05/09/211231167 3 31/12/26מתחדש חרוד 0525759483 515088698כנען מצח בע"מ

עפולה10167 06/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםדוד ליפוף מנועי חשמל 13/01/991231713 31/12/29מתחדש פנקס צבי 67660175דוד ליפוף מנועי חשמל דוד סויסה0528532125

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790



ריכוז רשימת עסקים עפ"י תאריכי פתיחה

046524050/1עפולה  10הבוכרים           www.afula.muni.il          bat_el@afula.muni.il
עיריית עפולה

01/01/1910 : 31/12/2022 בין התאריכים:
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תאריך:12/09/2022

סה"כ תיקים:790
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מספר
רשיון
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תאריך
ניפוק

תאריך
פקיעה

נייד מזהה

עפולה10170 05/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםראול עבודות חריטה 30/08/99123121 31/12/29מתחדש חרוד 68808401ראול עבודות חריטה איצקוביץ ראול0522253000

עפולה10172 נורי - אל שערים אוטומטיים 05/02/19מסגריה 14/10/99320 31/12/34מתחדש פנקס צבי 02679622נורי אל שערים אוטומטיים ביטון ציון052-2662591

עפולה10177 05/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםחיש קרופ בע"מ 07/08/07101 28 31/12/29מתחדש חיים לסקוב 046592376 511617276חיש קרופ בע"מ בן נתן דניאל

עפולה10182 06/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםאל סי אס מערכות לחיתוך בלייזר בע"מ 07/03/00118 31/12/29מתחדש התעשיה 512755935אל סי אס מערכות לחיתוך בלייזר בע"מ אפרים טאיב046405770

עפולה10187 מפעל ספיר 06/09/17פלסטיק ומוצריו 29/10/12123122 31/12/27מתחדש רח' העמל 512122409ספיר תעשיות פלסטיק בע"מ להבה ספיר046405592

עפולה10205 דפוס הגלבוע עפולה בע"מ 23/12/01בית דפוס 19/05/13434 00/00/00לצמיתות משמר הירדן 050409281 512842550דפוס הגלבוע עפולה בע"מ

עפולה10216 א.ש.ד אוטומציה בע"מ 23/12/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 26/06/19582 31/12/29מתחדש קהילת ציון 511709883א.ש.ד אוטומציה בע"מ מוטי שוורץ0523207439

עפולה10237 ישראעץ תעשיות בע"מ 04/02/29עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 31/12/032671 31/12/34מתחדש רח' המלאכה 0528721880 513350017ישראעץ תעשיות בע"מ

עפולהא10237 04/02/19עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטויישראעץ תעשיות בע"מ 31/12/032513 31/12/29מתחדש רח' המלאכה 0528721880 513350017ישראעץ תעשיות בע"מ

עפולה10251 ג.א.ש הידראוליקה בע"מ 24/01/19יצור חומר גלם; מוצר; מכשיר 24/01/192597 9 31/12/29מתחדש החרמש 511894032ג.א.ש הידראוליקה בע"מ גולדפישר יהודה0528389816

עפולה10253 04/02/19מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתםקבוצת שניידר 14/10/18699 2 31/12/29מתחדש העמל 0546597000 511441206קבוצת שניידר יצחק שניידר

עפולהא10253 קבוצת שניידר 02/06/22תכשירים;  וציוד רפואי - ייצורם 02/01/20699 2 19/01/23מתחדש העמל 0546597000 511441206קבוצת שניידר יצחק שניידר

עפולהב10253 02/06/22תכשירים;  ציוד רפואי - מכירתם או חלוקתםקבוצת שניידר 16/10/20699 2 19/01/23מתחדש העמל 0546597000 511441206קבוצת שניידר

עפולה10257 סף דור בע"מ 04/02/19עץ ומוצריו - ייצור רהיטים 22/01/202445 31/12/29מתחדש התעשיה 0545949497 513623546סף דור בע"מ שיש יצחק

עפולה10263 16/11/21מתכת; מוצריה - אחסונם; מיונם; סחר בהםאלוני פרזול בע"מ 05/09/211230151 31/12/26מתחדש 3רח' הפרסה 0507387125 513782680אלוני פרזול בע"מ

ממוצע כמות ימים לדו"ח 445.4227848101266סה"כ כמות ימים בין תאריך הגשה לניפוק לכל הדו"ח כמות רשומות בדו"ח 351884790


