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61142002חטףמוסכיםגשר העץ 23, פארק התעשיות עמק חפרמאיר - חברה למכוניות ומשאיות בע"מ1

2WIN, 442642111מורכבאולמות אירועיםהתלם 1, פארק תעשיות עמק חפרגן אירועים

879644004חטףאולמות אירועיםהמסיק 6, א.ת עמק חפראומנות השף בע"מ [אודאון]3

1190244301מורכבמפעלי מזון ומשקאותצבי הנחל 19 , א.ת עמק חפרבירה אלכסנדר, אביר הבר בע"מ4

498465232חטףמסעדותחופיתבית הפנקייק5

060000מורכבמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחבית הראשונים 6, פארק תעשיות עמק חפרבליסניה6

142744004מורכבמסעדותגשר העץ 8, א.ת עמק חפרבראף קייטרינג [קסילט ישראל בע"מ]7

617044222חטףאולמות אירועיםבית הראשונים 32 , א.ת עמק חפרברכת העמק בע"מ (שמיים וארץ)8

1460644012חטףאולמות אירועיםהמסיק 2, פארק התעשיות עמק חפרגן אירועים אלכסנדר [מתחתנים בעמק]9

23344103חטףתחנות תדלוקקיבוץ משמר השרון, על כביש 4דור אלון משמר השרון [אלון אחזקות בע"מ]10

305566224חטףכלליהתלם 3, פארק התעשיות עמק חפרדקוליין בע"מ11

365825242319121מורכבמפעלי מזון ומשקאותבית הראשונים 1, פארק התעשיות עמק חפרהוד חפר12

55744103מורכבמפעל תעשייתי מזוןצבי הנחל 1, פארק התעשיות עמק חפרטיב טעם13

42344212מורכבמסעדותגשר העץ 3, פארק התעשיות עמק חפרטעם וצבע קייטרינג (2002)14

147966042חטףמפעלי כימיהצבי הנחל 6, פארק התעשיות עמק חפרי.ג.ל בריכות שחייה15

137066333חטףמסעדותצומת רופיןיומנגוס מפריד מערבי16

000000חטףמסעדותצומת רופיןיומנגוס צומת רופין (מפריד מזרחי)17

87641100חטףמפעלי מזון ומשקאותדרך גר הצבים, נחל אלכסנדר,יקב ויתקין18

785044004מורכבמסעדותמשטרת ישראל/מב"ן/מדור נכסים רח' בעלי הנכסים 44, רמלהכפר נופש נעורים [קרנות השוטרים מטא"ר]19

285466123חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחקיבוץ גבעת חיים מאוחדלימת בע"מ20

32744040חטףמוסכיםקיבוץ מעברותמאיר עמק חפר בע"מ חברה למכוניות (מעברות)21

229244103מורכבמפעלי מזון ומשקאותמושב בית יצחקמחלבת בית יצחק בע"מ22

320844212מורכבמפעלי מזון ומשקאותהמייסדים 6, גן יאשיהמחלבת יובל23

044440מורכבמפעלי מזון ומשקאותרחוב הרב נריה, כפר הרוא"המחלבת יעקבס24

377044330מורכבמסעדותקיבוץ משמר השרוןמטבח משמר השרון [בורדו]25

640כן564666מורכבמפעלי מזון ומשקאותמתחם מפעלי מעברות (אחרי כפר מונאש)מטרנה26

761844330חטףמסעדותקיבוץ משמר השרוןמתחם אלונית משמר השרון27

123466540חטףמפעלי כימיהקיבוץ עין החורשפחמ"ס28
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6164001211065מורכבמפעלי מזון ומשקאותגבעת חייםפריגת (גת) תעשייתי29

191144004מורכבאולמות אירועיםקיבוץ משמר השרוןקייטרינג השרון בע"מ [גני שרונית ולוקא]30

15044040חטףמוסכיםהחריש 17, א.ת עמק חפרקרן מוסכים, ענת אור אשכנזי31

69844013חטףתחנת רחיצהקניון "M הדרך", בית חירותרחיצת רכב M הדרך32

1615344004מורכבמפעל תעשייתי מזוןהמסיק 15, פארק התעשיות עמק חפר (מול תחנת השאיבה)רפאל תערובות בע"מ33

275343310חטףרפתכפר הרואהרפת אייגנר יוסף34

278044400חטףרפתגבעת חיים איחודרפת גח"א (גבעת חיים איחוד)35

746144420חטףרפתגבעת חיים מאוחדרפת גח"מ (גבעת חיים מאוחד)36

187644400חטףרפתרחבת הבנים 18, בית יצחקרפת זימן37

275944420חטףרפתקיבוץ העוגןרפת חפר38

371744400חטףרפתאמץרפת לייב לייבה (צביקה)39

112044212חטףרפתבני גאולים 90, כפר ידידיהרפת מלצר40

493743330חטףרפתקיבוץ המעפילרפת מנורה [המעפיל]41

4344301חטףרפתמושב אמץרפת סהר יורם42

206844430חטףרפתקיבוץ עין החורשרפת עין החורש43

128044400חטףרפתכפר הרוא"ה רחוב תורה ועבודה, נמצא על יד סניף "בני עקיבא"רפת פלג44

040000חטףרפת פריד יחזקאל45

155144400חטףרפתהנחלים 86, בארותייםרפת קליין46

040000חטףרפתדרך השדות 74, מושב בית יצחקרפת קראוס47

38344202חטףרפתגן יאשיהרפת שוורץ48

45566015חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחקיבוץ גבעת חיים מאוחדשוורץ אלמוג49

351144013חטףתחנת רחיצהקיבוץ משמר השרוןשטיפת רכב משמר השרון [ד.ח.א יזמות בע"מ]50

7144113חטףתחנות תדלוקצבי הנחל 2, פארק התעשיות עמק חפרתחנת דלק "דלק" אולניק (יעד)51

044004חטףתחנות תדלוקהמזח 9, פארק תעשיות עמק חפרתחנת דלק טן א.ת עמק חפר52

95044004חטףתחנות תדלוקנחל אלכסנדר 6, פארק תעשיות עמק חפרתחנת דלק סונול א.ת עמק חפר53

20465104חטףתחנות תדלוקפז יורופארק יקום, בניין הולנד 4, מיקוד 60972תחנת דלק פז חופית54

57366105חטףתחנות תדלוקפז יורופארק יקום, בניין הולנד 4, מיקוד 60972תחנת דלק פז רופין55

566066006מורכבמפעלי כימיהמתחם מפעלי מעברות, אחרי כפר מונאשתרימה56

27224511080103סה"כ


