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מים שוליים
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מספר
צרכן ראשי

1,016.22
המפעלים האזוריים

בקעת בית שאן 0 50 אפיקי מים אג' שת' חק' 52

23.44
תעשיות חולות לבנים

בע"מ 0 57
מפעל מקורות בית שאן

בהנהלה משותפת 10009

29.17 הנסון (ישראל) בע"מ 3 104 בית שאן עיריה 104

21.93
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס) בע"מ בית שא 4 104 בית שאן עיריה 104

23.6 דטיק מפעל כבלים בע"מ 7 104 בית שאן עיריה 104

11.94
מלון בית הארחה בית

שאן 12 104 בית שאן עיריה 104

36.4 מחצבי אבן בע"מ 0 129 מחצבי אבן בע"מ 129

39.8 מעדני עוף יחיעם 1 139 יחיעם קבוץ 139

9.7 מלון טבע ביחיעם 5 139 יחיעם קבוץ 139

19.58 כבירן בעמ 2 141 כברי קבוץ 141

115.03 טבעול מוצרי מזון 5 143 לוחמי הגיטאות קבוץ 143

15.08 בית הארחה 1 146 נס עמים אגודה 146

28.4
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס) בע"מ-יחיעם 0 161
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס) בע"מ-יחיעם 161

5.11
מלון תירות שמרת

אגש"ח בע"מ 1 162 שמרת קבוץ 162

12.36
בית אריזה תנובה אקס

גלבוע 2 169
אגודת המים השת' בעמק

חרוד 169

892.23 תנובה מחלבת תל יוסף 7 169
אגודת המים השת' בעמק

חרוד 169

0 2 אירוח בית אלפא 172 בית אלפא קבוץ 172

28.7 פולירם תעשיות 2 211 רם און מושב 211

404.64 עוף הגליל בעמ 2 234 החב' לפתוח הגליל בע"מ 234

3.78 אריזות לאבוקדו 10 234 החב' לפתוח הגליל בע"מ 234

15.7 טעמי הגליל 18 234 החב' לפתוח הגליל בע"מ 234

16.12 פרי פסגות בית אריזה 0 246 פרי פסגות בית אריזה 246

0 נטפים יפתח 3 251 יפתח קבוץ 251

21.12 הר קור 2002 בע"מ 3 258
מבואות החרמון מועצה

אזורית 258

31.82 תעשית אבן וסיד קדרים 1 285 קדרים (רותם) קבוץ 285

27.07 תעשית פלסטיקה חוליות 1 294 שדה נחמיה קבוץ 294

64.76 שלא"ג ספנטק 2 297 שמיר קבוץ 297
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36.35
שמיר פיתוח ותעשיית

אופטיקה 3 297 שמיר קבוץ 297

15.36
תל חי אכס' נוער  - אג'

אכס' נוער בישראל 0 321
תל חי אכס' נוער  - אג'

אכס' נוער בישראל 321

38.31
מלון אורחים בלב הגליל

(לביא) 3 328 לביא קבוץ 328

103.02 פרי ניר 4 329 צרכני מי-גת אג' שת' 329

15.99 אלון תבור בי"ס  שדה 11 329 צרכני מי-גת אג' שת' 329

13.87 פישר דרמה וייפס בע"מ 12 329 צרכני מי-גת אג' שת' 329

296.99 פרי הגליל בע"מ 0 348 פרי הגליל בע"מ 348

41.67 20.31
מחצבת כפר גלעדי

מחצבת עמיעד 0 361
מחצבת כפר גלעדי

מחצבת עמיעד 361

13.73
תעשיות רדימיקס טבריה

בע"מ 1 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

39.52
נ.ר.ספאנטק תעשיות

בע"מ 3 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

14.98 מלון חוף רון 6 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

7.79 מלון אסטוריה טבריה 7 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

29.25 המלון הסקוטי טבריה 8 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

7.2 מלון עדן טבריה 9 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

25.02 מלון רויאל פלאזה טבריה 10 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

10.33 מלון דונה גרציה בע"מ 11 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

27.76
מלון באלי (יאלון הרחבה

1983) בע"מ 12 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

71.8 מלון קלאב הוטל טבריה 13 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

69.89 מלון קיסר טבריה 14 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

11.84 מלון רסטל טבריה 15 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

86.84 מלון חוף גיא 16 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

33.63 מלון המלך שלמה טבריה 17 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

30.86 מכבסת מסד בע"מ 19 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

4.05 מלון ברגר טבריה 20 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

32.53 רימונים גלי כנרת טבריה 21 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

25.66 מלון לאונרדו טבריה 22 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

81.94
מלון לאונרדו פלאזה

טבריה 23 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

9.96 מלון פרימה טבריה 26 371 מי רקת טבריה בע"מ 371
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4.89 מלון ברז'יק טבריה 37 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

2.63 מלון שלום פלאזה טבריה 38 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

9.07 מלון סי הוטל טבריה 39 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

81.27
מלון לאונרדו קלאב

טבריה 68 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

5.52
מלון גולן מלונות כנרת

בע"מ 71 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

16.09 מלון ארקדיה טבריה 73 371 מי רקת טבריה בע"מ 371

74.95
תעשית אבן וסיד מחצבת

גולני 0 376
תעשית אבן וסיד מחצבת

גולני 376

75.5 פלזית תעשיות 1 458
גזית קבוץ (מחוץ

למערכת הארצית) 458

55.74 שרותים חקלאיים העמק 1 473
עמק-יזרעאל המועצה

האזורית 473

17.7 סטרפלאסט בע"מ 2 482 יובלי העמק בע"מ 482

32.13
בטון העמק-מ.א. עמק

יזרעאל 4 482 יובלי העמק בע"מ 482

99.79
אורבונד תעשיות גבס

ומוצריו בע"מ 5 482 יובלי העמק בע"מ 482

52.15 תוסף קומפאונדס בע"מ 8 482 יובלי העמק בע"מ 482

21.63
הוליס מטל אינדסטריס

בע"מ 10 482 יובלי העמק בע"מ 482

165.14 זן לכל - מפ.שימורים 13 482 יובלי העמק בע"מ 482

14.52 פזקר בע"מ 14 482 יובלי העמק בע"מ 482

28.63 תדיר גן 15 482 יובלי העמק בע"מ 482

6.6 דשן גת 16 482 יובלי העמק בע"מ 482

996.47 מחלבת תנובה אלון תבור 17 482 יובלי העמק בע"מ 482

100.88
טכנולוגיות מתקדמות

בעמק 19 482 יובלי העמק בע"מ 482

15.22
קל קל תעשיות (עפולה)

בע"מ 21 482 יובלי העמק בע"מ 482

52.15
תוסף קומפאונדס בע"מ-

חדש 24 482 יובלי העמק בע"מ 482

40.63 "מעדני מזרע" 4 484 מזרע קבוץ 484

6.43 מלון נוף תבור 6 484 מזרע קבוץ 484

24.61 פלסים בע"מ 1 486 מרחביה קבוץ 486

12.68
תעשיות רדימיקס בע"מ

(אלפא כנרת) 80 504
תאגיד כפרי גליל תחתון

בע"מ 504
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30.4 בטון מרואן בע"מ 89 504
תאגיד כפרי גליל תחתון

בע"מ 504

0.63
מלון בית הארחה מעין

חרוד 7 509 קולחי גלבוע בע"מ (*) 509

12.05 פרי ניב 8 509 קולחי גלבוע בע"מ (*) 509

0 לורדן ושות' 18 539 קולחי גליל עליון בע"מ 539

0
מלון בכפר ארוח כפרי

כפר סאלד 19 539 קולחי גליל עליון בע"מ 539

28.17 נקיד הצפון בעמ 0 556 נקיד הצפון בעמ 556

6.51 שלושת האופים בע"מ 52 615
כפר תבור המועצה

המקומית 615

10.48 יקב תבור (2005) בע"מ 53 615
כפר תבור המועצה

המקומית 615

30.11 בר בכפר בע"מ 54 615
כפר תבור המועצה

המקומית 615

3.18 מלון הר תבור 55 615
כפר תבור המועצה

המקומית 615

134.11
חברת חשמל אתר אלון

תבור 0 635 יובלי העמק בע"מ 482

1,561.37
חברת חשמל אתר אלון

תבור 0 635 פלגי מים בע"מ 1365

27.08 תעשיות רדימיקס בעמ 1 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

13.2 כרמו-כרום בע"מ 2 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

89.94 דלתא גליל תעשיות בע"מ 3 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

13.27 אלביט בע"מ 4 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

18.12
כתר פלסטיק בע"מ

כרמיאל 5 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

111.5
שטראוס מעדני עולם

בע"מ 7 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

35.31 קליל תעשיות בע"מ 8 636
עין כרמים תאגיד מים

וביוב בע"מ 636

748.29 נילית בעמ 0 657 נילית בעמ 657

86.22
אייר פרודקטס ישראל

בע"מ 1 657 נילית בעמ 657

18.66 ארומור 2 664 גבעת עוז קבוץ 664

65.99 זהר דליה 1 667 דליה קבוץ 667
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6.43 ארד דליה 2 667 דליה קבוץ 667

291.87
חב' חשמל-תחנת ט.ג.

חגית 0 675
חב' חשמל-תחנת ט.ג.

חגית 675

36.37
מיברג טכנולוגיות כבישה

קרה בע"מ 3 697 עין השופט קבוץ 697

3.07 ראם אגודה חקלאית 2 706 רמת השופט קבוץ 706

44.4 בטון מואסי בע"מ 20 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

5.6 בטון קדמאני רינה 21 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

14.6
עופות אחים זטמה נצרת

בע"מ 22 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

44.33
הנסון ישראל-מפעל נצרת

(ריינה) 24 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

25.45
תעשיות רדימיקס

(ישראל) בע"מ -ריינה 25 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

48.78 מלון גולדן קראון נצרת 56 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

8 סופר עוף פ.ש. בע"מ 57 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

19.51
מלונות נצרת החדשים

(2000) בע"מ 58 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

10.33 מלון הגליל נצרת 62 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

5.41
מלון גולדן קראון אולד

סיטי נצרת 81 765
הרי נצרת מפעלי מים

וביוב בע"מ 765

9.86 סנמינה אס.סי.איי. ישראל 1 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

3.01 מ.ג.ט. 2 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

279.17 זוגלובק משחטת עופות 5 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

10.2 6 מתכות חניתה 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

8.63 דימר 8 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

38.28
זוגלובק 2000 - נקניק

נהריה כשר 9 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

3.94
מלון אסיינדה ביער

מעלות 10 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

6.27 אגמים ציפויים בע"מ 14 778 תאגיד מעינות זיו בע"מ 778

27.04 וולקן מצברים 1 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783
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104.42 ישקר שלב א' 2 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

22.44
תעשיות רדימיקס(ישראל)

בע"מ 5 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

7.23 מילרם גוש תפן בע"מ 6 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

48.78 טקג'ט אירופוילס בע"מ 8 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

2.16 תפן יציקות מתכת בע"מ 11 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

4.34 פורמקס תעשיות עץ 12 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

32.03 טורבין ג'ט בע"מ 13 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

84.1
טכנולוגיות להבים בע"מ

קמפוס 101 14 783
מגדל תפן מועצה מקומית

תעשייתית 783

6.01
יקבי הרי גליל אחזקות

אג' שת' חק' 0 790
יקבי הרי גליל אחזקות

אג' שת' חק' 790

11.16 בלוקל-מפעל לבלוקים 1 814 רביד קבוץ 814

36.5 סאסאטק 1 855 אזור תעשיה דלתון 855

125.99 צאם מוצרי מזון 0 870 צאם מוצרי מזון 870

24.49 הנסון (ישראל) בע"מ 0 877 הנסון (ישראל) בע"מ 877

27.29 אגמו בע"מ 6 878 נהריה עיריה 878

97.53
נקניק נהריה כשר זוגלובק

בע"מ 9 878 נהריה עיריה 878

86.31 להבי ישקר 11 878 נהריה עיריה 878

37.9 מלון קרלטון נהריה בע"מ 14 878 נהריה עיריה 878

10.06 מלון מדיסון נהריה 16 878 נהריה עיריה 878

48.22
מלון בית קיי נהריה-מרכז

נופש 17 878 נהריה עיריה 878

1.49 איתנית מוצרי בניה בע"מ 0 887 נהריה עיריה 878

3.96
דור כימיקלים-מפעל

בי.או.פי.פי. 1 892 מינהלת בר לב בע"מ 892

450.36 מחלבות שטראוס-אחיהוד 2 892 מינהלת בר לב בע"מ 892

18.89
סאיקלון מוצרי תעופה

בע"מ 4 892 מינהלת בר לב בע"מ 892

8.35 פישמן הנדסה בע"מ 5 892 מינהלת בר לב בע"מ 892

9.27
דפוס ידיעות תקשורת

בע"מ 6 892 מינהלת בר לב בע"מ 892
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58.28 אבן קיסר 7 892 מינהלת בר לב בע"מ 892

479 מילועוף 4 915
מילואות-חב' לפתוח

משקי מפרץ חיפה בע"מ 915

56.85 עלית ממתקים בע"מ 1 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

5.76 תעשיות רכב בעמ 3 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

12.32
פרסונה אינטרנשיונל

בע"מ 4 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

111.12
משרד הבטחון 71 -
תע"ש נצרת עילית 5 953

מי-נעם  חב' המים והביוב
של נצרת עילית בע 953

159.37
פניציה-אמריקה ישראל
(זכוכית שטוחה)בע"מ 14 953

מי-נעם  חב' המים והביוב
של נצרת עילית בע 953

2.34 מגם בטיחות בע"מ 17 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

62.4
המלט (ישראל קנדה)

בע"מ 19 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

5.52
ג'אנה תעשיות / ג'אנה

י.ד. בע"מ 20 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

9.1 מכבסת מלבין הצפון 21 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

115.36
פי.סי.בי. טכנולוגיות

בע"מ 26 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

1,015.87
טאואר סמיקונדקטור

בע"מ 27 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

66.31 וישיי מגדל העמק 28 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

11.01
פינוקים תעשיות מזון 98

בע"מ 29 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

7.15 לוריאל ישראל 30 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

28.65
מלון פלאזה נצרת עילית

(עמיחי מלונות בע"מ 31 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

12.34 חוגלה טיטולים בעמ 39 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

9.2
אם.די.טי. - טכנולוגיות

מוצרי יהלום בע"מ 41 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

109.56
תלבר תעשיות למוסדות

בריאות בע"מ 43 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

17.44
תשלובת קירשנבאום

בע"מ 45 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953
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12.3
ס.מ. קסטל תעשיות מזון

בע"מ 46 953
מי-נעם  חב' המים והביוב

של נצרת עילית בע 953

34.74 שף הים 1 958 אילון קבוץ 958

4.3 מלון מטיילים אילון 2 958 אילון קבוץ 958

8.49 מכבסת בזק א.ד.ע בע"מ 11 963 גשר הזיו קבוץ 963

1.18 עדשות חניתה 1 968 חניתה קבוץ 968

0 מפעלי מתכת חניתה 2 968 חניתה קבוץ 968

12.13 קוטלב צפויי חניתה 3 968 חניתה קבוץ 968

2.77 אריגי מצובה 1 978 מצובה קבוץ 978

11.25
בית ספר שדה להגנת

הטבע 11 982
מטה אשר המועצה

האזורית 982

250.26
מילוטל ירקות מוקפאים

בע"מ 32 982
מטה אשר המועצה

האזורית 982

190.22 מילוז בע"מ 33 982
מטה אשר המועצה

האזורית 982

22.74
מלון כפר הנופש ראש

הנקרה 1 987 ראש הנקרה קבוץ 987

43.81
תעשית אבן וסיד שגב-

סכנין 0 988
תעשית אבן וסיד שגב-

סכנין 988

346.29
רפאל-רשות לפיתוח
אמצעי לחימה בע"מ 0 1038

רפאל-רשות לפיתוח
אמצעי לחימה בע"מ 1038

92.3
חוד חברה לתשיית מוצרי

מתכת בע,מ 0 1079
חוד חברה לתשיית מוצרי

מתכת בע,מ 1079

1.52
צנורות המזרח התיכון

בע"מ 0 1089
צנורות המזרח התיכון

בע"מ 1089

21.24 אכסנית נוער פוריה 0 1105 אכסנית נוער פוריה 1105

70.94 מפעלי עמק הירדן בעמ 0 1163
אגודת המים - רישיון

אזורי עמק הירדן 1199

14.51 אכסנית נוער כרי דשא 13 1199
אגודת המים - רישיון

אזורי עמק הירדן 1199

3.69 חופית מוצרי פולאתילן 32 1199
אגודת המים - רישיון

אזורי עמק הירדן 1199

24.9
מחצבת כנרת ברמת

פוריה 34 1199
אגודת המים - רישיון

אזורי עמק הירדן 1199

0 היטקס 9 1200 חברת קולחי משגב בע"מ 1200

112.73
רפאל- רשות לפיתוח
אמצעי לחימה בע"מ 0 1213

רפאל- רשות לפיתוח
אמצעי לחימה בע"מ 1213

359.59 חוגלה קימברלי נהריה 0 1225 חוגלה קימברלי נהריה 1225
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3.72
ביס"ש הר מירון - החברה

להגנת טבע 0 1255
ביס"ש הר מירון - החברה

להגנת טבע 1255

88.58
ישרוטל ניהול מלונות

(1981) בע"מ 0 1260
ישרוטל ניהול מלונות

(1981) בע"מ 1260

38.5
אלגת - שרותי גימור

תעופתי 2 1312 אלונים קבוץ 1312

71.11
הנסון מוצרי מחצבה )

ישראל) בע"מ-חנתון 0 1324
הנסון מוצרי מחצבה )

ישראל) בע"מ-חנתון 1324

10.03 פלסטרו גבת 1 1326 גבת קיבוץ 1326

25.23 מאפית אורנים 2 1350 כפר החורש קבוץ 1350

332.13 סנפרוסט בע"מ 0 1354 סנפרוסט בע"מ 1354

65.56 מפעלי העמק בע"מ 0 1357 מפעלי העמק בע"מ 1357

12.56 מלון קטרון הושעיה 3 1373
הושעיה ישוב קהילתי

כפרי 1373

357.08 נביעות טבע הגליל בע"מ 0 1401 נביעות טבע הגליל בע"מ 1401

29.39 מודגל מתכת (99) בע"מ 1 1453
ראש פנה המועצה

המקומית 1453

45.32 אקרשטיין תעשיות בע"מ 5 1453
ראש פנה המועצה

המקומית 1453

6.04
א קרני גליל גולן הדרים

בע"מ 6 1453
ראש פנה המועצה

המקומית 1453

6.96
רפקור חברה לקרור

בע"מ 0 1458
רפקור חברה לקרור

בע"מ 1458

23.39
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס)בע"מ חצור 4 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

8.61
הנסון ישראל בע"מ -

חצור 5 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

0.39 שטראוס קפה בי.וי 33 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

23.9 תעשיות רדימיקסד בע"מ 34 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

48.4 ורד הגליל בע"מ 37 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

16.78 מלון רימון צפת בע"מ 39 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464
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24.28 מלון כנען ספא 40 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

5.64 בטון קדמאני מגאר 64 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

18.25
הנסיך מפעל לייצור

טחינה בע"מ 76 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

4.07 אחים סעידה בע"מ 105 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

2.89 אחים עאמר בע"מ 106 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

4.12
מלון סביוני הגליל ( ירדן

ב.ש.י.י) 158 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

49.71 עוף טרי ובריא בע"מ 234 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

21.64 מלון הבית בגליל 257 1464

פלג הגליל החברה
האזורית למים וביוב

בע"מ 1464

12.18 מלון חופית 2 1515
שבי ציון מושב אג' חק'

שת' 1515

19.98
תעשית אבן וסיד בע"מ

שפרעם 0 1550
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

25.19 דקסל בע"מ 3 1600 אור עקיבא עיריה 1600

13.39 בטון נאסר 104 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

15.21 בטון אבו עולה בע"מ 105 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

3.79 בלוק שפרעם 108 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

17.55 בלוק שפרעם (עטא קדרי) 109 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

6.73 בטון קדמאני - שפרעם 115 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

14.42 בטון המרכז 1994 בע"מ 134 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

19.69
מחלבת הגליל אבו רומי

טמרה 135 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626
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20.7
בטון נעאמנה בע"מ -

טמרה 184 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

21.02 בלוק טמרה 185 1626
סובב שפרעם תאגיד מים

וביוב בע"מ 1626

18.3 אליעז יקב 13 1699
בנימינה - גבעת עדה

המועצה המקומית 1699

29.65
אבן וסיד בטון  מובא

(רדימיקס בע"מ-בנימינ 280 1699
בנימינה - גבעת עדה

המועצה המקומית 1699

13.6 303   מחלבות השומרון 1699
בנימינה - גבעת עדה

המועצה המקומית 1699

11.87 ויטאמד 311 1699
בנימינה - גבעת עדה

המועצה המקומית 1699

23.06
סולל בונה מפעל לבטון

מוכן 0 1744
סולל בונה מפעל לבטון

מוכן 1744

4.8
בטון נגיב וסלימאן חלבי

בע"מ 2 1880
מועצה מקומית דלית אל

כרמל 1880

10.07 לגין מפעל קופסאות פח 1 1910 יגור קבוץ 1910

70.01 אומיה שפיה בע"מ 0 1982 אומיה שפיה בע"מ 1982

33.52
תעשית אבן וסיד בעמ

שפייה 0 2014
תעשית אבן וסיד בעמ

שפייה 2014

1,024.64
חב' החשמל לישראל

בע"מ (חדרה) 0 2050
חב' החשמל לישראל

בע"מ (חדרה) 2050

109.14
אליאנס - מפעלי צמיגים

וגומי בע"מ 0 2120
אליאנס - מפעלי צמיגים

וגומי בע"מ 2120

2,444.21
מפעלי נייר אמריקאיים

ישראליים בע"מ 0 2206
מפעלי נייר אמריקאיים

ישראליים בע"מ 2206

28.53
מלון כפר הנופש מושב

דור 2 2292 דור מושב 2292

17.5 כלל בטון בע"מ 1 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

34.17
פישמן מפעלי קרור

בע"מ-קיסריה 2 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

8.06 מגם מפעלים מאוחדים 3 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

26.56
כרמל מערכות מכלים -

קיסריה 4 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

18.76 בסט קרטון 5 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

18.67
מרכבים מפעלי מתכת

בע"מ 6 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

5.43 פרנקל ובניו בע"מ 8 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

11.67 מאפיית אגמי 9 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301
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45.51
מוצרי שלם אריזות

(1998) בע"מ 10 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

29.58 מפעלי חמצן וארגון בע"מ 11 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

89.48 מלון דן קיסריה 12 2301 חב' לפיתוח קיסריה בע"מ 2301

81.11
ישרוטל יערות הכרמל

בע"מ 0 2305
ישרוטל יערות הכרמל

בע"מ 2305

24.83 צורון ייצור פוטו כימי 4 2316 מעגן-מיכאל קבוץ 2316

3.07 מפעלי סיד מאוחדים בעמ 0 2319 מפעלי סיד מאוחדים בעמ 2319

34.53 מלון נחשולים קיט ונופש 1 2327 נחשולים קבוץ 2327

58.07 מפעל לארוחות מוכנות 2 2328

ניר-עציון משק שת'
להתיישבות חקלאית

בע"מ 2328

37.77 בית הארחה 5 2328

ניר-עציון משק שת'
להתיישבות חקלאית

בע"מ 2328

43.35 מוצרי מלט קיסריה 3 2355 שדות-ים קבוץ 2355

57.05 סולתם בעמ 0 2399 סולתם בעמ 2399

2.67 השחר העולה בע"מ 5 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

3.1 שטיבל בע"מ 8 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

3.87 טחנות קמח מפרץ בע"מ 9 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

8.41 וולפמן תעשיות בע"מ 12 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

5.05 מפעלי הנדסה וולקן בע"מ 15 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

40.36 פרוטרום בע"מ 21 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

103.82 תרו תעשיות רוקחות 25 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

42.26 חברת כרומניקל בע"מ 30 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

9.27 עמיר דגן מכון תערובת 41 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

9.06 מאפית אחדות בע"מ 53 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

5.11
טקניון אינטרנשיונל

מערכות ריהוט 65 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425
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32.54
 רדימיקס (ב.ר. בטון

בע"מ) 66 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

4.35 מנעמים - תעשיית מזון 67 2425
איזור התעשיה קק"ל

מפרץ חיפה 2425

1,743.42 כרמל אוליפיניים בע"מ 0 2433 כרמל אוליפיניים בע"מ 2433

1,736.75 3,826.88 בתי זקוק לנפט בע"מ 0 2434 בתי זקוק לנפט בע"מ 2434

260.55
גדיב תעשיות פטרוכימיה

בע"מ 0 2439
גדיב תעשיות פטרוכימיה

בע"מ 2439

2,245.79 חיפה כימיקלים בעמ 0 2463 חיפה כימיקלים בעמ 2463

163.15
חיפה שמנים בסיסיים

בעמ 0 2464
חיפה שמנים בסיסיים

בעמ 2464

771.45
גדות תעשיות ביוכימיה

בע"מ 0 2468
גדות תעשיות ביוכימיה

בע"מ 2468

32.02 בית מטבחיים עירוני 1 2473 מי כרמל בע"מ 2473

207.35
חברת חשמל - תחנת כח

חיפה 2 2473 מי כרמל בע"מ 2473

37.43 מספנות ישראל 3 2473 מי כרמל בע"מ 2473

216.46
שמן תעשית שמנים

ישראלים בע"מ 4 2473 מי כרמל בע"מ 2473

29.3 משרד הבטחון 5 2473 מי כרמל בע"מ 2473

66.32 דור כימיקלים בע"מ 6 2473 מי כרמל בע"מ 2473

56.57
סולל בונה בנין ותשתית

בע"מ 7 2473 מי כרמל בע"מ 2473

26.68 אלביט בע"מ 9 2473 מי כרמל בע"מ 2473

113.02 שת"מ חיפה בע"מ 12 2473 מי כרמל בע"מ 2473

108.62 יונידרס תעשיות 13 2473 מי כרמל בע"מ 2473

136.02 אינטל ישראל-חיפה 15 2473 מי כרמל בע"מ 2473

41.16
שפיר  מבנים תעשיות

(2002) בע"מ - (חיפה) 16 2473 מי כרמל בע"מ 2473

7.55 מלון נוף כרמל חיפה 17 2473 מי כרמל בע"מ 2473

76.32 מלון דן כרמל חיפה 18 2473 מי כרמל בע"מ 2473

39.74 מלון לאונרדו חיפה 21 2473 מי כרמל בע"מ 2473

18.07 מלון קראון פלאזה חיפה 23 2473 מי כרמל בע"מ 2473

176.35 יוניליוור ישראל מזון בע"מ 0 2518 מי כרמל בע"מ 2473

39.29 יונה חב' לדייג ולתעשיה 1 2540 טירת הכרמל עיריה 2540

17.38 חישולי כרמל בע"מ 4 2540 טירת הכרמל עיריה 2540



26/12/2016צריכה בתעשיה באלפי מ"ק

מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

29.36

תעשיות רדימיקס
(ישראל) בע"מ - טירת

הכרמל 8 2540 טירת הכרמל עיריה 2540

16.28 הנסון (ישראל) בע"מ 9 2540 טירת הכרמל עיריה 2540

7.67 יקב גליל בע"מ 12 2540 טירת הכרמל עיריה 2540

0.14 מרצפות המשולש 1 2586 מי עירון בע"מ 2586

0.82 בית הבד המודרני בע"מ 2 2586 מי עירון בע"מ 2586

4.88 סלטי בוסתן תעשיות 15 2586 מי עירון בע"מ 2586

0.19 ירק פז 17 2586 מי עירון בע"מ 2586

33.57 פרי חן בע"מ 40 2586 מי עירון בע"מ 2586

0.91 ע.אמער 59 2586 מי עירון בע"מ 2586

24.95
א. בטון מואסי - אום אל

פחם 83 2586 מי עירון בע"מ 2586

34.31 א.בטון מואסי בע"מ 121 2586 מי עירון בע"מ 2586

24.87
מואסי תעשיות בטון מוכן

בע"מ - בקה 122 2586 מי עירון בע"מ 2586

33.02 מכון תערובת 1 2668 מפעלי גרנות בעמ 2668

6.43 בית אריזה 2 2668 מפעלי גרנות בעמ 2668

524.81 גן שמואל חרושת שמורים 1 2677 גן שמואל קבוץ 2677

257.71
חב מחצבת ורד בעמ-

ו.ערה 0 2686
חב מחצבת ורד בעמ-

ו.ערה 2686

11.39 נטפים מגל 1 2712 מגל קבוץ 2712

401.55 גלעם בית חרושת 2 2715 מענית קבוץ (נרבתה) 2715

10.81 שחם גבעת עדה בעמ 0 2738 שחם גבעת עדה בעמ 2738

8.19
נשר - מפעלי מלט

ישאליים בע"מ 0 2778
נשר - מפעלי מלט

ישאליים בע"מ 2778

34.29
הנסון (ישראל) בע"מ -

תל חנן 4 2779 נשר עיריה 2779

1.97 אלוני חיים בע"מ 6 2779 נשר עיריה 2779

1.87 תעשית מוצרי ניר בע"מ 11 2779 נשר עיריה 2779

13.27
המחדש מכבסה וניקוי

יבש 12 2779 נשר עיריה 2779

5.21
פריאור בע"מ-בית קירור

עתלית 0 2855
פריאור בע"מ-בית קירור

עתלית 2855

59.5
התעשיה הצבאית

לישראל בע"מ 0 2859
התעשיה הצבאית

לישראל בע"מ 2859
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

36.5
א.פ.א.י. אג' שת' לפירות

א"י בע"מ 0 2901
א.פ.א.י. אג' שת' לפירות

א"י בע"מ 2901

118.75 איטונג בע"מ 0 2908 איטונג בע"מ 2908

77.67
אלובין (מקבוצת אריה

סגל) 1 3043 מי קרית ביאליק בע"מ 3043

27.6

תעשיות רדימיקס
(ישראל) בע"מ - ק.

ביאליק 2 3043 מי קרית ביאליק בע"מ 3043

22.41
"הנסון(ישראל)בע"מ -

קרית ביאליק" 4 3043 מי קרית ביאליק בע"מ 3043

0.64 מצר בע"מ 5 3043 מי קרית ביאליק בע"מ 3043

1,017.91
דשנים וחומרים כימיים

בע"מ 0 3063
דשנים וחומרים כימיים

בע"מ 3063

15.67
ציפוי מתכות  עמק

יזרעאל בע"מ 16 3070 מעיינות אתא בע"מ 3070

26.98
מאפיית דוידוביץ ובניו

בע"מ 18 3070 מעיינות אתא בע"מ 3070

8.63 תמי מכון למחקר ופיתוח 0 3078 תמי מכון למחקר ופיתוח 3078

0.04 מעדני כרמל בע"מ 1 3143
ימים תאגיד המים קרית

ים בע"מ 3143

2.31 ארדע פלסט 13 3217
תל-צור אג' שת' חק'

בע"מ 3217

13.83 פרדס מוצרי הדר בע"מ 0 3466 פרדס מוצרי הדר בע"מ 3466

533.18
חב' חשמל-טורבינות גז

"גזר" 0 3618
חב' חשמל-טורבינות גז

"גזר" 3618

59.16
התעשיה האוירית (מפעל

מל"ם) 0 3675
התעשיה האוירית (מפעל

מל"ם) 3675

6 מפעלי מתכת נען 2 3719 נען קבוץ 3719

73.78 ספנקריט בע"מ 3 3888 פלמחים קבוץ 3888

0
בית אריזה תנובה אקס

חרמ"ש 2 3972 משמרת מושב 3972

2.92 בית אריזה לפרחים 4 3980 עין ורד מושב 3980

10.84 מור פירות השרון 2 3993 קפלן יאיר 3993

6.74
מור פירות השרון-בית

קרור 3 3993 קפלן יאיר 3993

98.42 סנו מפעלי ברונוס בע"מ 46 4014 מי הוד השרון בע"מ 4014

23.69 הנסון ים 1 4053
החברה הכלכלית לפיתוח

דרום השרון 4053
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

37.19 רדימיקס ראש העין 3 4053
החברה הכלכלית לפיתוח

דרום השרון 4053

59.79
שפיר מבנים (1991)

בע"מ 4 4053
החברה הכלכלית לפיתוח

דרום השרון 4053

286.05

הנסון מוצרי מחצבה
(ישראל) בע"מ - מחצבת

נ 6 4053
החברה הכלכלית לפיתוח

דרום השרון 4053

4.97
פרטוש שלמה תעשיות

בלוקים בע"מ 7 4053
החברה הכלכלית לפיתוח

דרום השרון 4053

0 תפודי ר.אלול ובניו 17 4063 גבעת ח"ן 4063

20.36
תעשיות רדימיקס ישראל

בע"מ - קבוץ איל 7 4190 אייל קיבוץ 4190

19.35 בטון טירה בע"מ 1 4226 צור נתן מושב 4226

0 מדף תעשיות פלסטיק 7 4292 ניר גלים מושב שתופי 4292

13.52
פוליכד מוצרי פלסטיק

שפיים 1 4395 שפיים קבוץ 4395

0 כמיפרוד (1979) בע"מ 3 4400
תל יצחק קבוץ הנוער

הציוני להת' שת' בע"מ 4400

0 ישרא בטון בע"מ 4 4400
תל יצחק קבוץ הנוער

הציוני להת' שת' בע"מ 4400

104.64 אר-הס נכסים בע"מ 0 4550 מי יבנה בע"מ 4567

20.16
תעשיות רדימיקס

(ישראל) בע"מ - יבנה 1 4567 מי יבנה בע"מ 4567

4.21
אחים סעדי-סופר גלבני

מבריק בע"מ 2 4567 מי יבנה בע"מ 4567

18.24
 אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס)בעמ גן יבנה 13 4567 מי יבנה בע"מ 4567

51.9 מעדנות בע"מ 14 4567 מי יבנה בע"מ 4567

28.22 אורמת מערכות בע"מ 17 4567 מי יבנה בע"מ 4567

189.34 טבע תעשיות בע"מ 42 4667
מפעל המים כפר סבא אג'

שת' חק' בע"מ 4667

2.99 גבור מפעלי טקסטיל בעמ 45 4667
מפעל המים כפר סבא אג'

שת' חק' בע"מ 4667

11.99
חב ישראלית לקופסאות

פח 53 4667
מפעל המים כפר סבא אג'

שת' חק' בע"מ 4667

15.4 דלקול-מפעלי מתכת לוד 1 4762 מי לוד בע"מ 4762

40.94 טלרד 8 4762 מי לוד בע"מ 4762

12.77 סיבוס רימון בע"מ 21 4762 מי לוד בע"מ 4762

11.72 אחים עיני 23 4762 מי לוד בע"מ 4762
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

47.84
מאפית שלמה א.אנג'ל

בע"מ 24 4762 מי לוד בע"מ 4762

35.56 עוף והודו ברקת בע"מ 28 4762 מי לוד בע"מ 4762

48.61 קרגל בע"מ 0 4785 קרגל בע"מ 4785

378
תעשית אבן וסיד בע"מ

מודיעים 0 4843
תעשית אבן וסיד בע"מ

מודיעים 4843

16.23
תעשיות רדימיקס ישראל

בעמ - מבוא חורון 1 4902 מבוא חורון מושב 4902

35.21 סי.אי.פי. 2 4902 מבוא חורון מושב 4902

3.03 בלוקיר בע"מ 2 5018 חורשים קבוץ 5018

8.34 בלוק אמריקה 3 5045 נחשונים קבוץ 5045

169.46
מכון לחקר ביאולוגי

בישראל 0 5190 מי-ציונה בע"מ 5243

30.84 תעשיית אלקטרו אופטית 17 5243 מי-ציונה בע"מ 5243

12.92 אורלייט בעמ 23 5243 מי-ציונה בע"מ 5243

30.29
אביעד תעשית בטון וטיט

בע"מ - נס ציונה 29 5243 מי-ציונה בע"מ 5243

9.77 תדיראן 44 5243 מי-ציונה בע"מ 5243

654.16 טמפו משקאות בע"מ 0 5292 טמפו משקאות בע"מ 5292

10.8 אורדן תעשיות בע"מ 1 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

59.04
מ.א.י. מפעלי אריזה

ישראליים 10 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

158.49 פלנטקס בעמ 13 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

4.95 הדרי השרון בית אריזה 24 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

28.9 ריאו נתניה ביחר לגלידה 29 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

4.58 צינומטל בעמ 30 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

64.72 אביק בעמ 31 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

25.25
אבן וסיד בטון מובא בע"מ

(רדימיקס) נתניה 40 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

9.55 מפעלי שנפ ושות 41 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

25.64 הנסון- נתניה 43 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

107.97 ישראפייפר בע"מ 53 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

27.78
פרמיקס תעשיות בטון

בע"מ 54 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

3.05
קפולסקי מוצרי מאפה

בע"מ 57 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316
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לתעשיה
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שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

6.19 קוסקוס מזון 62 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

12.47
תעשיות רדימיקס ישראל

בע"מ 63 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

6.21 מלון מרגוע נתניה בע"מ 64 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

33.04
מלון העונות נתניה

(טינבו) בע"מ 65 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

4 מלון גנות ים 66 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

19.32 מלון גליל (זיבוטל) 67 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

9.39
מלון רזידנס חברת

זיבוטל נתניה 68 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

4
מלון רזידנס ביץ (חברת

זיבוטל) נ 69 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

11.46 מלון פארק נתניה 71 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

11.91
מלון גני שלמה המלך

נתניה 72 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

15.05 מלון גלי צאנז נתניה 73 5316 מי נתניה (2003) בע"מ 5316

4.33 גבינה בית יצחק 4 5350
בית יצחק - שער חפר

מושב 5350

0.71 מותגי מזון 16 5350
בית יצחק - שער חפר

מושב 5350

7.9 לימת בעמ 2 5364 גבעת חיים מאוחד קבוץ 5364

575.6
גת גבעת חיים אג"ח

לשימורי תוצ' חקל' בע"מ 0 5366
גת גבעת חיים אג"ח

לשימורי תוצ' חקל' בע"מ 5366

16.52 העוגן פלסט 1 5372 העוגן קבוץ 5372

3.93 קיור מדיקל 10 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

5.18 טיב טעם הכרמל בע"מ 11 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

16.6 כימוקריט 12 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

417.95 הוד חפר 13 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

17.96 קוסמופארם בע"מ 16 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

37.73 שפיר בטון עמק חפר 17 5375
החברה הכלכלית לפיתוח

עמק חפר בע"מ 5375

43.28 מוצרי מעברות 1 5399 כפר מונאש מושב 5399

3.32 מלון בלו ביי 2 5419
עמק חפר המועצה

האזורית 5419
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מספר
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45.05
משטרת ישראל מכללת

נעורים חבצלת השרון 0 5439
משטרת ישראל מכללת

נעורים חבצלת השרון 5439

18.24
צנורות חברה משותפת

לתעשיות בע"מ 0 5457
צנורות חברה משותפת

לתעשיות בע"מ 5457

6.24 העוף המעולה בע"מ 0 5475 העוף המעולה בע"מ 5475

0 עמינח בע"מ 1 5521
ניר צבי מושב (כפר יהודי

ארגנטינה) 5521

8.97 פרדס בית אריזה 259 5791
קדימה אג' שת' להספקת

מים בע"מ 5791

6.48 רדימיקס קלנסוואה 485 5848 קלנסואה עירייה 5848

17.83 מכבסת רחמני בע"מ 4 5876 עין אפק  בע"מ 5876

36.07 ישרא בטון 72 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

25.4
הנסון (ישראל) בע"מ -

ראשל"צ 74 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

28.78
תעשיות רדימיקס ישראל

בע"מ 79 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

25.72
אלקטרא תעשיות מיזוג

אוויר 2006 בע"מ 82 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

31.99
אגודת הכורמים
הקואופרטיבית 89 6019

מניב ראשון בע"מ  ח.פ.
51-202736-8 6019

73.42 אמרז בע"מ 109 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

31.01 אייס קיובס בע"מ 110 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

22.41
כרמית תעשיות ממתקים

בע"מ 116 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

50.85 מעדני מיקי 123 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

36.07
דפוס ידיעות אחרונות

(ראשל"צ) 125 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

34.19 פרינט אלקטרוניקס בע"מ 128 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

49.29
שפיר מבנים תעשיות

(2002) בע"מ 131 6019
מניב ראשון בע"מ  ח.פ.

51-202736-8 6019

91.08
המרכז למחקר גרעיני -

נחל שורק 0 6070
המרכז למחקר גרעיני -

נחל שורק 6070

534.07 יפאורה-תבורי בע"מ 0 6128 יפאורה-תבורי בע"מ 6128

-1.8 פבזנר זאב 0 6193 פבזנר זאב 6193

38.26 פלקו מזון 53 6223 רחובות עיריה 6223
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4.97
תעשיות רדימיקס ישראל

בעמ - רחובות 86 6223 רחובות עיריה 6223

5.72
סיגמה - אולדריץ ישראל

בע"מ 88 6223 רחובות עיריה 6223

8.04
אפלייד מטריאלס

(ישראל) בע"מ 97 6223 רחובות עיריה 6223

810.89 תנובה-מחלבת רחובות 0 6227 תנובה-מחלבת רחובות 6227

329.44
התעשייה האוירית

לישראל בע"מ 0 6247
התעשייה האוירית

לישראל בע"מ 6247

42.8
ת.מ.מ (תעשיות מזון

מטוסים) בע"מ 2 6284
רשות שדות התעופה

בישראל 6284

22.13
קייטרינג נמל תעופה בן

גוריון 4 6284
רשות שדות התעופה

בישראל 6284

4.76 נשר מפעלי מלט - רמלה 0 6289 נשר מפעלי מלט - רמלה 6289

11.31
אביעד תעשיות בטון וטיט

(1996) בע"מ 18 6358
ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה

בע"מ 6358

23.2
שפיר מבנים תעשיות

(2002) בע"מ - רמלה 21 6358
ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה

בע"מ 6358

14.5 פוליבה בע"מ 24 6358
ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה

בע"מ 6358

12.62
רמפלט ציפוי מתכות

בע"מ 25 6358
ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה

בע"מ 6358

1.46
מכון טיהור שפכים עירית

רעננה 66 6463 מי רעננה בע"מ 6463

45.24
שפיר הנדסה אזרחית

וימית בע"מ 0 6466
שפיר הנדסה אזרחית

וימית בע"מ 6466

17.23
תעשיות רדימיקס

(ישראל) בע"מ - אילת 3 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

17.54 ישראבטון אילת 20 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

59.85
מכבסות מאוחדות אילת

בע"מ 23 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

3.75 י.א. מכבסות בע"מ 25 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

141.25
מלון הנסיכה אילת - לקסן

ישראל בע"מ 27 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

122.07 מלון ישרוטל ים סוף אילת 28 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

84.17 מלון ישרוטל לגונה אילת 29 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544
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41.68
מלון נובה (רשת אטלס)

אילת 30 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

118.98
מלון ישרוטל ספורט

קלאב אילת 31 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

171.06
מלון ישרוטל המלך שלמה

אילת 32 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

62.57
מלון ישרוטל ריביירה

אילת 33 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

222.94
מלון ישרוטל רויאל ביץ'

אילת 34 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

83.14 מלון ישרוטל אגמים אילת 35 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

177.24
מלון ישרוטל רויאל גארדן

אילת 36 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

128.24
מלון אורכדיאה בע"מ

אילת 37 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

142.37
מלון הילטון מלכת שבא

אילת 38 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

103.3
מלון גולדן טוליפ קלאב

אילת 39 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

92.02 מלון גולדן טוליפ פריוילג' 40 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

13.64
מלון ויסטה אילת (מלון

צופיה בע"מ) 41 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

70.5
מלון קיסר אילת (אילנית

מלונאות ספורט ונו 43 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

16.2 מלון אסטרל סי סייד 46 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

41.78 מלון אסטרל ויליג' 47 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

48.99
מלון אמריקנה אין

(ישראל) בע"מ אילת 48 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

48.59 מלון הריף אילת 49 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

9.25 מלון דליה אילת 50 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

179.32 מלון דן אילת 51 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

82.7 מלון רימונים נפטון אילת 52 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

79.29 דן פנורמה אילת 53 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544
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54.13
מלון אקספרס ביט אילת

(מסכת 54 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

22.88
מלון מרקש (דרור ניהול

מלונות) בע"מ 55 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

247.76 מלון קלאב הוטל אילת 56 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

73.06 מלון קלאב אין אילת 57 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

28.08
מלון מרינה קלאב רימונים

אילת 58 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

90.36
מלון קלאב מד קורל ביץ'

אילת 59 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

96.33 מלון מג'יק פאלאס אילת 60 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

35.02 מלון סיאסטה אילת 61 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

40.81
מלון רימונים סנטרל

פארק אילת 62 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

83.64
קראון פלאזה אילת

(אפדור בע"מ) 63 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

179.25
מלון לאונרדו פלאזה

אילת 64 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

11.17 מלון אדומית אילת 65 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

58.7 מלון פרימה מיוזיק אילת 66 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

187.24
מלון הרודס מלונות ספא

ונופש בע"מ 69 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

13.81 מלון בית הארחה אילת 73 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

29.12 מלון סי הוטל אילת 74 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

71.4 מלון מרידיאן אילת 75 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

96.06
מלון רויאל טוליפ אילת

(ואקאנס מלונות בע) 76 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

15.07 מלון ריו הוטל אילת 77 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

14.31 ס.נופי ובניו בע"מ 78 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

17.14 מלון ארקדיה ספא אילת 79 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544
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48.03
מלונות אסטרל קורל

נירוונה 80 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

6.55
אבן וסיד רדימיקס

מחצבת שחורת 81 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

21.05 מלון ביס"ש אילת 82 6544
אילת עין נטפים - מפעלי

מים וביוב בע"מ 6544

2,177.43
בתי זקוק לנפט בע"מ -

אשדוד 0 6555
בתי זקוק לנפט בע"מ -

אשדוד 6555

14.73 אתגל   אשדוד בע"מ 0 6557 אתגל   אשדוד בע"מ 6557

349.13
חב' החשמל לישראל

תחנת כוח אשדוד 0 6559 יובלים אשדוד בע"מ 6562

73.81 אגן יצרני כימיקלים בע"מ 0 6561 יובלים אשדוד בע"מ 6562

1,164 אגן יצרני כימיקלים בע"מ 0 6561 ניר גלים מושב שתופי 4292

104.18
אלתא תעשיות

אלקטרוניות 2 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

117.54 מעבדות טרבינול בעמ 3 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

15.47 הנסון (ישראל) - אשדוד 4 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

2.01 מפעלי אלגון בע"מ 5 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

15.8 רותם דשנים 6 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

157.63 יהודה פלדות 7 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

12.84
אביעד-תעשיות בטון

בע"מ 8 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

50.26 אקרשטיין תעשיות בע"מ 9 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

15.86
אשטרום חברה להנדסה

בע"מ 10 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

136.4 סולבר חצור 11 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

14.51 חמת בע"מ 13 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

27.07
תעשיות רדימיקס ישראל

בע"מ - אשדוד 14 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

10.79 סולל בונה-אשדוד 16 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

22.24 משאב ייזום ופיתוח בע"מ 17 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

6.37
הקורנס מפעלי עופרת

בע"מ 18 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

13.15 גבינות הכפר בע"מ 19 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

56.14
מקסימה המרכז להפרדת

אויר 21 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562

11.18
אייס ישראל בע"מ-קירור

ארווין בע"מ 24 6562 יובלים אשדוד בע"מ 6562
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5.19 יכין חקל שימורים ואריזה 1 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

21.68 עשות אשקלון 2 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

24.29
תעשיות רדימיקס(ישראל)

בע"מ אשקלון 3 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

58.01 איטונג אשקלון בע"מ 6 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

23.22 וולפמן תעשיות בע"מ 7 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

13.69 טרנס בטון בע"מ 8 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

529.08 קרלסברג מבשלת בירה 9 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

36.13
שרפון-מוצרי שרף

וכימקלים בע"מ 10 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

42.82
מכבסה מכנית אשקלון

בע"מ 11 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

44.7 ענבי ציון 12 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

1
תקומה מאפיית

קואופרטיבית במגדל 13 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

9.24
דוד שחר ובניו (1995)

בע"מ 16 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

4.62 מלון גני שמשון אשקלון 20 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

3.67 מלון גני דן אשקלון 21 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

43.27 מלון הולידיי אין אשקלון 22 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

3.28
ח.מ.מ. חוטים מוליכים

בע"מ 24 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

6.43 גלידות קולורדו בע"מ 25 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

5.41 הגביע מפעל העוגיות 26 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

5.34
מחלבות אביב נתיבות

בע"מ 28 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

42.27
מלון גולדן טוואר הוטל

בע"מ 32 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

34.91 סולבר חצור אתר אשקלון 33 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590
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5.05
סלע חברה למוצרי בטון

בע"מ 34 6590
מי אשקלון תאגיד המים

והביוב האזורי בע"מ 6590

26.93 ר.א.ד. בטון בע"מ 1 6646
תאגיד המים נווה מדבר

בע"מ 6646

36.23 אקסטרא בטון בע"מ 16 6647 מי רהט בע"מ 6647

3 סופר בטון רהט 17 6647 מי רהט בע"מ 6647

38.71
החברה לשירותי איכות

הסביבה 0 6652
החברה לשירותי איכות

הסביבה 6652

105.16
אקוסול ישראל פתרונות

אקולוגיים בע"מ 1 6652
החברה לשירותי איכות

הסביבה 6652

204.33 טנא נגה-טנא ניר 1 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

400.47
קורניש חן 1987 בע"מ

(הודים) 2 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

63.53 מעבדות שרון בע"מ 21 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

27.96
עמגל ייצור כימיקלים

בע"מ 22 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

60.02 אשטרום בע"'מ 27 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

9.05
רדימיקס מוצרי בטון-עד

הלום 29 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

20.39 ישרא בטון עד הלום 33 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

9.68 טרמודן בע"מ 35 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

22.73
יהודה פלדות בע"מ-ערגול

דרום 37 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

11.56
תאת תעשית אביזרי

תעופה 38 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

25.24 מרשל  איזוטופ בע"מ 39 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

53.62
ביוטכנולוגיה כללית בע"מ

באר טוביה 41 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

0.48
בורטנשטין בע"מ מוצרי

בשר 42 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

12.81 מעדני הטלה 44 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

44.96
שפיר מבנים תעשיות

(2002) בע"מ  "עד הלום" 46 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677
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6.5
אי.אס.די. שיווק בלוקים

בע"מ 47 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

11.03 דגני רות בע"מ 50 6677
חברת המושבים בדרום

בע"מ 6677

23.88 ת.ע.ש מערכות בע"מ 0 6757 ת.ע.ש מערכות בע"מ 6757

33.1 אסם יניב בע"מ 0 6775 אסם יניב בע"מ 6775

82.77 פריגו איי.פי.איי בע"מ 5 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

20.53
אביב תעשיות מחזור

בע"מ 7 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

16.04 מתק-מטל טכנולוגי בע"מ 9 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

139.26 קופולוק (1949) בע"מ 12 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

955.28
מכתשים מפעלים כימיים

בע"מ - רמת חובב 14 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

570.12 תרכובות ברום בע"מ 15 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

34.08 מקסימה 16 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

448.76 טבע-טק 17 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

16.89 דור אקולוגיה בע"מ 19 6776
רמת חובב מועצה

מקומית תעשייתית 6776

1,703.83
רותם אמפרט נגב בע"מ

(צין) 0 6777
רותם אמפרט נגב בע"מ

(צין) 6777

127.78
חב' החשמל תח' רמת

חובב 0 6781
חב' החשמל תח' רמת

חובב 6781

2,119.65
רותם אמפרט נגב בע"מ

(מפ' אורון) 0 6788
רותם אמפרט נגב בע"מ

(מפ' אורון) 6788

459.6 משרד הבטחון 0 6800 משרד הבטחון 6800

2,019.86
תח' הכח רוטנברג

אשקלון 0 6810
תח' הכח רוטנברג

אשקלון 6810

4.75 חסין אש 2 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

33.75 חרסה קרמיקה 3 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

186 מכתשים בעמ 5 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

11.87 תרכובות ברום 9 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841
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24.14 תעשיה אוירית בש 12 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

18.67 תעשיות רדימיקסד בע"מ 14 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

23.49
הנסון (ישראל) בע"מ -

באר שבע 16 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

17.8 דני רן בטון מובא בע"מ 33 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

20.82 סולל בונה-באר שבע 35 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

78.29 דייל באר שבע (וישיי) 39 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

55.37 מלון לאונרדו נגב 41 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

18.05
תעשיות רדימיקס -

אופקים 43 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

412.64 שניב בע'מ 45 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

25.3 ופורג'ט 47 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

68.93 ופורג'ט בע"מ - מפעל 2 48 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

0.62
שדות תבלינים ירוקים

בע"מ 49 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

22.85 יורו בטון  בע"מ 50 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

16.07
ספידי תעשיות חומרי

ניקוי 2002 בע"מ 58 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

21.13 אסמי עוז 2000 בע"מ 62 6841
מי שבע תאגיד המים

והביוב לבאר שבע בע"מ 6841

12.64
מחצבות כפר גלעדי

שותפות מוגבלת 0 6853
מחצבות כפר גלעדי

שותפות מוגבלת 6853

27.19
אבשלום מפעלים אזוריים

אג' חק' 2 6860 בית קמה קבוץ 6860

45.09 קמה פארם 5 6860 בית קמה קבוץ 6860

11.72
דולב דביר-להב  מוצרי

פלסטיק 0 6866
דולב דביר-להב  מוצרי

פלסטיק 6866

35.43 נטפים מוצרי השקייה 2 6871 חצרים קבוץ 6871

36.66
פוליביד מוצרי בדוד

ואריזה 1 6882 משמר הנגב קבוץ 6882
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18
ערדום תמרים בית

האריזה 0 6917
ערדום תמרים בית

האריזה 6917

43.21
מכרות נחושת תמנע

בע"מ 0 6948
מכרות נחושת תמנע

בע"מ 6948

8.71
ישראבטון תעשיות בטון

בע"מ 0 6960
ישראבטון תעשיות בטון

בע"מ 6960

20.96
שטראוס בריאות ירקות

טריים - שבי"ט 1 6966 שדה ניצן מושב עובדים 6966

21.59 כימדע 1 6977 ניר יצחק קבוץ 6977

24.23 ניר לט 1 6978 ניר עוז קבוץ 6978

41.92 מחצבת מיתרים בע"מ 0 7027 מחצבת מיתרים בע"מ 7027

428.83 גניר (1992) בע"מ 0 7080 גניר (1992) בע"מ 7080

70.27
קורניש חן (1987) בע"מ
R משחטת עוף הארץ - 2 7098 כפר מנחם קבוץ 7098

113.94
טורבינות גז צפית-חב'

החשמל 0 7099
טורבינות גז צפית-חב'

החשמל 7099

734.53 עוף עוז (שיווק בע"מ) 0 7171 עוף עוז (שיווק בע"מ) 7171

466.06
קורנישחן(1987) בע"מ -

משחטת עוף הנגב 0 7204
קורנישחן(1987) בע"מ -

משחטת עוף הנגב 7204

0 בית אריזה לגזר 1 7275 עלומים קבוץ 7275

13.11 לוכסמבורג תעשיות בעמ 1 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

1.13
ערד תעשיות טקסטיל

בע"מ 2 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

10.22
תעשיות רדימיקס בע"מ -

ערד 3 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

19.69
הנסון (ישראל) בע"מ -

דימונה 6 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

166.09
דייל ישראל תעשיות
אלקטרוניקה בע"מ 7 7290

תאגיד מעיינות הדרום
בע"מ 7290

12.98
אבן וסיד בטון מובא
(מקבוצת רדימיקס) 8 7290

תאגיד מעיינות הדרום
בע"מ 7290

58.16 נגב מפעל קרמיקה 9 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

73.15
פניציה מפעלי זכוכית

בע"מ 10 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

33.99 אקרשטיין צבי בע"מ 11 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

9.57
קוניאל אנטוניו ישראל

בע"מ 13 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290
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12.37 מלון ענבר ערד בע"מ 23 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

16.88
יוניליוור שפע ישראל

בע"מ 24 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

0.45 מלון ישרוטל פונדק רמון 28 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

5.67 מלון דרכים דימונה 29 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

6.23
מלון בית הארחה ערד -

בלאו וייס 30 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

7.18
מלון בית הארחה מצפה

רמון 31 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

105.27
מלון בראשית מצפה רמון

- ישרוטל 33 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

7.66 עמי רן בטון ערד 35 7290
תאגיד מעיינות הדרום

בע"מ 7290

2,539.28 אינטל אלקטרוניקה בע"מ 0 7314
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

8.43
קרור וקרח קרית גת

בע"מ 4 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

19.63

אבן וסיד בטו מובא
(רדימיקס) בע"מ  קרית

גת 6 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

3.04
שלאון מפעלים כימיים

בע"מ 8 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

46.02
חד מוליכי תבל  בע"מ -

מפעל המגדר 9 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

3.89 כרומאלוי ישראל בע"מ 21 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

25.09
שפיר מבנים מפעל קרית

גת 22 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

7.43
חד אסף תעשיות בע"מ -

מפעל הערגול 23 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

83.99
אייר פרודקטס ישראל

בע"מ 24 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

13.76 קינג סרטי מתכת בע"מ 25 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

106.3
סלטי צבר תעשיות מזון

(1985) בע"מ 26 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

17.19 בונז'ור (1986) בע"מ 30 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315
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14.23 דשן גת בע"מ 33 7315
מי קרית גת (2008)

בע"מ 7315

20.72
רדימיקס טללים

(שותפות) 3 7346 טללים קבוץ 7346

109.53 אוסם בע"מ 4 7380 שדרות עיריה 7380

112.32 עלית מזון בע"מ 0 7383 עלית מזון בע"מ 7383

0 מפעל גזר לייצוא 1 7436 אור הנר קבוץ 7436

20.22 דקו מזון מוקפא 1 7441 ברור חיל קבוץ 7441

3.66
דורות מפעלי יציקה

ומתכת 1 7447 דורות קבוץ 7447

29.05 כפרית תעשיות פי.וי.סי. 1 7462 כפר עזה קבוץ 7462

172.63 תעשיות תפוגן בע"מ 3 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

209.21
עוף טנא תעשיות בע"מ

במפעל  עוף קור 4 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

14.99
קל קליף בשער הנגב

בע"מ 5 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

12.67
יבולים בשער הנגב

(1999)בע"מ 6 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

33.65 ירק נטו תשנ"ו בע"מ 7 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

15.75 סופריור כבלים בע"מ 8 7491
חברה לפיתוח שער הנגב

בע"מ 7491

141.65 או.פי.סי רותם בע"מ 0 7513 או.פי.סי רותם בע"מ 7513

274.67 על בד בע"מ 1 7525
משואות יצחק מושב

שתופי 7525

146.19 0 רויאל טאוור הוטל בע"מ 7527 7527 רויאל טאוור הוטל בע"מ

122.39 נובוטל - ים המלח 0 7537 נובוטל - ים המלח 7537

100.19 מלון הוד-ים המלח 0 7559 מלון הוד-ים המלח 7559

61.9 מלון לוט 0 7561 מלון לוט 7561

80.85
גני מבטחים בע"מ (מלון

גני ים המלח) 0 7564
גני מבטחים בע"מ (מלון

גני ים המלח) 7564

17,204.57 10.98 מפעלי ים המלח בע"מ 0 7565 מפעלי ים המלח בע"מ 7565

1,116.24 ברום ים המלח 0 7575 ברום ים המלח 7575

39.86
פתאל ים המלח שותפות

מוגבלת (מלון לאונרדו 0 7576
פתאל ים המלח שותפות

מוגבלת (מלון לאונרדו 7576

115.81
מלון מרחצאות מוריה

בע"מ 0 7577
מלון מרחצאות מוריה

בע"מ 7577
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

714.63 9,473.28
רותם אמפרט נגב בע"מ

(מפ' תמר) 0 7581
רותם אמפרט נגב בע"מ

(מפ' תמר) 7581

26.66
יהורם רודד - בקעת

הקנאים 0 7596
יהורם רודד - בקעת

הקנאים 7596

1,773.23
חיפה כימיקלים דרום

בע"מ 0 7604
חיפה כימיקלים דרום

בע"מ 7604

40.64
נגב מינרלים תעשיתיים

בע"מ 0 7608
נגב מינרלים תעשיתיים

בע"מ 7608

276.69 מלון דוד-ים המלח 0 7611 מלון דוד-ים המלח 7611

139.1 קראון פלאזה ים המלח 0 7612 קראון פלאזה ים המלח 7612

128.63 ישרוטל ים המלח בע"מ 0 7619 ישרוטל ים המלח בע"מ 7619

106.08 מלון דניאל 0 7620 מלון דניאל 7620

0.15 טחנת קמח דגן 12 7695
מי ברק תאגיד המים

והביוב של עירית בני בר 7695

63.9 סו"ב בעמ מפ בטון מובא 20 7695
מי ברק תאגיד המים

והביוב של עירית בני בר 7695

52.67 ישרא בטון בעמ 39 7695
מי ברק תאגיד המים

והביוב של עירית בני בר 7695

458.47
החב המרכזית ליצור

משקאות 40 7695
מי ברק תאגיד המים

והביוב של עירית בני בר 7695

6.67
מלון ציפורי ארוח

ואירועים בע"מ 50 7695
מי ברק תאגיד המים

והביוב של עירית בני בר 7695

0.55 לוין אפשטיין בעמ 9 7739
מי בת-ים תאגיד מים

וביוב בע"מ 7739

88.02 מחלבת גד 40 7739
מי בת-ים תאגיד מים

וביוב בע"מ 7739

4.27 יונקס בע"מ 41 7739
מי בת-ים תאגיד מים

וביוב בע"מ 7739

17.88
מלון סוויטות מרקיור בת

ים 42 7739
מי בת-ים תאגיד מים

וביוב בע"מ 7739

6.72
האולפנים המאוחדים

בעמ 18 7803 מי הרצליה בע"מ 7803

28.48
הנסון (ישראל) בע"מ -

הרצליה 32 7803 מי הרצליה בע"מ 7803

45.96
מלון השרון - חברת מלוני

השרון בע"מ 47 7803 מי הרצליה בע"מ 7803

95.31
מלון דניאל הרצליה

(טמרס מלונות 49 7803 מי הרצליה בע"מ 7803

6.5 מלון תדמור הרצליה 50 7803 מי הרצליה בע"מ 7803

75.21 מלון דן אכדיה הרצליה 51 7803 מי הרצליה בע"מ 7803



26/12/2016צריכה בתעשיה באלפי מ"ק

מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

3.59 סופר אמאיל בעמ 13 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

56.93
תעשיות רדימיקס

(ישראל) בע"מ - חולון 14 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

24.55 קר פרי חולון 38 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

6.63 תרשיש-צפוי מתכות 41 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

0.44 כרומט בעמ 43 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

22.18 תדיראן חטיבת מערכות 55 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

19.36 סולל בונה סובטרום בע"מ 56 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

16.43 ווישיי ישראל בע"מ 61 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

13.77 מאפיית אלומות 64 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

25.27 תדיראן קשר 66 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

28.22
הנסון (ישראל) בע"מ -

חולון 67 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

187.54 אופיס טקסטיל בע"מ 71 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

17.65 גידרון תעשיות בע"מ 76 7864
מי שקמה בע"מ - תאגיד

מים 7864

22.55
תעשיות רדימיקס(בע"מ)

מסובים 2 7970 מי רמת גן בע"מ 7970

11.27
מלון רימונים אופטימה

ר"ג 6 7970 מי רמת גן בע"מ 7970

146.52 מלון כפר המכביה בע"מ 8 7970 מי רמת גן בע"מ 7970

8.62 אלקו בעמ 18 8008
שרונים תשתיות מים

וביוב בע"מ 8008

17.81 מאפית ודש בע"מ 20 8008
שרונים תשתיות מים

וביוב בע"מ 8008

184.5 תע"ש מערכות בע"מ 0 8061 תע"ש מערכות בע"מ 8061

137.79 חב' החשמל תחנת רידינג 0 8137 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

2,396.54 מלון הילטון 0 8208 מלון הילטון 8208

3.42
הארגז בע"מ מחלקת כלי

הובלה 1 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

0.2
ורוליט חברה לתעשיה

כימית 12 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

60.79 מלון שרתון תל אביב 13 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

6.69 מלון סינמה (רשת אטלס) 14 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

1.74 מלון טל (רשת אטלס) 15 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

11.73 מלון ישרוטל טאואר ת"א 17 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

102.68 מלון דן פנורמה ת"א 19 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

79.14 מלון דן ת"א 20 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

1.74 מלון צידון בע"מ 21 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

65.41
מלון קראון פלאזה תל

אביב 23 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

11.4
מלון לאונרדו בוטיק רמת

החייל 24 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

12.44 מלון גרנד ביץ' תל אביב 27 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

9.3 מלון פרימה תל אביב 28 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

9.64
מלון ויטל (ארידן אחזקות

בע"מ) תל אביב 29 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

55.43 מלון רנסנס קוסמופוליטן 30 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

27.22 מלון מרינה תל אביב 31 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

237.66 מלון מגדלי עזריאלי 33 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

16.52
מלון לאונרדו בזל תל

אביב 34 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

9.21 מלון סיטי בע"מ תל אביב 36 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

0.79
מלון מעיין מלונאות ונופש

(דבורה) 37 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

5.72 מלון גולדן ביץ' תל אביב 38 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

45.08 מלון קרלטון תל אביב 39 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

103.77
מלון דיוויד

אינטרקונטיננטל תל אביב 41 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

21.27 מלון מטרופוליטן תל אביב 42 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

6.82
מלון גרנדביי מלונות

(אלכסנדר) 44 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

5.81 מלון גילגל תל אביב 48 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

3.73
מלון מקסים תל אביב

בע"מ 49 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209

44.11
מלון ישרוטל רויאל ביץ'

ת"א 50 8209 מי אביבים 2010 בע"מ 8209
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

1,633.25 מלון מוריה ת"א בע"מ 0 8210 מלון מוריה ת"א בע"מ 8210

0.73 ליעד אגרו בע"מ 2 8329 מי שמש בע"מ 8329

10.69 אבקו קם (1985) בע"מ 3 8329 מי שמש בע"מ 8329

43.69 מנועי בית שמש בע"מ. 4 8329 מי שמש בע"מ 8329

3.02 ברזלן 5 8329 מי שמש בע"מ 8329

11.17 אביק מעבדות ביולוגיות 7 8329 מי שמש בע"מ 8329

21.2
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס) בע"מ-קסטל 0 8349
אבן וסיד בטון מובא

(רדימיקס) בע"מ-קסטל 8349

64.84
  חב' מחצבת ורד בע"מ -

זנוח 0 8373
  חב' מחצבת ורד בע"מ -

זנוח 8373

175.71 מחצבת שפיר 0 8400 מחצבת שפיר 8400

91.62 מחצבת הר טוב 0 8411 מחצבת הר טוב 8411

26.34
תדמיר מכון תערובת

בע"מ 8 8418
מטה יהודה מועצה

האזורית 8418

15.86
רשת ש.דגן תעשיות

בע"מ 11 8418
מטה יהודה מועצה

האזורית 8418

2.99 אורן 2 8456 פלמ"ח צובה קבוץ 8456

18.08 מלון צובה 5 8456 פלמ"ח צובה קבוץ 8456

21.82
יצרני יינות ומשקאות

אפרת בע"מ 3 8460 צרעה קבוץ 8460

7.86 ענביד מוצרי גומי 2 8465 קרית ענבים קבוץ 8465

29.97 מלט הרטוב בע"מ 0 8480 מלט הרטוב בע"מ 8480

45.46 אנגל בע"מ מאפיה 1 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

40.05 ברמן מאפיה 3 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

3.19 טחנות ירושלים 6 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

20.61
הנסון (ישראל )בע"מ -

ירושלים 9 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

21.8

תעשיות רדימיקס
(ישראל)בע"מ-גבעת

שאול 28 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

29.62 טבע בעמ 43 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

101.31 אינטל אלקטרוניקה בע"מ 56 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

11.54
הנסון (ישראל) בע"מ -

עטרות 57 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625
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מים שוליים
לתעשיה

מים
שפירים
לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

20.28 מקור כימיקלים בע"מ 58 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

5.87 סופר דרינק בע"מ 70 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

19.45
ישראבטון - עטרות

(ירושלים) 72 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

0.92
שפילמן ביח"ר ללבנים

ולבלוקים בע"מ 73 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

7.08
יקב ירושלים - אגודה

חקלאית שיתופית בע"מ 74 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

33.37
תעשית אבן וסיד-מפעל

עטרות 86 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

40.98
צימברג- מכבסת קיטור

בע"מ 87 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

45.3 שפיר מבנים (עטרות) 88 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

14.35 אי.וי.אקס ישראל 89 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

1.6 ביו לב 91 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

246.51 מ.ב. גלאט עוף בע"מ 92 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

25.76 חברת בטון נבאלי בע"מ 94 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

288.03
עוף ירושלים מהדרין

בע"מ 99 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

14.08 דג טעים בע"מ 100 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

52.54 מט"ש מערבי של ירושלים 101 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

13.12 של-גל בע"מ 103 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

30.79
מכון לטיפול מוקדם

בשפכים חיזמה 104 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

53.3
מסלאח אלקודס ללדואג'ן

בע"מ 105 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

1.88 אחים חמוי בע"מ 106 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

173.06

חב' טבע תעשיות
פרמצבטיות-מפעל

טבליות 107 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625
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לתעשיה שם צרכן מספר צרכן מפורט שם צרכן ראשי

מספר
צרכן ראשי

19.58
רשת ש.דגן תעשיות

בע"מ-עטרות 109 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

38.62
מלון עץ הזית (מלונות לב

דוד) י"ם 112 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

55.87
מלון ענבל  (חברת מלון

עומריה) ירושלים 113 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

11.14 מלון דירות לב ירושלים 114 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

20.09 מלון קיסר ירושלים 177 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

56.81 מלון לאונרדו ירושלים 178 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

97.75
מלון קראון פאלזה

ירושלים 179 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

52.73
מלון לאונרדו פלאזה

ירושלים (מלונות יהודה 180 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

49.33 מלון דן פנורמה ירושלים 181 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

27.84 מלון דן בוטיק ירושלים 182 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

50.08 מלון המלך דוד ירושלים 183 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

35.42 מלון הר ציון ירושלים 185 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

98.08 מלון גרנד קורט ירושלים 186 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

1.27
מפעלי דגן בלוקים וחומרי

חציבה 187 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

18.23
מלון פרימה רויאל

ירושלים 188 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

8.05
מלון פרימה פאלאס

ירושלים 189 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

26.67
מלון פרימה המלכים

ירושלים 190 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

114.18 מלון דן ירושלים 191 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

20.39
מלון אמריקן קולוני אוף

ג'רוסלם ירושלים 192 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

36.16 מלון לאונרדו אין ירושלים 194 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

24 מלון ג'רוסלם גולד הוטל 196 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625
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9.31
מלון בית הארחה אגרון

ירושלים 197 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

12.8
מלון בית הארחה רבין

ירושלים 198 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

21.83 מלון רויאל  ירושלים 200 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

27.4
מלון המלך שלמה

ירושלים 202 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

41.02 מלון שערי ירושלים 203 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

3.3 אם החיטה בע"מ 204 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

5.5 מלון לגאסי ירושלים 205 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

87.26 מלון רימונים ירושלים 206 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

85.46
מלון רמדה רנסנס

ירושלים 207 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

85.45 מלון מצודת דוד ירושלים 208 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

32.39 מלון פארק ירושלים 226 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

8.62
מלון אכסניות המזרח

התיכון 229 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

109.27 יונידרס ירושלים בע"מ 230 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

3.23
מלון סופרג'ט טורס

(מונטיפיורי) 231 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

7.76
מלון פילגרימס הוטלס

ירושלים בע"מ 232 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

21.52 מלון ימקא 3 הקשתות 234 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

40.01
מלון נוטרדם סנטר

ירושלים 235 8625
חב' הגיחון בע"מ - ביוב

ומים של ירושליים 8625

23.44 מחצבת כוכב השחר 0 9131 מחצבת כוכב השחר 9131

14.6
מפעלי טקסטיל י. ברום

בע"מ 1 9147
מעלה אפרים המועצה

המקומית 9147

17.56 מלון אורחן אפיק 1 9210 אפיק קבוץ 9210

260.73 מי עדן ייצור בע"מ 0 9247 מי עדן ייצור בע"מ 9247

36.43
מחצבות כפר גלעדי-מפ

אל על 0 9253
מחצבות כפר גלעדי-מפ

אל על 9253
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12.04
מלון כפר רימונים חרמון

(נווה אטי"ב) 3 9260 נוה אטי"ב מושב 9260

17 מלון נופש על רמה קשת 1 9273 קשת  מושב 9273

29.5 פירות הגולן בע"מ 0 9274 פירות הגולן בע"מ 9274

43.78 מלון כפר הנופש רמות 3 9276 רמות מושב 9276

26.6 מגנזי בטון בע"מ 1 9427 מודיעין עילית עיריה 9427

184.78
שפיר הנדסה אזרחית

וימית בע"מ - נטוף 0 9432
שפיר הנדסה אזרחית

וימית בע"מ - נטוף 9432

249.85 הנסון-מחצבת נחל רבה 0 9498 הנסון-מחצבת נחל רבה 9498

43.26
שפיר מבנים תעשיות

(2002) בע"מ (מגדל עוז) 1 9524 מגדל עוז קבוץ 9524

16.51 רמט טרום בעמ 1 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

3.48 אדומים כימיקלים 4 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

9.1 יקבי תל ארזה 5 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

64.21 משחטת עוף הבירה 6 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

12.11 רדימיקס-מישור אדומים 8 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

1.07
זכאי ידע ותשומות

חקלאיות בע"מ 9 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

3.1
בלוקי אדומים הובלות

וסחר בע"מ 10 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

16.95 מכבסת גאולה בע"מ 11 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

78.6
מ.ל. שרותי כביסה וניקוי

יבש בע"מ 12 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

41.86 אקסטל בע"מ 13 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

40.04 סודה קלאב 15 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

4.69 בטר אנד דיפרינט בע"מ 17 9548 מעלה אדומים עיריה 9548

26.98
מוליתן תעשיות (2010)

בע"מ 5 9554
מרכז תעשיתי

מ.א.שומרון 9554

97.98 סלטי שמיר 9 9554
מרכז תעשיתי

מ.א.שומרון 9554

19.16 ביצי כפר בע"מ 11 9554
מרכז תעשיתי

מ.א.שומרון 9554

2.89
אחדות בי"ח לטחינה

חלבה וממתקים בע"מ 12 9554
מרכז תעשיתי

מ.א.שומרון 9554

14.96
הנסון(ישראל) מפעל

מתתיהו 1 14904 מתתיהו מושב לבית 14904

6.49 0 מט"ש כרמיאל 20002 20002 מט"ש כרמיאל
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0 0 מט"ש עכו 20007 20007 מט"ש עכו

0 מט"ש חיפה 0 20016 מט"ש חיפה 20016

25.44
מט"ש הוד השרון כפר

סבא 0 20019
מט"ש הוד השרון כפר

סבא 20019

4.3 0 מט"ש באר שבע 20028 20028 מט"ש באר שבע

2.29 0 מט"ש צח"ר 20072 20072 מט"ש צח"ר

17.84 מט"ש יד חנה 0 20082
עמק חפר המועצה

האזורית 5419

12.39 0 מט"ש נהריה 20086 20086 מט"ש נהריה

117.16
שפיר פיצרוטי- עסקה
משותפת- שער הגיא 0 25046

שפיר פיצרוטי- עסקה
משותפת- שער הגיא 25046

1
 קולחי תשלובת קישון-

ספקי מים 0 27006 מט"ש חיפה 20016

27,855.85 87,379.73 סה"כ
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