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 סטאטוס רישיונות עסק  –עסקים בשהם 

 41.6.03מעודכן: 

 הערות סטאטוס מהות מס' תיק שם בית העסק

  0000/006בתוקף עד  מספרה 100110 מספרת פוזה

  0000/006בתוקף עד  בית מרקחת 100110 סופרפארם

  0000/000בתוקף עד  מספרה 100110 אודי טובלי

 בהליך חידוש 0000/000 בתוקף עד מספרה 100100 ג'וני בראון

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100

 האדם

 בהליך חידוש 0000/000בתוקף עד 

טיפולים לא רפואיים בגוף  100106 מכון יופי פבל

 האדם

  0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  מספרה 100100 ציון זכות

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100 עונות 0ספא 

 האדם

  0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  מכון עיסוי 1001/1

  0000/000בתוקף עד  מספרה 1001/0 איתן לליוס

  0000/000בתוקף עד  מספרה 1001/0 רמי אביב

  0000/000בתוקף עד  סאונה 1001/0 מועדון ספורט שהם

  0000/000בתוקף עד  בריכת שחיה 1001/0

  לצמיתות מכון כושר 100100

  לצמיתות מכון כושר אירובי 100000

  0000/000בתוקף עד  מספרה 100100 קאטו

טיפולים לא רפואיים בגוף  10-100

 האדם

  0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  מספרה 100100 תומר אשר

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100 שנייל

 האדם

  0000/006בתוקף עד 

  0000/006בתוקף עד  מספרה 100106 רונן שרביט

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100 ישראלה קרני

 האדם

  0000/000בתוקף עד 

טיפולים לא רפואיים בגוף  100101 גילה גרושקה

 האדם

  0000/006בתוקף עד 

 –אסתטיקה 

 מוניקה גרשון

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100

 האדם

 בהליך רישוי 

  0000/000בתוקף עד  מספרה 100100 של תמי   בראש



 

 

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100 יעל בוטיק קוסמטיקה 

 האדם

  0000/006בתוקף עד 

לנדאו דליה מכון 

 קוסמטיקה

טיפולים לא רפואיים בגוף  100106

 האדם

  0000/006בתוקף עד 

קוסמטיקה במגע 

 סיגל דקלו -אישי  

רפואיים בגוף טיפולים לא  100101

 האדם

  0000/006בתוקף עד 

 -יסמין רוג'רס 

 קוסמטיקאית

טיפולים לא רפואיים בגוף  100100

 האדם

 בהליך רישוי 

 זו ארץ זו

 מרכז אשטרום

  0000/0/0בתוקף עד  מכירתו –מזון לבע"ח   100110

  0000/0/0בתוקף עד  מספרת בעלי חיים 10-110

מגה  –ריבוע כחול 

 בעיר

 בהליך שינוי שינוי בעלות אטליז 1000/0

 בהליך שינוי שינוי בעלות מרכול 1000/0

 בהליך שינוי שינוי בעלות מאפית -הכנת מזון  100001

 בהליך שינוי שינוי בעלות עוף בגריל –הכנת מזון  1000/0

 בהליך שינוי שינוי בעלות מ"ר 011חנות מעל  1601/0

   0000/000 בתוקף עד פלאפל וסנדוויצ'יםמזנון  100110 פלאפל חתוכה

מרכז  -שופרסל שלי  

 מסחרי 

  0000/000בתוקף עד  אטליז 100110

  0000/000בתוקף עד  מאפית -הכנת מזון  /10010

  0000/000בתוקף עד  עוף בגריל –הכנת מזון  /10010

  לצמיתות מרכול 100100

  לצמיתות מ"ר 011חנות מעל  /16011

  0000/000בתוקף עד  פיצרייה 100100 פיצה רומא

  לצמיתות שליחויות מזון 160110

"יש"  –שופרסל שלי 

 0תרשיש 

  0000/000בתוקף עד  אטליז 100100

  0000/000בתוקף עד  מאפית -הכנת מזון  100100

  לצמיתות מ"ר 011חנות מעל  160110

  לצמיתות מרכול 100106

  0000/000בתוקף עד  הכנת מזון –קונדיטוריה  100100 רוקוקוקונדיטוריית 

  0000/000בתוקף עד  מסעדה 1001/1 מקדונלדס

 –גלידריית הבלון 

 ג'לטו אייס

הכנת מזון לצריכה מחוץ למקום  1001/0

 הכנתו.

  0000/006בתוקף עד 

  לצמיתות מרכול 100100 טעמים

  לצמיתות בקירורהובלה והפצת מזון  100101 הובלה שטראוס

  לצמיתות הובלה והפצת מזון בקירור 100100

  0000/006בתוקף עד  הכנת מזון /10010 הטאבון

  לצמיתות מקום אחר למכירת מזון 100100 מפגש שהם

  לצמיתות מקום אחר למכירת מזון 100100 פיצוחי שרעבי

 ארומה

 

 

 

  0000/000בתוקף עד  בית קפה 0 מסעדה /10010

 משקאות משכרים  100100

 הגשתם לצריכה במקום -

  0000/000בתוקף עד 

 



 

 

 

 נירה נחום

 

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו –מזון  100100

  0000/006בתוקף עד  בית אוכל 100100 המטבח של רחל

  0000/000בתוקף עד  הכנת מזון כולל שליחויות 1000/1

  לצמיתות מזון בקירורהובלה והפצת  100100 שנשקיר רפאל

  0000/000בתוקף עד  מסעדה 100160 אלדורדו

  לצמיתות שליחויות מזון 1601/0

 בהליך חידוש 0000/000בתוקף עד  פיצרייה 100160 פיצה פצץ

  לצמיתות שליחויות מזון 1601/0

  0000/006בתוקף עד  מסעדה 100160 אצה סושי בר

 בהליך רישוי  שליחויותהכנת מזון כולל  1000/0

  לצמיתות מקום אחר למכירת מזון 100160 פיצוחיית שלומי

  -פסטורלי  קופי

 מזנון בתיכון

  0000/000בתוקף עד  מזנון , בית אוכל //1000

  0000/000בתוקף עד  בית קפה, מסעדה 100100 קפה קפה

 משקאות משכרים 100100

 הגשתם לצריכה במקום – 

  0000/000בתוקף עד 

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו  –מזון  100100 א. קלאס פוד בע"מ

  לצמיתות הובלתו, הפצתו וחלוקתו –מזון  100106

מזנון  –שרי מור 

 בבריכה

  0000/006בתוקף עד  בית אוכל אחר –מזנון  /10001

  0000/000בתוקף עד  מרכול 100010 גלידות פלדמן

  לצמיתות מרכול 100010 פיצוחי ש. רדעי

  0000/000בתוקף עד  מרכול /10000 מוצרי טבע –אניס 

  0000/006בתוקף עד  הכנת מזון 100000 בר-רי

 בהליך רישוי  מזנון -בית אוכל 100000 מיורקה טאפס בר

הגשתם  –משקאות משכרים  100000

 לצריכה במקום

 בהליך רישוי 

 בהליך רישוי  למכירת מזוןמקום אחר  100000 תבליני טוב טעם

 –סקול קפה 

 מזנון בשלהבת

 בהליך רישוי  מזנון 1000/0

 1000/0 ש. ממן הובלות בע"מ

1000/0 

1000/6 

הובלתו, הפצתו  –מזון 

 וחלוקתו. )הובלה בקירור(

 בהליך רישוי 

  –א.ס.פ.י. בע"מ 

 מטמנת ברקת

 

 

איסופה,   -אשפה ופסולת   100110

 מיונה, הובלתה

  0000/000עד  בתוקף

  0000/000בתוקף עד  אשפה ופסולת 100110

  0000/000בתוקף עד  אתר לסילוקה –אשפה ופסולת  100100

 

 



 

 

 

 דודאי איילון

 

 

 

 

 

איסופה,   -אשפה ופסולת   100100

 מיונה, הובלתה

  0000/000בתוקף עד 

עיבודה,  –אשפה ופסולת  100100

 ניצולה, מחזורה

  0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  תחנת מעבר לאיסוף 1001/1

CAN DO IT 100100  איסופה,  –אשפה ופסולת

 מיונה, הובלתה

  לצמיתות

  0000/000בתוקף עד  מגרסה ניידת –אשפה ופסולת  100100 ח.ח. חדש

  לצמיתות מכבסה 160110 מכבסת שהם

  לצמיתות מכבסה 160100 קלין שופ

  לצמיתות פרחים מכירתם –משתלה   1601/0 פרחים חיהגלריית 

  0000/000בתוקף עד  מקווה 100110 מקווה טהרה גברים

  0000/000בתוקף עד  מקווה 100010 מקווה טהרה נשים

תיכון  –אולם ספורט 

 שהם

  0000/000בתוקף עד  אולם ספורט 100110

  0000/000בתוקף עד  אולם ספורט 100000 ניצנים -אולם ספורט 

 -אולם ספורט צוקים 

 ספורטילנד

  0000/000בתוקף עד  אולם ספורט 100000

 בהליך חידוש 0000/000בתוקף עד  אולם ספורט 100001 אולם ספורט יהלום

 בהליך חידוש 0000/000בתוקף עד  תיאטרון –קולנוע  100000 מרכז אומנויות הבמה

 משקאות משכרים  100001

 במקוםהגשתם לצריכה  –

 בהליך חידוש 0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  אולם שמחות 100000 ספרא אולם שמחות

 משקאות משכרים  100100

 הגשתם לצריכה במקום –

  0000/00בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 100000 בית התרבות

 משקאות משכרים  100010

 במקום הגשתם לצריכה –

  0000/000בתוקף עד 

  0000/000בתוקף עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 100000 מרכז אתגר

  –אולם בית הנוער 

 הבית הסגול

  0000/000בתוקף עד  מקום לעריכת מופעים וירידים 100000

  לצמיתות מכון כושר 100000 שיקלינג

  לצמיתות מכון כושר 100/61 ליידיס פיטנס

  0000/000בתוקף עד  מגרש כדורגל 100/60 כדורגלמגרש 

  לצמיתות מכון כושר /100/0 סטודיו אין

  0000/000בתוקף עד  קיר טיפוס בכותר פיס 100001 חברה עירונית -חמש

 בהליך רישוי  בית קולנוע 100006 קולנוע לב

 בהליך רישוי  קיוסק בקולנוע 100006

  לצמיתות תחנת מוניות /10011 מוניות שהם

 



 

 

 

  לצמיתות מקום לניהול משרד הסעות  100110 הצלחת הדרך הסעות

 בהליך רישוי  חומרי גלם לבנייה 010110 מגנזי בטון בע"מ

 שטראוס גרופ בע"מ

 בהליך רישוי  (0/-00אחסון מזון ) /10000

   בית קירור 100000

   אחסנה 160101

   אחסון חומרים מסוכנים /01011

   (111/אחסנתו ) –דלק לסוגיו  /1/011

   (0001אחסנתו ) –דלק לסוגיו  1/0110

 

 

 


