
אזור העסקמהות העסקשם עסק

מרכז מסחרימספרהאוחיון נסים- מספרת לה קרה 

יעליםמספרהמספרת אושר שדה

מרכז מסחריבית מרקחתמ"בלאנס פארם ערד בע

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים מ"פארמה נטורליס בע

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים מ"פארמה נטורליס בע

טלליםמספרהרם לוי- מספרת קצת אחרת 

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים מ"המלח בע-בוץ ים.ר.ד

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים בן שיטרית שלמה- מ "השקעות בע. נ.א.ל.ע

קניון ערדמספרהמספרת אבי טקסירה

עיינותמספרהרונית ביינגולד

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים גווני מחמוד- גלובל מינרל 

אבישורמספרהבריינדל גולדמן

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים מ"סי אוף ספא מעבדות בע

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים מ"סי אוף ספא מעבדות בע

יעליםמכון שיזוף; פדיקור ומניקורסלון יופי סקורפיון

טלליםמספרהברבר ברוך מאיר

מכון שיזוף; פדיקור ומניקוררינה בואנוס- מכון קוסמטי 

קניון ערדמכון שיזוף; פדיקור ומניקוראימפרית היופי

חלמישמכון שיזוף; פדיקור ומניקוריפעת קוסמטיקה

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים מ"גרופ מינרל בע

מספרהמספרת אורלי- לנדר אורלי 

מכון שיזוף; פדיקור ומניקורמספרת אורלי- לנדר אורלי 

lena design - שוק ערדמספרהמספרת ילנה פישר

יעליםמכון שיזוף; פדיקור ומניקורBEAUTY ANNA- בוגמין אנה 

שוק ערדמספרהויקטורייה

הרדוףבית מרקחתמ"טריפוליום בע

קניון ערדבית מרקחתמ"בע (ישראל)פארם -סופר

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים מ"המלח בע-בריאות ויופי מים- קריסטלין 

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים מ"המלח בע-בריאות ויופי מים- קריסטלין 

איזור התעשיהייצורם- תמרוקים תעשיות וסחר. ת.א.ד.ת

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים תעשיות וסחר. ת.א.ד.ת

קניון ערדמספרהילנה נודלמן- סלון איפריית היופי 

קניון ערדטיפולים לא רפואיים בגוף האדםסלון איפריית היופי

מרכז מסחרימספרהמספרת ראש סטייל- שמילה עוזי 

אבישורמספרהאפרודיטה- לזובסקי יוליה 

אבישורמכון שיזוף; פדיקור ומניקוראפרודיטה

מרכז מסחריבית מרקחתמ"ערד פארם בע. ע.מ

איזור התעשיהתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו יוניליבר שפע ישראל ערד

כניסה לעירתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו מ"בע (1988)אלון אנרגיה בישראל -דור

כניסה לעירתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו מ"דלק מנטה קמעונאות  דרכים בע

כניסה לעירמקום אחר למכירת מזוןמ"דלק מנטה קמעונאות  דרכים בע

כניסה לעירבית אוכל אחרמ"דלק מנטה קמעונאות  דרכים בע

חלמישקיוסקערד- תחנת דלק סונול 

איזור התעשיהתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו מ"חברת נפט בע- פז 
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איזור התעשיהמרכולמ"חברת נפט בע- פז 

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןמ"חברת נפט בע- פז 

איזור התעשיהתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו ה.ל.י.ש- מ  "בע (1988)אלון אנרגיה בישראל -דור

איזור התעשיהתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו מ"טן חברה לדלק בע

איזור התעשיהעיבודו, ייצורו- מזון ומרכיביו מ"שפע ישראל בע- יוניליור 

איזור התעשיה;טיהורם; עיבודם- שפכים וקולחין מ"שפע ישראל בע- יוניליור 

איזור התעשיהמטבח קצהמ"שפע ישראל בע- יוניליור 

איזור התעשיהחומרי רעל לשימוש חק; חומרי הדברהלוכסמבורג תעשיות בעמ

איזור התעשיהתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו לוכסמבורג תעשיות בעמ

איזור התעשיהטיפול בהם, אחזקתם, גידולם- ח "בעעיריית ערד- תחנה לתצפית כלבת 

צים סנטראחזקתם; גידולם-  בעלי חיים מ"אניפט בע

קניון ערדהובלת; אחסונו - מזון לבעלי חיים מ"סופר פט בע.די.אי.אם

חצביםמספרה- בעלי חיים אבן חיים רן- אינדי דוג 

נעוריםאחזקתם; גידולם-  בעלי חיים המקום של רן פינת חי- עיריית ערד 

שוק ערדהצגתם- לרבות ימיים ;ח'בעונגל של שרון'הג- אלוש שרון 

נעוריםהובלת; אחסונו - מזון לבעלי חיים קלוד חדד-זאן

מרכז מסחריהובלת; אחסונו - מזון לבעלי חיים ספידוג- מ "אייל בן ארי בע.איי.בי.אי

מרכז מסחרימספרה- בעלי חיים ספידוג

מעוףמספרה לבעלי חייםשחר שיינפלד

נעוריםמרכולצרכניית אחיעזר

מרכז מסחריקיוסקמ"קפה וממתק בע

מרכז מסחריבית אוכל אחרטוקיו

יעליםמרכולדינרמן

יעליםמרכולמרכול חן

כניסה לעירמסעדהמוזה

מרכז מסחרי(ללא טיפול במזון)מרכול 'ורג'מרכז הטבק ג

מרכז מסחרימסעדהפלאפל ברון

מרכז מסחריקיוסקאושבורג לאון

אבישורמרכוליהודה פרקנטל

אבישוראטליזאדלר גבריאל

אבישור(ללא טיפול במזון)מרכול 

מרכז מסחרימכולתמנסור' ג'אבו עג

איזור התעשיהמטבח קצהלוכסמבורג תעשיות בעמ

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"לוכסמבורג תעשיות בע

אבישורמכולתמעדניית אחון

מרכז מסחרימסעדהמעורב בעיר

יעליםמרכולויקטורייה

מרכז מסחרי;עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו סולת בלולה

נעוריםמרכולמעדניית נעורים

אבישורמכולתברכת ישראל

טלליםמכולתמיני טללים

עיינותמרכולגיל גור

לבאות(ללא טיפול במזון)מרכול מחסני המזון

מרכז מסחריבית אוכל; מזנוןגזר

איזור התעשיהמרכולדיל- שופרסל בעמ 

מרכז מסחרי מר ל800חנות ששטח המכירה בה הוא שופרסל דיל

מרכז מסחריאטליזשופרסל דיל



מרכז מסחריהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למשופרסל דיל

צים סנטרמסעדהאבו אעמר חרב- השניצלייה 

איזור התעשיהבית אוכל אחר"האט"פיצה 

איזור התעשיהבית אוכל אחרבית קפה ארומה

מרכז מסחריקיוסקמרכז המשקאות

מרכז מסחריבית אוכל אחרמרכז המשקאות

צים סנטרקיוסקמתוק לדרך- פיצוצים 

מרכז מסחרימרכול שיש בו טיפול במזוןדלימרקט- חברת בירמן ובניו 

מרכז מסחריאטליזדלימרקט- חברת בירמן ובניו 

מרכז מסחריהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למדלימרקט- חברת בירמן ובניו 

חצביםבית אוכל; מזנוןקה'כפרוצ

מרכז מסחריקיוסקקיוסק המרכז- מ"בע. צ.מ.'יינג'צ

מרכז מסחרי(ללא טיפול במזון)מרכול ממתקי אפי זול

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןקאסה פניץ

מרכז מסחריקיוסקמתוק בעיר

אבישורמטבח קצהמוסדות תורה והחינוך גור ערד

איזור התעשיה;עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו בירה שיטה

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןבירה שיטה

איזור התעשיהאיחסון מזוןבירה שיטה

חלמישאיחסונו- מזון ומרכיביו (ר"ע)מוסדות התורה והחינוך גור ערד 

שוק ערדבית אוכל; מזנוןנרגילת הכיכר

שוק ערדמקום למכירה ק- מוצרי טבק לסוגיו נרגילת הכיכר

איזור התעשיה;עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו מ"לבס שוקולד בע

תעשיה זעירה;עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו לחם קווקזי ייצור

יעלים(ללא טיפול במזון)מרכול לי לו לה- מ "איתמר אלה בע

כפר הנוקדיםבית אוכל; מזנוןאדווה אופיר

צים סנטרמסעדהמקסיקני ערד

מעוףקיוסקFESTAפסטה 

איזור התעשיה(קייטרינג)הסעדה קייטרינג- אופרה 

איזור התעשיהמזון ומרכיביוקייטרינג- אופרה 

עיינותמסעדהלנגב בנגב

(ללא טיפול במזון)מרכול נדוגרסקי עדן- עדן מרקט 

מסעדהלאפה

קניון ערדמסעדהפותח את ידייך

נעוריםמסעדהמיסטר שי

כניסה לעירבית אוכל; מזנוןמטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה- בית גלעד 

(ללא טיפול במזון)מרכול וק'מכולת ערנצ

(ללא טיפול במזון)מרכול מ"ש בע. ס'שריקי

צים סנטרמסעדהמקדונלדס- מ "אלוניאל בע

(ללא טיפול במזון)מרכול רוזנפלד טאבה- ט 'מנג

מרכול שיש בו טיפול במזוןמ"סופר אקספרס מרקט בע

אטליזמ"סופר אקספרס מרקט בע

עיינות(ללא טיפול במזון)מרכול ירקות ופירות- היינה יצחק 

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןבית קפה דובאי

בית אוכל; מזנוןשאנטי בר

מעוף(ללא טיפול במזון)מרכול מעוף מרקט

אבישור(ללא טיפול במזון)מרכול לי לו לה אקספרס- מ "איתמר אלה בע



בית אוכל אחרפיצה דיל בניהול דודו אלון

צים סנטרבית אוכל; מזנוןגרדן

מרכז מסחרימכירת פירות וירקותמלך הפירות

תעשיה זעירהבית אוכל; מזנוןפלאפל שמעוני

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןפיסטרוב באר

מרכז מסחרימרכול שיש בו טיפול במזוןמ"בסט מעדנים בע. א.י

מרכז מסחריאטליזמ"בסט מעדנים בע. א.י

כניסה לעירבית אוכל; מזנוןקופי אנד אייס קרים

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןקפה לב המדבר

איזור התעשיהמקום למכירה ק- מוצרי טבק לסוגיו קפה לב המדבר

מרכז מסחרימסעדהשיפודי מצדה

מרכז מסחרי(ללא טיפול במזון)מרכול מ"ליאב נון סטופ בע

צים סנטראטליזיורם אטיאס יזמות בנייה נדלן ותמא בעמ

מרכז מסחרי(ללא טיפול במזון)מרכול פיצוחי הגליל

נעוריםמטבח קצהעמותה אשל אשדוד

נעוריםמכולתמינימרקט האחים

טללים(ללא טיפול במזון)מרכול מנגו

לבאותמרכולמעדניית קיסר- אנה קושנרנקו 

מרכז מסחרימסעדהסדר

קניון ערדמרכול שיש בו טיפול במזוןביג- שופרסל בעמ 

קניון ערדאטליזשופרסל ביג

קניון ערד מר ל800חנות ששטח המכירה בה הוא שופרסל ביג

קניון ערדבית אוכל; מזנוןאופרה

קניון ערדבית אוכל; מזנון"דומינו"פיצה 

מרכז מסחריבית אוכל; מזנוןמ"קפה וממתק בע

מחוץ לעירבית אוכל; מזנוןהכנענית- הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 

מחוץ לעירשטח או גן המשמש לחניית טייליםהכנענית

חלמיש(ללא טיפול במזון)מרכול חן וחסד

שוק ערדרוכלות מזוןשוק ערוני- עיריית ערד 

שוק ערדאיחסונו- מזון ומרכיביו מ"מיגל סחר בע

לבאותבית אוכל; מזנוןהפונדק של אמה

שוק ערדבית אוכל; מזנוןמסעדת לגונה

שוק ערדמקום למכירה ק- מוצרי טבק לסוגיו מסעדת לגונה

מרכז מסחריקיוסקגלידת פלדמן- מ "קנדילידה בע

מרכז מסחריעיבודו, ייצורו- מזון ומרכיביו בית הלחם- כלפון קובי 

מרכז מסחרי(ללא טיפול במזון)מרכול בית הלחם

כניסה לעירמרכולערד- סופר אלונית 

כניסה לעירבית אוכל; מזנוןערד- סופר אלונית 

נעוריםמסעדהאולפנה נאות אברהם

מרכז מסחרימקום אחר למכירת מזוןגרעיני עפולה- אליהוקמל דויד 

מרכז מסחריבית אוכל; מזנוןפיצה במקום

מרכז מסחרימרכול שיש בו טיפול במזוןמ"זילברט ובניו בע

מרכז מסחריאטליזמ"זילברט ובניו בע

מרכז מסחרימרכולפרי הקסם- סבן דוד 

מרכז מסחריהפצתו וחלוקתו,הובלתו - מזון קובי כלפון הובלת מזון

אבישורמכולתמכולת רופינה- אולגה זיביטקוב 

חלמישבית אוכל; מזנוןארוחה ערוכה



איזור התעשיהעיבודו, ייצורו- מזון ומרכיביו מ"הייקב הדרומי בע

איזור התעשיהאיחסונו- מזון ומרכיביו מ"הייקב הדרומי בע

מרכז מסחריהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"קשת נתיבים בע

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת עיריית ערד

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"רציף השקעות בע. פ.ב

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת עוז הדרום הנדסה אזרחית

מחוץ לעירהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"סהר השקעות בע. פ.א

הובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"ניהול ושינוע בע. ג.מ

תעשיה זעירההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"מובילי נווה המדבר בע

כניסה לעירהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת חפירות ופינוי פסולת. ע.א

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"בע. ח.קבוצת אלדדא השקעות ב

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"נתיבי סטאר בע.ח.ע

איזור התעשיהאיחסונו- מזון ומרכיביו מ"יוניליור בע

מחוץ לעיר;טיהורם; עיבודם- שפכים וקולחין מכון טהור שפכים- מ "בע (1973)אלקו התקנות ושירותים 

איזור התעשיהאתר לסילוק פסולת יבשהאתר זוהר

מרכז מסחרימכירתם-שתילים ,זרעים,צמחים,פרחיםמיכאל קיסליק

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"ערד תעשיות טקסטיל בע

איזור התעשיהמכירתם-שתילים ,זרעים,צמחים,פרחיםעולם החי והצומח

איזור התעשיהרוכלות מזוןעולם החי והצומח

איזור התעשיהשתילים;זרעים;צמחים ;מכירת פרחיםגינון.ח.א.א

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה שיש ערד

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"בנין אבן יהודה בע

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה אסייג ראובן

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"ניהול ותפעול מלונות ימים ואגמים בע

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה א"מחסן הג- עיריית ערד 

תעשיה זעירהניקוי יבש; מכבסהלאונדרי פלייס

רוכלות מזוןמשק נרדים- האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס או אס 

אחזקתם; גידולם-  בעלי חיים משק נרדים עגלת מזון

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה סי אוף ספא מעבדות בעמ

foodtrak colomboיעליםרוכלות מזון

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"שמרדף בע

white - איזור התעשיהניקוי יבש, מכבסהניצן מוסק

לבאותמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מחסן- מחסני המזון 

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"חשמל אורלי בע

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"שמרדף בע

קניון ערדניהולו- קניון מ"חברת עתידות בע

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה עבודות אינסטלציה

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מגן פלס

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"פגליארי שרותים בע

איזור התעשיהמכשיר או חלקיו, מוצר, חומרי גלםמ"למדע תעשיות קלות בע

איזור התעשיהמטבח קצהמ"למדע תעשיות קלות בע

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה ערד תעשיות טקסטיל

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה 

איזור התעשיהמקום המיועד לאחסנה ששטחו- אחסנה מ"למדע תעשיות קלות בע

איזור התעשיהניקוי יבש, מכבסהמכבסת קמילייה- עמאד פרוק 

נעוריםאכסניה וכיוב; פנסיון; בית מלוןאגודת אכסניות נוער בישראל

נעוריםמטבח קצהוויס-אכסניית הנוער בלאו



עיינותמקווהמקווה

מרכז מסחרימכון כושר"פריים"מועדון ספורט 

חצביםהשכרת יחדות אירוח למטרת נופשנוף למדבר

מחוץ לעירמטבח קצהכפר הנוקדים

מחוץ לעיראחזקתם; גידולם-  בעלי חיים כפר הנוקדים

מחוץ לעירהשכרת יחדות אירוח למטרת נופשכפר הנוקדים

מחוץ לעירעריכת ארועים תחת כיפת השמיםכפר הנוקדים

מחוץ לעירשטח או גן המשמש לחניית טייליםכפר הנוקדים

מחוץ לעירשטח או גן המשמש לחניית טייליםמערב- חניון לילה מצדה 

מחוץ לעיררוכלות מזוןמערב- חניון לילה מצדה 

בתי מלוןהשכרת יחדות אירוח למטרת נופשמ"יהלים תירות בע

צים סנטרמיתקני שעשועיםמתקני משחקים במתחם צים סנטר- עיריית ערד 

יהושפטמיתקני שעשועיםפארק יהושפט- עיריית ערד 

נעוריםשמספר המושבים הקבועי; אולם ספורטמגרש כדורגל

טלליםמקווהמקווה

מרכז מסחריבית מלוןמ"מלון ענבר בע

מרכז מסחריבריכת שחיהמ"מלון ענבר בע

מרכז מסחרימסעדהמ"מלון ענבר בע

מחוץ לעירקיוסקהכנענית

רותםבית מלוןמ"יהלים תיירות בע

רותםבית אוכל אחרמ"יהלים תיירות בע

מעוףמקווהמקווה

מרכז מסחריהתקנת אביזרים בו-כלי רכבאביזרי רכב-שריקי יוסף

איזור התעשיהחשמלאות- מוסך ל אסרף וידל.ח.מוסך ש

שוק ערדהסעת נוסעיםמ"טופ תור בע

שוק ערדהסעת נוסעיםמ"המלח בע-מטיילי ים

איזור התעשיהפחחות וצבי; מכונאות כללית- מוסך מוסך מחייסן- אלדראגה מחיסן מחמד 

שוק ערדהסעת נוסעיםקונקשיין טורס

שוק ערדהסעת נוסעיםמ"עוד טורס בע

איזור התעשיהרחיצתם- כלי רכב  דראגה פאיז

איזור התעשיה -(צמה)כלי רכב וציוד מכני הנדסי דראגה פאיז

איזור התעשיהפחחות וצבי; מכונאות כללית- מוסך מ"מוסך אמיל ערד בע

הסעת נוסעיםמ"טיולי נופי ים המלח בע

תעשיה זעירההובלה אחרת- הובלה אבו חיידר הובלות

תעשיה זעירההסעת נוסעיםמ"מובילי עין גדי בע

תעשיה זעירההסעת נוסעיםמ"מסיעי עין גדי בע

תעשיה זעירהרחיצתם- כלי רכב  מ"א נתיבי דרום בע.ס

איזור התעשיהפחחות וצבי; מכונאות כללית- מוסך מוסך זהאי

תעשיה זעירההסעת נוסעיםמ"מטיילי קליה בע

שוק ערדהסעת נוסעיםמ"בע (1998)מטיילי ערד 

איזור התעשיהפחחות וצבי; מכונאות כללית- מוסך מוסך הנגב ערד

איזור התעשיהפחחות וצבי; מכונאות כללית- מוסך מוטור-מוסך אוטו- שנדור וויס 

מחוץ לעירתיקון תקרים- מוסך מ"צמיגי פז ערד בע

מחוץ לעיררחיצתם- כלי רכב  מ"צמיגי פז ערד בע

איזור התעשיההסעת נוסעיםמ"טיולי נוה מדבר בע

איזור התעשיההובלתה; איסופה- אשפה ופסולת מ"טיולי נוה מדבר בע

תעשיה זעירההסעת נוסעיםהסעות שער הדרום



מרכז מסחריתחנת רכבת מרכזית; תחנה מרכזיתתחנה מרכזית- מ "תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע

שוק ערדמוקד בקרה אלקטרוני לשרותי שמירהמ"סומך אבטחה בע

תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת מ" אבטחה בע5צוות 

לבאותתיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת ס ערד"מתנ- מטווח עירוני 

לבאותמטווח ירי- כלי נשק ותחמושת מטווח עירוני

איזור התעשיה-חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים שורץ דוד ובניו בעמ

איזור התעשיהציפויים,צביעתם,יצור מוצריו- עץ נגריית יחיאל- בלישע יחיאל 

איזור התעשיהמסגריהמ"מהיר ערד תעשיות בע

איזור התעשיהאחסנתם- מתכת ומוצריה אלומניום ערד

איזור התעשיהייצורם,הכנתם- חומרי גלם לבניה מ"תעשיות רדימיקס בע

איזור התעשיהמסגריהמסגריית וקנין

איזור התעשיהנגריהמ"נגריית שיוביץ בע

איזור התעשיהנגריהנגריית דוגמה

איזור התעשיהצפויים,יציקתם,יצורם-מתכת ומוצריהאמן המתכת

איזור התעשיהמכשיר או חלקיו, מוצר, חומרי גלםמ"מגניפיטק בע

איזור התעשיהציפויים,צביעתם,יצור מוצריו- עץ מ"נגריה ומפעל שיש בע- פנטזיה 

איזור התעשיה-חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים תאופיק

איזור התעשיהייצור רהיטים- עץ ומוצריו נגריית קיסר

איזור התעשיה-חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים חומרי בניין. א.א

איזור התעשיהייצור רהיטים- עץ ומוצריו נגריית גולדברג

איזור התעשיהייצור רהיטים- עץ ומוצריו .מ.נגריית גרר ע

איזור התעשיהמסגריהמסגריית פאלוך

איזור התעשיהתפירה; גזירה/ דברי הלבשה; טקסטילכיפות. ב.א

איזור התעשיהמכשיר; מוצר; יצור חומר גלםמ"בע (ישראל)פלקסטרוניקס 

איזור התעשיהבית אוכל; מזנוןמ"בע (ישראל)פלקסטרוניקס 

איזור התעשיה-חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים מ"יזמות בע. שמואל ק

איזור התעשיהתפירה; גזירה/ דברי הלבשה; טקסטילמ"לב אחד יזמות בע- מתפרת העצמאות 

איזור התעשיהבית דפוסדפוס אביב אדיר ערד

איזור התעשיהמכשיר או חלקיו, מוצר, חומרי גלםיצור טבק לנרגילה- מ "ד מזון בע.ה.'ג

איזור התעשיהמסגריהזקן-מסגריית בן

איזור התעשיה-חומרי גלם ומוצרי בנייה מוגמרים אחים אלעמור

איזור התעשיהבית דפוסאטיקט אינטרנשיונאל

מרכז מסחרימקום למכירתם- תכשיטים תכשיטי עוזי

קניון ערדמקום למכירתם- תכשיטים "אומטיים הפצה ב-רויאלטי

איזור התעשיהייצורם,הכנתם- חומרי גלם לבניה מ"עמירן בטון בע

איזור התעשיהנגריהנגריית יובל פלוטקין

איזור התעשיהצפויים,יציקתם,יצורם-מתכת ומוצריהפוקס איכות האלומניום

איזור התעשיהמסגריהדור המתכת

איזור התעשיהצפויים,יציקתם,יצורם-מתכת ומוצריהמ"בע. ט.אלומניום חלימי א

איזור התעשיהמכשיר או חלקיו, מוצר, חומרי גלםעיבוד שבבי

איזור התעשיהעיבוד ושינוע פנימי; (לרבות מגרסה ניידת)גריסה ; כרייה; חציבה- מינרלים ; מחצבים; אבניםמחצבות אשקלון בעמ. ג.א

איזור התעשיהמכשיר או חלקיו,מוצר,חומרי גלםמ"מפעלי גז בע- מגל 

איזור התעשיהאחסונם- תמרוקים פינס


