
Report Title

מספר ביתרחובשם ישובשם לקוחמספר לקוח

70הרצלקריית מלאכיעמר דוד158

26הרב מן ההרירושליםמאיר אפריאט1370

30הירשפלדראשון לציוןשוקילה פרויקטים בעמ2383

18אנילביץראשון לציוןמוראד אוסנת3047

4בן עמיקריית אתאראול יעקובוב3577

134שד ירושליםנתיבותשובל יוסף3623

8מעפילי מרוקוהרצליהמכולת גבי-פילו גבריאל4251

0כוכב מיכאלכהן דורון4602

0נתיבותמ"סופרזול מסס ובניו בע5041

2ם"רמבנס ציונהמכלת סיטון חיים7112

4תל חיכפר סבאבר דוד7193

42גמלאדימונהשמואל לוגסי8119

66בויאר אווהבית שאןמיני מרקט ימית בעמ8216

34עגנוןבת יםאריאל תורגמן8264

2הנוריתבית שמששמעון אלעד8926

22עין גדיירושליםעמוס יעקב9286

19אחד העםפתח תקווהחגיג יצחק9547

6שפירא יוסףאשקלוןדוד אללי9997

122ההגנהאור יהודהישראלוב מיכאל11052

32נחלת צביפתח תקווהאבי כהן11106

76ארלוזורוברמת גןליאור חיימוב11107

72אורלוב זאבפתח תקווהיאגודאיב יהודה12084

0תקומהאברהם כהן12179

7אנה פרנקרמת גןאחזקות בעמ.יגאל וקנין א12458

0רוויהבנימין    סיגל12814

7פופל מרדכיראשון לציוןין אלברט'קירודז13303

23ראש פנהרמת גןאגאי נתנאל13369

11ח"תשאשדודלובודקו סבטלנה14672

35בלפורבת יםקזרשוולי אלברט14819

48קנאי הגלילירושליםעווידה מחמוד15366

29עולי הגרדוםראשון לציוןזבורוב נריה15785

30הרב קלישרפתח תקווהפנחס מלמד16334

74המכביםבני ברקכוהנוב פנחס16467

0מגדלמינימרקט המושבה-שכטר עמית17274

0גבעת ישעיהוגבעת ישעיהו- מכלת הגבעה 17302

20ישעיהואופקיםכהן       סמדר18248

1הראשוניםמטולהסם אגדה בעמ18537

70הרצלקריית מלאכיעייש חיים18747

13שטינשנידריפו- תל אביב זוורוב ארקדי מרקט19901

62שומרוןבאר שבעזקרי איציק20370

81חפץ חייםפתח תקווהמלאכוב שלום חי21640

2רינגלבלוםבאר שבעבלילה יבגניה22437

1כרמלקריית ביאליקבוסקילה שלום22651

99פארןשרותי מזון סיני.ל.ד23314

61אבן גבירוליפו- תל אביב מכולת מאנה-נורפשאן רני24474

1בעל שם טובאשקלוןרפי ברבום מהדרין24662

69דרך יבנהרחובותעזרא יעקב24674

144ויצמןכפר סבאאלון רפי טטיאנה24700

408הדקלטבריהשיטרית יעקב מרדכי25431

1שכ טירת צביבית שאןהרוש אביגיל25834

4אנילביץבת יםאילוז משה26230



15ישראל מסלנטיפו- תל אביב מבשם רחל27741

28הארזקריית אתאאלחזוב ליודמילה28124

4שבטי ישראלקריית ביאליקאדזיאשוילי מרים28155

50ש בן גוריוןקריית מלאכי(מהדרין)אס מינימרקט 28263

4החצבאור יהודהמושייב ישראל29225

5הרב בר שאולבת יםכל בו זול-יוזקייב רוסלן29707

0תרוםאוחנה מאיר29718

46התקוהיפו- תל אביב מזרחי יהודה29916

38דוד המלךראש העיןאהרון עידית30517

26הפלוגותקריית חיים תאי דוארכהן עמית30976

1הרצוגקריית אתאאילוז     יעקב31548

2ברקתחיפהאבודייס   זוהר31591

7אייראשקלוןבישלה שושנה31729

32הנביאיםאשקלוןמליחי מני31735

0נווה עובד- פוריה טרבלסי דוד31817

238הגננתירושליםוירקות מרכז פירות31823

14ההגנהפתח תקווהמשה עטיה31848

691רבי עקיבאבאר שבעמימון מערבי31870

10שפיראבאר שבעאליהו כהן31882

505ההסתדרותקדימהנורי שורי31918

3השבליםדימונהאסולין שמעון31929

17מרזוקקריית אתאטטראשוילי יהודה32431

20סמ הכרמליפו- תל אביב כל בו מזוןהחניון בעמ33884

42בן נון יהושעראש העיןצנעני שחר33902

8י"עגנון שקריית ביאליקדנילוב מאיס33942

24נמיר מרדכיקריית יםניזרי מיכאל34139

19הרב צאלח משהראשון לציוןכל בו אילנה34828

2ם"רמבגבעתייםאולגה סולימנוב35432

32הפרדס הראשוןראשון לציוןיוספוב אלכסנדר36273

3צרעהיפו- תל אביב טייב שמעון-מכולת רפאל37032

11אזור התעשיהדימונהמתוק וזול בעמ37982

12ארן זלמןאשדודפינת      הממתק38248

6עתניאל בן קנזקריית גתכהן דוד38269

41הציונותאשדודיוספאשוילי גורם-מכלת  סיטי38271

6ציןאילתסופר זול ברק בעמ39531

1ככר בן גוריוןקריית טבעוןמיני מור-אסטגסי נטלי40745

11קדיש לוזקריית מוצקיןח מכולות וקמעונאות בעמ.ק41097

12ם"רמבקריית אתאצהובני  בצלאל43222

4בן עמיקריית אתאאלון אברהם43223

83עשת אביגדורקריית אתאחמו   רבקה43232

5בן עמיקריית אתאספיאשוילי שבתאי44374

35ביצרוןיפו- תל אביב סופר זול מעיין45991

44מנוחה ונחלהרחובותארונבייב רפאל45993

0כפר אוריהמינימרקט אוריה46577

250מנחם בגיןחצור הגליליתאיתמרקט-איתמר יעקב46616

0טבריהחיים כהן47307

18חצבמבשרת ציוןמועלם אלי49183

1נוף כנורותטבריה בעמ2010טל מרקט .מ49492

38זבוטינסקירמת גןאווזוב בני מיני לייה50592

10הרב ברוקראשון לציוןאשורוב ליובוב58639

10אודםירושליםסופר פלוס-הרשלר שמעון58749

107דרך בית לחםירושליםמיני-קרסגי דני60110

63הנגבי שבתאיירושליםדי טי אמ דודו סחר ושיווק בעמ60470



9הרב קוקאשדודאוסובסקי בוריס67454

99ביצרוןביצרוןמטעמי הדרום בצרון68097

20אשדודאשדודפרוטרי שוויורי פובול מעדניה68166

22שד בן צביקריית יםצידון אליהו68588

26השבטיםאשקלוןמימון יצחק68767

16יוספטלאשקלוןדויטשוילי יוכבת68840

17הגלבועיבנהבסון יוסי69022

13איכילוב יצחקפתח תקווהגולדובסקי סטניסלב69519

35ירושלים השלמהאילתאילת השקעות וניהול פרוייקטים בעמ.ת69944

41אינשטייןפתח תקווהגיא בוחבוט74312

25שד הרצלאופקיםבוקובזה יוסף75808

30בן צבי יצחקקריית אתאדוינזיה יוסף-זפרני מלי76594

23הנרקיסיםקריית ביאליקמינימרקט דדי-אבנת נירה77519

533סאן דייגוקריית מלאכישמחה משה77552

55ביאליקאשקלוןמיני אביעד-אלרן אביעד77828

2שפינוזהאזורסברסקי סול אורטל77840

14שבט לויאשדודאסתר טוריקשוולי79053

31ראובןירושליםמכולת דרעי ברטה80121

9חזקיהו המלךחיפהצאפאנא ששון80257

21שד בן מימוןירושליםיצחק ראובן80417

15עין כרםירושליםלוי יוסי80533

7זבוטינסקיקריית ביאליקבן הרוש   דוד80953

99צור שלוםקריית ביאליקמועלם     יגאל80954

26הרב מימוןבת יםבני       קוזשווילי81177

15ישראל מסלנטיפו- תל אביב ניסים     אביוב81483

36העליהיפו- תל אביב (מהדרין)יונייב  רחמן82059

24ויצמןטירת כרמליבלי'תבליני ג82148

2האסיףקריית אתאמבריטה אלישע82175

25סולד הנרייטהיפו- תל אביב טיטלבוים רמי82205

17ל"אצרמת גןאליהו חנין82229

55פינסקרקריית אתאצדוק  דודו82414

28שד הציונותקריית אתאמיוסט  יצחק82426

3להמן הרברטקריית יםכהן       מיכאל82461

37הלוחמיםחולוןבלסיאנו יצחק83277

1גולןקריית יםרוטובולי בוסידן83415

11נמיר מרדכיקריית יםדוידוב  בוריס83422

16סולד רוברטקריית יםשוילי שלום83428

34מכלוף יעקבבית שאןחדד אביב83441

5ברוריהרמת גןמיניכל אמיר-בשן אסף83668

17שמואל הנגידאשדודמכולת אודט84019

24הקוממיותקריית גתלחיאני סימה84056

13אלבזאשדודבוטנישוילי דוד84136

9שפרינצקרמלהעליוה סמיר84615

11אבולעפיהיפו- תל אביב מכולת רוני84682

49שד בן צביקריית יםלודמילה פופוב84863

12קריתיבת יםמלאייב אלכסנדר85249

0תלמיםכהן דורון-סופר אדרת85584

2חטיבת הראללודעיסא מחמוד85696

32קישפתח תקווהזנגי מאיר85913

6גור דבאשדודבטשוילי אברהם86169

1החמישהפתח תקווהבגו גדעון86433

14הסוכהראשון לציוןעוז פרץ86445

17הנשיאגבעת שמואלכהן שמחה86743



30סוקולובהוד השרוןיצחקי     דוד87619

22שנקרחולוןאביוב אסתר87669

10יואברמת גןאמינוב    איציק87819

34מוצקיןרעננה7--שמחיוב שלמה  87881

0מגשימיםאברמוב    אשר87907

60בן צבי יצחקחיפהשווילי מאיר88036

56יהודה הלוייפו- תל אביב חיימוב  דניאל88068

66יהודה הלוייפו- תל אביב (מהד)לוי לבייב 88529

12זמנהוףבת יםבבקוב אלי הזיל וזול88859

0שרונהגוזלן ערן-גוזלן אוהד88935

30מלחמת ששת הימיםטירת כרמלשרמייסטר טל88941

16אהרונסון שרהרמת גןאמון אבי88992

8הורקניהירושליםכהן שמואל89007

3יונהפתח תקווהצביה      עמוסי89215

10הבניםהוד השרוןאבי בוכניק89266

3הרב בר שאולבת יםשפירא בוריס89442

0אביעזר(אביעזר)יעקובוביץ יפה 90166

6שמעון בר יוחאידימונהציון מויאל90595

1089ש הנצחוןדימונהןיצמן מאיר90599

3הפרחיםטבריהכהן נתנאל90668

518שד המלך דודאור עקיבאאלחזוב רנה90895

3ארלוזורובחיפהאמירוב גרמן90919

0דימונהחנניה אסולין90927

16הרקפתבית שמשמקוריה מנגיסטו מרקטן91834

17ההסתדרותפתח תקווהמיקס מרקט-פנחסוב אולגה91938

71זבולוןקריית אתאסמימי דינה מרקט עדן92171

8גולינקיןראשון לציוןדסטה גנט92246

21נחל לכישאשדודספיר מרינה92416

16תבורקריית יםחיחינאשוילי אביאל92484

5מונטיפיוריפתח תקווהדון סון דלישס רשת חנויות מזון וסיטונאות92697

65שד דגניהחיפהשם טוב חיים93484

49שד כצנלסוןקריית אתארגפורקאר יגאל93940

23ם"רמבפתח תקווההוד והדר בניה-אנטו אברהם94470

61שכ נוף גלעדבית שאןאפוטה זהבה94675

12הצאלוןאילתאוחנה אופק מיני אופק95281

11התלקריית ביאליקאפק סמארטדיל בעמ96456

43חנוךיפו- תל אביב מכולת דוד-ניזרוב דוד96878

31אברהם אבינובאר שבעסלוביוב ילנה96887

5שמשוןפתח תקווהדיילי אקספרס-נקש ליאת97117

4ביאליקטבריהמלה עמיר97346

138דרך בן גוריוןבת יםמיני יניב-טוב חיים יוראי98796

17קבוץ גלויותאשדודבעמ (2015)לחיים אשדוד 99028

76העצמאותקריית אתאבן אפריים יורי99138

3העמקיםקריית ביאליק בעמ2004תיבתא 99391

10ורדקריית מוצקיןצודנובסקי ילנה99709


