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:התאגידיליישובברשימתעסקיםלדיגוםעלפיחלוקה"מצ


 שם העסק  קטגוריית עסק לדיגום 
סעיף 
רישוי 
 עסקים

 שם בעל העסק
' מס

דיגומים 
 בשנה

         פקיעין

 3 סמיחחיסאווי א4.2 אולמותאלאמיר מסעדותוקניונים,אולמות

 2 אחיםסעידה 10.7 בטוןבלוק מפעלחומריבניה

 2 אחיםסעידה 10.7 מרצפותפקיעין  

 3 נוערתאכסניי א.7.1 תנועריאכסני בתימלון

 3 סאלחחירואחיו א.7.1 פקיעין-ביתמלון  

 6עד14 גמילהחיר .10.9 סבוןהפלהסבתאגמילה מפעליכימיה

 6עד14 (ספא)תיסירחמדן 10.9 יצורסבוניםונירות  

 3 מחמדסעידחיר 1.1 ביתחוליםנווההגליל בתיחולים

 4 סאלחזיןאלדיין א.4.6 מחלבתפקיעיןהעתיקה מפעלימזוןומשקאות

 4 אלחסאמרמחמדס א.4.6 ביתבדאלזיתון  

 4 סאלחבכרייה א.4.6 ביתבד  

 3 יוסףאסעדבכרייה 8.9 מוסךפקיעין מוסכיםמכונאותרכב

 3 נאיףעבאס 8.9 מוסךענתר  

 3 עבדללהאסעדחיר 8.9 מוסךעבדללה  

   רוניעבדו 8.9 מוסךרוני  

 3 תחנתדלק א.2.2 "דלקנית"תחנתדלק תחנותתדלוק

 יתתחנתדלקפיראט  
 א.2.2

רינה)סלמאןנאיףחיר
 (חיר

3 

 3 סעידה'פרג א.2.2 פקיעין"פז"תחנתדלק  

         פסוטה

 3 עאסיפארוק ב.7.9 גניארועים מסעדותוקניונים,אולמות

 3 שריףבלוט א.4.6 מסעדה-ביתאוכל מסעדות

6.6.א מסעדה    3 סלימאןאלחלאק 

 3 נסיףאבומראד .6.6.א מסעדה  

 4 גאסרגריס 3.1 גידולחזירים בתינחירה

4./.א רפת רפתאולול  4 איובבגבראןשהלה 

.4./א "מ"גידולבע"רפת    4 גאסרגריס 

 4 באסלמכול 4./.א שטחמרעה  

 4 סלביהחורי 4./.א רפת  

 4 עלאאראיקבלוט 4./.א רפת  
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 4 עיידומונאסמעאן 4./.א רפת  

  

      

   ראמה

 4 גהאבנגם א.4.6 מפעללבנהוגבינות מפעלימזוןומשקאות

 4 גסאןסמעאןשחאדה א.4.6 ביתבד ביתבד

 4 איהאבאבוזייד א.4.6 ביתבד  

 4 מכלסאחמדעבאס א.4.6 ביתבד  

 3 חוסאםחורי א.4.2 מסעדתאבוראמי מסעדותוקניונים,אולמות

 3 'גפרא א.4.2 שעות42קיוסק  

 3 נדיםדאוד א.7.9 מסעדה+אולםחתונות  

 3 עיסאשיבאן 8.9 מוסךוחלקיחילוף (מכונאותרכב)מוסכים

 3 ולידמרינה'גורג 8.9 מוסך  

 3 איאהבעיסאמרינה 8.9 מוסך  

 3 נבילמרינה ג.8.9 מוסךפחחותוצבע  

   כריםזינאתי 8.9 מוסך  

 3 נבילסמארה 8.9 מוסך  

 3 כמילדואהרי 8.9 מוסך  

 3 בשארהנמסור 8.9 מוסך  

 3 חמודהסעידכרם ג.8.9 פחחותוצבע+מוסך  

 3 לה'נבילעבדדללהנח 8.9 מוסך  

 3 כמאלמנסור 8.9 מוסך  

 3 אחמדנאסר א.2.2 תחנתדלקהגליל תחנותדלק

 3 עיסאםשכיבעינבור א.2.2 תחנתדלק  

         עילבון

 3 אבוזידחליל א.7.9 אולםחתונות מסעדותוקניונים,אולמות

 3 אמירעאדלחוראני א.4.6 מסעדתאלאמיר  

 4 עיסא+טנוסעפיף א.4.6 מפעלטחינה מפעלימזון

 4 טנוסעיסאם א.4.6 מפעלבמבה  

 4 טנוססמיר א.4.6 כבישתזיתים  

 4 רשרושרביע א.4.6 כבישתזיתים  

 3 יוסףפרח 8.9 מוסך (תרכבמכונאו)מוסכים

 3 חוראניזיאד 8.9 מוסך  

 3 אבוזהיאלטיף 8.9 מוסך  

 3 אזי'פואזג 8.9 מוסך  
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 3 פואזמוסא 8.9 מוסך  

 4 מרוואןאבוחנין א.4.6 בתבד בתיבד

 3 סוידאשרף 6.4 מכבסה מכבסה

 3 תחנתדלק(11)טן א.2.2 תחנתדלק(11)טן תחנתדלק

 3 ראזי א.2.2 דיזול  

         חורפיש

 4 סלימאןמחמדפארס א.4.6 ביתבד בתיבד

 4 ראיףיוסףגדבאן א.4.6 ביתבד  

 3 גמאלנעיםעאמר א.7.9 אולמיחורפיש מסעדותוקניונים,אולמות

 3 סלמאןמחמדפארס א.7.9 אולםחתונות  

 3 זידחיראלדין 6.4 מכבסה מכבסה

 3 מ"סונולישראלבע א.2.2 סונולתחנתדלק תחנותדלק

 3 מ"שערידלקבע א.2.2 תחנתדלקשערידלק  

 4 זידאןעאדלגדבאן 3.1 משחטתעופות משחטות

 4 פאיזנימרסלאמה 3.1 משחטתעופות  

 4 נזיהשכיבבדר 3.1 משחטתעופות  

         אר'מג

 3 יבסעיד'איובנג א.4.6 חומוס-מסעדה מסעדותוקניונים,אולמות

 3 עזאםמקבולהמוחמד ב.7.9 גניאירועים  

 3 קזאיליהאחמדכאמל ב.7.9 גניאירועיםהשלום  

 3 קטישסהאםדאהש ב.7.9 "פרדיס"גניאירועים  

 3 עזאםמקבולהמחמד ב.7.9 "מפגשהזית"גניאירועים  

 3 אבוזידאןאמלפארס ג.8.9 פחחותוצבע-מוסך מוסכים

 3 אבוסאלחעלאסאלח ג.8.9 חחותוצבעפ-מוסך  

 3 דחאברהאמלעבה 8.9 מוסךאלאמל  

 4 חורינגיבחליל א.4.6 "מעייןהשמן"ביתבד בתיבד

 4 ממגאר"ראמיהובלותבע א.4.6 "מ"ראמיהובלותבע"ביתבד  

 4 פרידאברהים א.4.6 ביתבדאסלאח  

 3 גשאיאסעמאדד 6.4 "אר'מכבסותמג"ניקוייבש מכבסות

 3 בלעוסזיהיוסף א.2.2 תחנתדלקסונול תחנותדלק

 3 חמאדהגאנם א.2.2 תחנתדלקפז  

 3 חברתדלקניתישראלית א.2.2 תחנתדלקדלקנית  

 4 אבוזהיאגברפהים 3.1 "גבר"עיבודעופות משחטות

 4 סלאמהסאמיהפאיז 3.1 שחיטתעופות  
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 4 פנדיטלעתעאטף ב.3.2 "יםשלדגים"דגיםאטליז  

         חצור הגלילית

 3 כהןברק 8.9 מוסךהגליל מוסכים

 3 אחיםפחימה 8.9 מוסךאחיםפחימה  

 3 דניאל 8.9מוסךדניאל  

 3 מוסךסודקי 8.9 מוסךהדגל  

 3 מ"לחמיבע 8.9 מ"מוסךלחמיבע  

 3 פנועיםעירןאו 8.9 מוסךאופנועים  

 3   8.9 מוסךאוטוטופ  

 3   8.9 מוסךאורירוק  

 3 מ"בע(4111)שערהגליל 8.9 מוסךשערהגליל  

 3 אליעזר 8.9 מוסךארזגולן  

 3 אבנרבןלולו   מוסךלבהגליל  

 3 פהיםנסרה   שפוץמנועים מפעלציפוימתכות

 6 חרטהגליל 10.18 חרטהגליל  

 4   ב.3.2 דגישי ומשקאותמפעלימזון 

 4 מאורפנים ה.4.6 קייטרינג  

 4   א.4.6 פריהגליל  

 3   א.4.6 חומוסאלון מסעדות,אולמות

 3 20 א.4.6 מקדונלדס  

 3 עבדאלהאדיפאדי א.4.6 שווארמהגולני  

 3 עבדאלהאדיפאדי א.4.6שניצליתהשקידים  

 3 גלעדגגו א.4.6 מסעדתשפודיגגן  

 3 גבאיאברהם א.7.9 פנינתהגליל  

 3 מלוןביתבגליל א.7.1 מלוןביתבגליל בתימלון 

 3 דלקמנטהחצור א.2.2 תחנתדלק תחנותתדלוק

 3 בןיאירחגי א.2.2 תחנתדוראלון  

 3 תחנתדלקדור א.2.2 תחנתדלק  

 3 תחנתדלקמיטב א.2.2 תחנתדלק  

         גוש חלב

 3 זהרהאנטוןאליאס 4.7 מסעדתאליאלי קניונים,מסעדות,מותאול

 3 זידאןמחמדזידאן 4.7 מפגשהאחיים 

 3 פואדסלימאן 4.7 מסעדתהרמירון  

 3 חדאדחוסאםגריס 4.7 מסעדתהארזים  
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 3 עלםעלם 4.7 מסעדתליאליבירות  

 תחנתדלקפז תחנותדלק 
 א.2.2

פרג-תחנתדלקפז
 הסעיד

3 

     8.9 םחלולמוסךאחי מוסכים 

 4 גביסדן א.4.6 מ"יקבייןכרםשבובע מזוןומשקאות

2.6.א יקביין    4 גאסקאלהחריש 

         צפת

 3 ח"רבקהזיוביה 1.1 ביתחולים בתיחולים 

 3 חלרופאה"ביה 1.1 ביתספרלרפואה  

 3 לומוהטחולש 4.7מסעדתבשרים קניונים,מסעדות,אולמות

 3 דהןשניר 4.7 מסעדתבשרים  

 3 רפיויעל 4.7 מסעדתבריגל  

 3 לבקוביץחיה 4.7 מסעדה  

 3 מזוזאילן 4.7 מסעדהמולההר  

 3 אוחיוןמשה 4.7 מסעדה  

 3 מווניטין 4.7 מסעדה  

 3   4.7 מסעדתגןעדןצפת  

 3   4.7 מסעדתמסיבה  

 3 המיריסקפ 4.7 מסעדהחלבית  

 4 יוניליוורישראלמזון א.4.6 מפעלשוקולד מזוןומשקאות

 4 ראוסגרופשט א.4.6 קפהנמסשטראוסגרופ  

 4 ביגלביגלי-ורדהגליל א.4.6 ביגלביגלי-ורדהגליל  

 4 מ"מהובלותבע,ק,י א.4.6 ייצורגבינות  

 4 מ"המאיריצפתבע א.4.6 ייצורגבינות  

 4 ד"אגודתקריתחב א.4.6 טרינגקיי  

 4 פרץאהרון א.4.6 קייטרינג  

 4 ספיר א.4.6 קייטרינג  

 4 דבגליל"בס א.4.6 קייטרינג  

 4 בןלולומאיר א.4.6 קייטרינג  

 4 עוףטריובריא 3.1 משחטתעופות משחטותעיבודדגים

   גולןברוךואושרה 6.4 מכבסהמכבסות

 3 תחנתדלק א.2.2 לקתחנתדתחנותתדלוק

 3 תחנתדלקמנטה א.2.2 תחנתדלק  

 3 תחנתדלקפז א.2.2 תחנתדלק  

 3 תחנתדלקטן א.2.2 תחנתדלק  
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 3 תחנתדלקאלון א.2.2 תחנתדלק  

 3 תחנתדלקסונול א.2.2 תחנתדלק  

 3 כהןאהרון א.2.2 תחנתדלק  

 3 אוחנהאופיר א.2.2 תחנתדלק  

 3 אסנטהייביטים א.7.1 ביתמלון מלוןבתי 

 3 מלוןמרכזי א.7.1 ביתמלון  

 3 הכשרתהישוב א.7.1 מלוןרמונים  

 3 מ"וולטררוזנטלבע א.7.1 ביתמלון  

 3 זיידשלמה א.7.1 ביתמלון  

 3 חזקותואעניהול"דפנ א.7.1 ביתמלון  

 3 סביוניכנעןיזוםוהש א.7.1 ביתמלון  

 3 י,י,ש,ירדןב א.7.1 יתמלוןב  

 3 אחוזהבגליל א.7.1 ביתמלון  

 3 אגודתקריית א.7.1 ביתמלון  

 3 גנוןרונן א.7.1 דהוביתמלוןמצ  

 3 ביתמלון א.7.1 תותלבנותולהבניאכסני  

 3 ברנזוןטובה א.7.1 ביתמלוןתלאביב  

 3 20.8.13 א.7.1 ביתמלוןמצפההימים  

 3ספאהרכנען א.7.1 מלוןבית  

 3 אורחןפלהדרין א.7.1 ביתמלון  

 3 ביתמלוןרון א.7.1 ביתמלון  

 3 בוטיקוילהגלילי א.7.1 ביתמלון  

 3 ביתמלוןכרמל א.7.1 ביתמלוןכרמל  

 3 בוטיקפלסו א.7.1 ביתמלון  

 3 רוקנשטייןאינגבורג א.7.1 ביתמלון  

 3 ציוןאברהםמרדכי א.7.1 ביתמלון  

6.1.א ביתמלון    3 מצפההימים 

 3 חליחלמזייד 8.9 מוסך (מכונאותרכב)מוסכים

 3 אגדמחלקתביטוח 8.9 מוסך  

 3 המאיריגבריאל 8.9 מוסך  

 3 רוביןיששכר 8.9 מוסך  

 3 ליזרובץאיזידור 8.9 מוסך  

 3 גינומכלוף 8.9 מוסך  

 3 דוסאמיהחליחלאחמ 8.9 מןסך  
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 3 מלכהרוביןורותי 8.9 מוסך  

 3 מ"מוסךהשניםבע 8.9 מוסך  

         טובא זנגריה

 3 תחנתדלק א.2.2 תחנתדלק תחנותתדלוק

         אן'בית ג

     6 - 12   מאלגברחמוד"ג 1,2 איהנוטרל מפעליכימיה 

   רזיאדכאמלדבור"ד 1,2 רדבור,מעבדותד  

 3 עליתופיקסעד א,8,9 מוסךאלתופיק סכיםמו 

 3 עטאףנגיבעספורה א,8,9 מוסך  

4,4,א תחנתדלק תחנותתדלוק  3 תחנתדלקסונול 

44,א תחנתדלק    3 אחייםסעדמעדא 

4,4,א סולר-תחנתדלק    3 מאגדוהאבחרב 

 2 מעדאתופיקסעד ג,8,6 רחיצתרכב רחיצתרכב

 2 חלמיקאסםנפאע ג,8,6 רחיצתרכב  

 2   ג,8,6 רחיצתרכב  

 3 כמאלחסןעטילה 6,4 מכבסה מכבסות 

 2 רונזיוהיבחרב 10,7 הכנתבטון מפעליחומריבנייה

 3 עמאדגמאלחטיב א,4,6 מסעדתאלשריף אולמותמסעדותקניונים

 3 דיאאגלאלסעד א,4,6 מסעדהאלכומינו  

 3 חםאמיןקבלאןמל א,4,6 אולםחתונות  

 3 חאלדנאיףחולד א,4,6 מסעדה  

 3 חמדהיונססלאלחה א,4,6 טרינגימסעדהוקי  

 3 אמלכנגקבלאן א,4,6 אולםחתונות  

 3 כמאלנאיףחולד א,4,6 אולםחתונות  

   עאדלכנגקבלאן   ביתבד מפעלימזוןומשקאות

         ר'סאגו

 3 ריאדאברהים 4.7 מסעדה אולמותמסעדות

 3 שןקאתאברהים 8.9 מוסך מוסכים

 3 דואמלחמ ג.8.9 מוסךפחחותוצבע  

        יסוד המעלה

 3 סאלחגבן 4.7 מסעדתסאלחגבן אלומותקניונים

 3 ביתמלוןסביוניהגליל 4.7 מסעדתסביוניהגליל  

 3 קדושחמו ב.7.9 גןאירועים  

 3 מלוןסביוניהגליל א.7.1 גלילמלוןסביוניה בתימלון
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 3 מוסךיסוד 8.9 מוסך מוסכים

 3 תחנתדלקסונול א.2.2 דלקסונול תחנותתדלוק





