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012לא0.0033חטףתחנות תדלוקנס ציונה, 2החרש  שערי דלק1

2& 112לא21332.5244חטףמפעלים ביטחוניים אופטיקה- אלקטרו. אלאופ ת

004לא81.0034חטףמוסכיםנס ציונה, 14החרש טויוטה חי מוטורס&3

5MDB 011לא76.5232חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 3פנחס ספיר

6QBI 012לא308.4243חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 3פנחס ספיר מעבדה לבדיקות כימיות- אי . בי. קיו

201לא36122.3123חטףמפעלי חומרי בנייה אביעד תעשיות בטון7

330לא5790.8433חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 7האלופים אולמי גאיה9

330לא2928.3233חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 30האירוסים 'אולמי וויטראז10

102לא542.6833חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 1ביאליק אולמי יוניברס11

004לא923.2644חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 14איינשטיין אומריקס ביופרמסאוטיקלס12

013לא303.4564חטףמפעלי כימיהנס ציונה,  קומה קרקע18אינשטיין אופלון13

110לא0.0061חטףמפעלי כימיה אורלייט תעשיות14

021לא9984.4433חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 10פנחס ספיר אינדיגו מערכות הדפסה15

330לא6449.6033חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 1האלופים אלה גן אירועים16

220לא0.0023חטףמוסכיםנס ציונה, 9האיזמל אלי מוטורס17

013לא1467.1264חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 1פנחס ספיר אמינולאב18

330לא935.5533חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים נס ציונה 6הפטיש מ "שפע זכיונות בע- ארומה 19

013לא155.7044חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 14אינשטיין ביונדווקס20

003לא36228.7333חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים0בית חולים בריאות הנפש21

211לא3081.6064חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 18החרש בקטוכם22

220לא359.0034חטףמפעלי מזון ומשקאות משקאות חריפים (אורורה)ברוקו 23

120לא8760.0033חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 1רחוב האלופים VIAגן ארועים 24

021לא5079.0033חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 1הנבחרת גני מרוויאס25

111לא248.9233חטףתחנות תדלוקנס ציונה, 37ויצמן דור אלון26

111לא141.4633חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 7פנחס ספיר די פארם27

006לא156051.2266חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 24ראובן המכון הביולוגי29

005לא848.3865חטףמפעלי כימיהנס ציונה, B 13אינשטיין מ"הרלן ביוטק ישראל בע30

220לא1169.1433חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה , 30האירוסים מגה בעיר 33

220לא46.1323חטףמוסכיםנס ציונה, 8האיזמל .א.מוסך א34

003לא0.0023חטףמוסכים מוסך ברוך35

330לא29.0323חטףמוסכיםנס ציונה, 5האיזמל מוסך מוטי36

101לא487.3122חטףמוסכים מוסך עמנואל 37

002לא2247.6322חטףתחנות רחיצת רכבנס ציונה, מתחם פוור סנטר3000מנהרת 38

220לא362.3333חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה  , 4בן גוריון מסעדת פטרה 39

220לא18.2544חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחנס ציונה, 3החרש מ" בע1984מתכת ששון 40

210לא17136.2033חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים נס ציונה 6הפטיש נאות המושבה 41

212לא399.8055חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 13Bאיינשטיין אמינולב פארמה)נקסטר 43

003לא57.9453חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 7גולדה מאיר ל טכנולוגיות'סול ג44

111לא98.0933חטףתחנות תדלוקנס ציונה, מתחם פוור סנטרסונול45

111לא1383.4533חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםיהוד, 29התעשיה סופר ברקת46

012לא290.1543חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 16איינשטיין מ"סטבה מעבדות בע47

003לא159.9233חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 16אינשטיין סמורקס48

012לא176.7733חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 7גולדה מאיר פרולור ביוטק49

012לא30.5633חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 6 קומה 7גולדה מאיר פרוכון ביוטק)פרוקור  50

022לא1449.8244חטףמפעלי כימיהנס ציונה, 22אינשטיין פתולאב 51



220לא2193.4833חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםנס ציונה, 53האירוסים ' רח'בורגר ראנץ- קניותר 52

330לא716.5333חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים0קפה קפה53

220לא412.7933חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים0שופרסל דיל55

002לא0.0022חטףתחנות רחיצת רכבנס ציונה, רחוב החרששטיפת אקספרס56

111לא605.0233חטףתחנות תדלוקנס ציונה, 2החרש שערי דלק57

546245לא171161 חטף  57מפעלים 58

003לא9026.2933חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים2המלך חסן יוחננוף 1

220לא201.0632חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים2000עקרון סאלוט 2

330לא7739.2233חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים13' ורג'בוסי סנט גשאטו3

4& 001לא7050.7611חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםתעשיה תדיראן. אמטבח- תדיראן 

330לא8350.3033חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים18' ורג'בוסי סנט ג אלגריה5

6& 320לא7050.7644חטףמפעלי כימיה סוללות- תדיראן 

330לא1135.5533חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים0מאמא דלישס 7

330לא1074.2333חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמתחם תדיראןשופרסל דיל 8

220לא1569.6332חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועים מושב מצליח32סמטת הבקשות שונס9

262419180 חטף  9מפעלים 10

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


