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          -42כ3200066חטףקוסמטיקה גהפלדה        6א ל ארמן יצור תמרוקים
          -12כ600043חטףמוסךשד סנה משה 999אגד מוסך אשדוד

             318כ440001212חטףכימיה גהאשלג        999אגן-יצרני כימיקלים
             100444חטףתידלוקדרך טלמור    999אוברסיז קומרס

          -5003311חטףמוסךהמתכת 52אוטוקאר שדי
החלפת בעלים24004432חטףהסעדההאורגים      24אולמי סהרה

             18004413חטףהסעדהבעלי מלאכה 4אושר עד מרב מזון כל
             12004422חטףייצור מזוןהבושם        5אחים ז'נו דגים

            18003322-1חטףייצור מזוןהבושם        6אידי ישראלוביץ
             10000211חטףייצור מזוןהמדע 43אייס ישראל קרור ארוין

             9000666חטףקוסמטיקה גהמדע         64אינטרקוסמא
             1800222חטףמוסךההדריםאליקים בן ארי

          -100000121211חטףכימיהשד' הפלמ"ח 1אלתא  
             1200333חטףייצור מזוןהמלאכה       1אמן הדגים

             100444חטףתידלוקעורף הנמל 999אמקו ים
חד פעמי             500222חטףקוסמטיקה קהעוגן 999אנ. ק. ס.

30000022חטף7הרפואהאסותא
          -1000331חטףייצור מזוןהקדמה 1אסלי עמוס 

500663חטףכימיההמתכת 1אקולין
             10003312חטףהסעדהחוף לידו 1ארמיס

נסגר          -30004422חטףהסעדההאורגים 31בודה בלנקה
          -4כ240044חטףייצור מזוןהאורגים 29בוטיק הפיתה

ELEVEN 30003333חטףהסעדההאורגים 29בוטיק לאירועים-          
             100222חטףתידלוקאריאל שרון 1בול אילי יעוץ אנרגטי

             1000044211חטףהסעדההאורגים      25בית האופרה אחש
           200000121111חטףכימיה גהנפט         999בית זקוק לנפט פז

          -30004441חטףהסעדההטיילת 10בל מר
             120004413מורכבייצור מזוןהחניכים 17בלה וידה

          -3כ170044חטףהסעדההבנאים 3גבינות הכפר
             7000444חטףתידלוקאורט         999גחלים פריים ריב

             6000222חטףייצור מזוןהבושם        5גל הראשונים זר תחנות דלק
             10044121חטףתידלוקאורט         999דגי התקוה דגים מעושנים

             100222חטףתידלוקהאורגים 18דור אלון אורט 
             100222חטףתידלוקבני ברית 0דור אלון בית האופרה

             100222חטףתידלוקבגין 0דור אלון העבודה ק.נ. תחנות דלק
             1500222חטףתידלוקויצמן 0דור אלון ממר"צ

             100222חטףתידלוקהמתכת 59דור אלון צמר
             100222חטףתידלוקבני ברית 999דור המדע

             100222חטףתידלוקהנשיא ויצמן  999דלק מנטה  בני ברית
             100222חטףתידלוקהמדע 999דלק מנטה סטאר סנטר

             100222חטףתידלוקדרך טלמור    999דלק צמבליסטה 
             1500222חטףהסעדההעבודה       35דניאל ג מיזמים

          -2000441חטףהסעדההאורגים      7האוס אירועים יהלום 2011 אירועים
          -60004421חטףהסעדהקניון לממוני 999האצולה חברת אבי יזמות
          -50004421חטףכימיה גהבטיחות      999הטירה הכחולה בלו קאסל

             20001212228חטףשטיפהבגין 999הקורנס מפעלי עופרת
          -1800441חטףהסעדההבושם 12השטיפה הדרומית יגאל חכמיאן

             1500222חטףייצור מזוןהמלאכה       3זנו מאיר
             1500222חטףייצור מזוןהמלאכה       3זקוב דגים

             10000222חטףתידלוקהבושם        7חברת חשמל תחנת תדלוק
          -300000441חטףהסעדה ומוסךנמל אשדוד    999חברת נמל אשדוד הסעדה

             1500111חטףמכבסההעבודה 37חיש צח
             20000666חטףמתכתהיוזמה       41חמת ארמטורות

             2000666חטףפסולתהמפרץ 999חפא
             3000444חטףהסעדהזבוטינסקי 37טיב טעם

             5000444חטףבית מלוןהטיילת 21טמרס ווסט
             100222חטףתידלוקהמדע 1טן בהרי

             100222חטףתידלוקהבושם 1טן הבושם
             14004422חטףהסעדהההדרים       7טעים לנו ייצור מזון

             12004413חטףהסעדהחוף הקשתות 9טריו
             25006615חטףכימיה קהפלדה        8טרייטל

             400444חטףכימיה קהחרושת       26יב טכנולוגיות
          -80004321חטףייצור מזוןהאורגים      3יד אורן שיווק 

             3000006615חטףפסולתהמפרץ 1יהודה פלדות מיחזור
          -100004432חטףהסעדהבן גוריון 999יוחננוף

             20004413חטףהסעדההאורגים 17יינות ביתן אשדוד צפון סופר יזהר ביחד
אין זרימה בדרכ          -100040חטףמוסךהפלדה        2ישיב מוסכים

             50004413חטףייצור מזוןההדרים 1ישרא גל מטרמן ישראל
אין זרימה בדרכ             4300322חטףכימיה קהקדמה 8כימיקלור

             30000444חטףבית מלוןהים התיכון 1ליאונרדו מלונות פטאל
          -12004431חטףייצור מזוןהאורגים      3מאפה צרפתי דהרי משה

             1500433חטףמוסךהמתכת 43מוסך מאיר אשדוד
          -150041חטףהסעדהבן גוריון 999מחסני השוק

          -12000331חטףייצור מזוןההדרים 50מיטב
50022חטףתידלוקבני ברית 999מיקה בני ברית קנ תחנות דלק

             13כ100044חטףכימיה קהחרושת       5מיש-שיווק סחר
             1000444חטףשטיפהבן גוריון 1מנהרת הנוצץ אוטו ספא עיסאווי אמיר

             160006651חטףכימיה קהבושם        3מנרב
נסגר          -2000332חטףהסעדההעבודה 36מסעדת אסרף קייטרינג ליאונרדו

          -400066חטףייצור מזוןהקדמה  19מקורות התפלה
             900006633חטףכימיה גהנפט         5מקסימה

          -1002211חטףתידלוקהעבודה 37סבן SEVEN אושרי פרחן
             100222חטףתידלוקשד בני ברית  999סדש בני ברית

אין זרימה בדרכ             2כ50000042חטףייצור מזון תעשייתיבעלי מלאכה   999סולבר חצור
             100222חטףתידלוקבגין 1סונול בסיטי
             100222חטףתידלוקהאורגים סונול המדע

             100222חטףתידלוקהקדמה        31סונול הקידמה ח.מ.ש.ק. נכסים והשקעות
             100222חטףתידלוקבני ברית 999סונול ישראל בני ברית

             100222חטףתידלוקבני ברית 999סונול עד הלום
נסגר          -100211חטףתידלוקבגין 999סופר עוף אביר
             3400444חטףהסעדההאורגים      11סינטה בשרים

          -13004433חטףייצור מזוןהבנאים 10סלטי עמים ברדה סקוריק יעקב
          -150022חטףתידלוקבני ברית 999פז אשדוד העבודה

             100222חטףתידלוקהאורגים 31פז בית גבריאל
             100222חטףתידלוקהמדע 32פז עזרא גבריאל
             100222חטףתידלוקהבושם 3פז פמל אנרגיה

             600222חטףתידלוקהנפט 999פי גלילות
             2000222חטףהסעדההאורגים      8פנינת אפרידר טופ סנטר מיקדן

אין זרימה בדרכ             1000211חטףתידלוקפארק נמלי ישראל 999פרידנזון
אין זרימה בדרכ             1800411חטףהסעדההבנאים 9פריים טיים בר אירועים

             5000433חטףתידלוקהבטיחות      0קונטרם גולדבונד
          -20004422חטףהסעדהגבעת יונה    1קירה

             1000433חטףהסעדהחוף לידו 1קלמה אאמא ניהול חופים
          -7000222חטףהסעדהקניון הסיטי  7קניון הסיטי מרכז העיר

             30000444חטףהסעדהקניון לב אשד 999קניון לב אשדוד אזו-רית
             150044112חטףהסעדהחוף הקשתות 1קפה פאזל אוחנה אורן

          -160004433חטףהסעדההיהלומים 11רמי לוי
             640002211חטףהסעדההגדוד העברי  6רסידו סי בע"מ סי מול גיי טי אל וי 

אין זרימה בדרכ          -120010חטףפסולתהעוגן 999שאול גואטה
             6000666חטףמוסךהיציקה 7שביט ובניו

             4000444חטףהסעדההאורגים 27שיפודים
             20004312חטףמוסךהקדמה 999שלב משאיות ח. גירש

             600222חטףתידלוקהמחקר        2שפר את לוי ח.מ.ש.ק. נכסים
             100222חטףתידלוקבן גוריון 8תפוז
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