
ס "בלמ
 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 02-9977771,02-9977008: טל -ש "איו מדור פניות הציבור מנהל אזרחי

 public.inq@mnz.gov.il: ל"דוא, 02-9977341: פקס
 

39371 

-1 -

 
 צבא הגנה לישראל 
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 2016בנובמבר  9
 

 
 ,לכבוד
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 (2016 וניימעודכן )תאריך רישום .ש לפי שם חברה"חברות רשומות ביו

 תאריך הרישום שם החברה חברה' מס 'מס

 10.02.1997 מ"חשמונאים נכסים והשכרה בע 5625-0001-7 1

 20.04.1998 מ"ששון ורצון השקעות בע 5625-0002-5 2

 23.04.1998 מ"פרופרטי בע 770 5625-0003-3 3

 23.04.1998 מ"ארשן בע 5625-0004-1 4

 20.07.1998 מ"משכנות בע 5625-0005-8 5

 16.08.1998 מ"מניות פרטית בע' פרידון יעקובי חב 5625-0006-6 6

 16.08.1998 מ"בע. ל.א.חברת ג 5625-0007-4 7

 24.08.1998 מ"בע 2000צורים  5625-0008-2 8

 26.08.1998 מ"בע 22בגוש  53מעון  5625-0009-0 9

 14.10.1998 מ"ייזום תכנון ובניה בע -אביעד  5625-0010-8 10

 09.11.1998 מ"יזמות הארץ בע. ע.מ.ב.ה 5625-0011-6 11

 17.11.1998 מ"בע) בית חורון(איש . ע 5625-0012-4 12

 17.12.1998 מ"מקרקעין בע 2000יוסף  5625-0013-2 13

 03.05.1999 מ"השקעות ופיתוח בע -א "רנת 5625-0014-0 14

 23.09.1999 מ"עווד את דאוד פרויקטים כלכליים בע 5625-0015-7 15

 18.10.1999 מ"ש צפון ועמקים אבטחה ושמירה בע.א.ש 5625-0016-5 16

17 5625-0017-3 
אבטחה ומוקד , שירותי שמירה. א.ד.מ.א

 25.10.1999מ "בע

 25.10.1999 מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע 5625-0018-1 18

 25.10.1999 מ"בע) קריית ספר(אור לאור  5625-0019-9 19

 21.12.1999 מ"בטחון גינות בע 5625-0020-7 20

 04.01.2000 מ"אורנית בע. ב.ה.י 5625-0021-5 21

 04.01.2000 מ"בע) 1999(בן בטחון  5625-0022-3 22

 04.01.2000 מ"שירותים בע. ב.ש.מי.ע 5625-0023-1 23

 14.02.2000 מ"ארי יוסי אבטחה ושירותים בע 5625-0024-9 24

 02.03.2000 מ"קלע אבטחה מיוחדת ייעוץ בטחוני בע 5625-0025-6 25

 02.03.2000 מ"סטיב מאבטחים בע 5625-0026-4 26

 26.06.2000 מ"אלוני טיבולי בע 5625-0027-2 27

 26.06.2000 מ"שמירה ושירותי משרד בע, אבטחה-שחק 5625-0028-0 28

 26.06.2000 מ"תנופה פיתוח והשקעות בע 5625-0029-8 29

 11.07.2000 מ"בע 3000נכסים  –קהתי אהוד  5625-0030-6 30

 09.08.2000 מ"גואלי מנשה בע 5625-0031-4 31

 29.11.2000 מ"ש בע"יסעור אבטחה באיו 5625-0032-2 32

 26.12.2000 מ"השקעות ופתוח השומרון בע. א.ב.א 5625-0033-0 33

 26.02.2001 מ"בע 2000נכסים . י.ב 5625-0034-8 34
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 19.03.2001 מ"א למסחר ופתוח השומרון בע.פ.ג.א 5625-0035-5 35

 29.03.2001 מ"עתודות בע 5625-0036-3 36

 19.04.2001 מ"בלור בע 5625-0037-1 37

 27.06.2001 מ"בני רחל בע 5625-0038-9 38

 27.06.2001 מ"אדמות ירושלים וסביבותיה בע 5625-0039-7 39

 02.07.2001 מ"גושן בע.ח 5625-0040-5 40

 15.08.2001 מ"שיווק ובניה בע, אליה יזמות 5625-0041-3 41

 29.01.2002 )א ניקיון ושמירה"שירותי כ(מ "שלג לבן בע 5625-0042-1 42

 29.01.2002 מ"בע) מקרקעין(א .ר.ג 5625-0043-9 43

 03.03.2002 מ"גבעת יעל בע 5625-0044-7 44

 18.04.2002 מ"תפארת ציון בע 5625-0045-4 45

 22.05.2002 מ"יקיטה בע'צ 5625-0046-2 46

 18.06.2002 מ"חברת בית רחל בע 5625-0047-0 47

 04.07.2002 מ"למסחר והשקעות בע' א חב.פ.ו 5625-0048-8 48

 09.09.2002 מ"וואטן בע-אל 5625-0049-6 49

   לא נעשה שימוש במספר זה 5625-0050-4 50

 14.02.2000 )חברה זרה(מ "חברת השמירה בע 5625-0051-2 51

 02.03.2000 )חברה זרה(מ "מודיעין אזרחי בע 5625-0052-0 52

 09.03.2000 )חברה זרה(מ "מילטון אינטר טרייד בע 5625-0053-8 53

 17.07.2000 )חברה זרה(מ "בע 12פילנדנדרום  5625-0054-6 54

 26.10.2000 מ"רביב הקמה ויזמות בע-ברן 5625-0055-3 55

 27.06.2001 מ"ערד בטחון בע. אר.יי'ג 5625-0056-1 56

 20.06.2002 מ"בע) 1981(מוקד אמון סביון  5625-0057-9 57

 26.09.2004 מ"בע) נשהאלפי מ(סביוני מנשה  5625-0058-7 58

59 5625-0059-5 
) עין יברוד(שרק אל אווסט ללעקראת -אל
 מ"בע

24.10.2004 

 01.11.2004 מ"בע) אלקנה(כוכב ההר  5625-0060-3 60

 01.11.2004 מ"בע) אלקנה(אח ראש  5625-0061-1 61

 01.11.2004 מ"בע) גבעת זאב(מעיין פיתוח ובניה  5625-0062-9 62

63 5625-0063-7 
קרני (הקרן לגאולת אדמות ישראל  –נחלה 

 מ"בע) שומרון
15.11.2004 

 28.01.2004 מ"בע) מעלה שומרון(סביוני השומרון  5625-0064-5 64

 05.12.2004 מ"בע) בית אל(תיבנה ותיקומם  5625-0065-2 65

 05.12.2004 מ"בע) אלקנה(אחוזת שומרון  5625-0066-0 66

 19.12.2004 מ"בע) אלקנה(ני אלקנה סביו 5625-0067-8 67

 19.12.2004 מ"בע) אפרת(סביוני אפרת  5625-0068-6 68

 06.03.2005 מ"בע) תרקומיה(גולן יזום והשקעות  5625-0069-4 69

 06.03.2005 מ"בע) אלקנה(אלוני אלקנה  5625-0070-2 70
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 06.03.2005 מ"בע) מעלה מכמש(נחלת אבות  5625-0071-0 71

72 5625-0072-8 
שרותי אבטחה שמירה ושירותים . ס.א.א
 מ"בע) ברטעה(

07.03.2005 

 22.03.2005 מ"בע) אורנית(אחוזת אורנית  5625-0073-6 73

 03.04.2005 מ"בע) גבעת זאב(מיצד  5625-0074-4 74

75 5625-0075-1 
) אריאל(מ השקעות ופיתוח השומרון .י.צ

 מ"בע
17.04.2005 

 30.10.2005 מ"בע) אל פצאייל(בוסתאן . א.א 5625-0076-9 76

 30.10.2005 מ"בע) קרני שומרון(נחלת משה  5625-0077-7 77

 15.11.2005 מ"לנה הנדסה בע 5625-0078-5 78

 15.11.2005 מ"בע) אלקנה(נופי אלקנה  5625-0079-3 79

 17.11.2005 מ"בע) קרני שומרון(כרמי השומרון  5625-0080-1 80

 17.11.2005 מ"בע) קרני שומרון(נחלת חנוך  5625-0081-9 81

 17.11.2005 מ"בע) איזור יהודה ושומרון( H  &Aפלמינגו  5625-0082-7 82

 18.12.2005 מ"בע) אריאל(אלוני אריאל  5625-0083-5 83

 18.12.2005 מ"בע) אפרת(אלוני אפרת  5625-0084-3 84

 01.01.2006 מ"בע )כפר אדומים(רימון אחזקות  5625-0085-0 85

 18.01.2006 )חברה זרה(מ "בע) אי.ווי.בי(בדל הולדינג  5625-0086-8 86

 18.01.2006 מ"בע) שומרון(אשל יזום ופיתוח  5625-0087-6 87

 22.02.2006 )חברה זרה(מ "אל איסוף ומיחזור בע-טל 5625-0088-4 88

 22.02.2006 מ"בע) קרית ספר(אחוזת הקריה  5625-0089-2 89

 22.02.2006 מ"בע) אפרת(הקרן לפיתוח ירושלים  –ציון  5625-0090-0 90

 12.03.2006 מ"בע) אלקנה(אחוזת יובל  5625-0091-8 91

 11.06.2006 מ"בע) גבעת זאב(הדקירש  5625-0092-6 92

 09.07.2006 מ"בע) קדומים(אלוני קדומים  5625-0093-4 93

 06.08.2006 מ"בע) נהאלק(נחלת שומרון  5625-0094-2 94

 09.08.2006 מ"בע) עץ אפרים(עץ אפרים בתנופה  5625-0095-9 95

 09.08.2006 מ"בע) שומרון(נחלת אבות  5625-0096-7 96

 05.10.2006 מ"בע) אלקנה(נאות אלקנה  5625-0097-5 97

98 5625-0098-3 

מ                           "בע) חארס(אל ארד אל טייבה 
;         17.3.2010מ שונה ביום "בע) עלי(י עלי סביונ

מ שונה ביום "בע) קרני שומרון(גרין פוינט 
31.10.2013 ; 

05.11.2006 

 18.01.2007 מ"בע) יהודה ושומרון(אינטרפרייז .אס.אמ 5625-0099-1 99

 07.03.2007 מ"בע) מעלה אדומים(אלוני אדומים  5625-0100-7 100

101 5625-0108-0 
גבעת (מהנדסים פיקוח בניה והשקעות  יניב
 מ"בע) זאב

12.03.2007 
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 12.03.2007 מ"בע) אורנית(מישל נכסים  5625-0109-8 102

 30.04.2007 מ"בע) ש"איו(אל זיתון  5625-0110-6 103

 07.05.2007 מ"בע) שומרון(צור אינווסטמנט  5625-0111-4 104

 01.07.2007 מ"בע) אלקנה(ש .ד.ל 5625-0112-2 105

 30.07.2007 מ"בע) ש"יו(ת יזמות .ל.ד 5625-0113-0 106

 08.10.2007 מ"בע) פרעון(מאאל בחאש  5625-0114-8 107

 25.10.2007 מ"בע) אורנית(אב אל  5625-0115-5 108

 26.12.2007 מ"בע) אריאל(סביוני אריאל  5625-0116-3 109

 26.12.2007 מ"עב) חשמונאים(סביוני חשמונאים  5625-0117-1 110

 26.12.2007 מ"בע) שערי תקוה(סביוני התקוה  5625-0118-9 111

 25.02.2008 מ"בע) צופים. (מ.צ.י 5625-0119-7 112

 30.03.2008 מ"בע) ירושלים(קלגות  5625-0120-5 113

 13.03.2008 מ"בע) בית איכסא(גולדן סיטי  5625-0121-3 114

 13.03.2008 מ"בע) מעלה אדומים( סביוני אדומים 5625-0122-1 115

 15.05.2008 מ"בע) השומרון(ה יזום .ב.א 5625-0123-9 116

 18.05.2008 מ"בע) שומרון(פסגת הגאולה להשקעות  5625-0124-7 117

 02.06.2008 מ"בע) שערי תקוה(זוהר גלאור .ג 5625-0125-4 118

 15.07.2008 מ"בע) שערי תקוה(ד .ר.א 5625-0126-2 119

 28.07.2008 מ"בע) אורנית(גבישים  5625-0127-0 120

 07.08.2008 מ"בע) אלקנה(גבעת נוף  5625-0128-8 121

 07.08.2008 מ"בע) מעלה אדומים(צמרת אדומים  5625-0129-6 122

 21.08.2008 מ"בע) גבעת זאב(וברכה . נ.מ.א 5625-0130-4 123

 21.08.2008 מ"בע) אבגבעת ז(גרניט בניה ופתוח  5625-0131-2 124

 01.09.2008 מ"בע) אורנית(א .ב.א 5625-0132-0 125

 22.09.2008 מ"בע) השומרון(קשאן  5625-0133-8 126

127 5625-0134-6 
חברה (מ "להשקעות ובניה בע' לוי חב. א.ב.נ

 )זרה
03.11.2008 

 24.11.2008 מ"בע) יריחו(מזארע זיתון אלגור  5625-0135-3 128

129 5625-0136-1 
סקנדינביאן סימן הולי לנד אנטרפריס אס איי 

 )חברה זרה(מ "בי בע
01.12.2008 

 23.12.2008 מ"בע) אורנית(נוף יפה  5625-0137-9 130

 08.02.2009 מ"בע) ש"יו(טוטנהם השקעות  5625-0138-7 131

 15.02.2009 מ"בע) ניצני עוז(קשת פרימה  5625-0139-5 132

 08.03.2009 מ"בע) אלפצאיל(יזום והשקעה . ח.א 5625-0140-3 133

 29.03.2009 מ"בע) גבעת זאב(החברה לפתרון דיור מוזל  5625-0141-1 134
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135 5625-0142-9 
מ                             "בע) קרני שומרון(אלוני שומרון 
מ שונה ביום "בע) קרני שומרון(שער השומרון 

31.10.2013 
18.05.2009 

 18.05.2009 מ"בע) מעלה אדומים(בני ציון פיתוח כלכלי  5625-0143-7 136

 31.05.2009 מ"בע) פסגות(בית במגרון  5625-0144-7 137

 31.05.2009 מ"בע) גבעת זאב(אלוני הגבעה  5625-0145-2 138

 30.06.2009 מ"בע) מעלה אדומים(מבוא אדומים  5625-0146-0 139

השקעות אחזקות ונכסים ) jade(ייד 'ג 5625-0147-8 140
 מ"בע) צופים(

12.10.2009 

 21.10.2009 מ"בע) שומרון(אל אמל  5625-0148-6 141

 02.11.2009 מ"בע) ניצני שלום(מילר נכסים והחזקות  5625-0149-4 142

 23.11.2009 מ"בע) שערי תקוה(יזמות בשומרון . ד.ג.ב.א 5625-0150-2 143

 14.12.2009 מ"בע) אום סאפא(בילד טק  5625-0151-0 144

 14.12.2009 מ"בע) שערי תקוה(רימונים  5625-0152-8 145

 31.12.2009 מ"בע) הר אדר(נופי הדר  5625-0153-6 146

 05.01.2010 מ"בע) גבעת זאב(אבן ירוקה  5625-0154-4 147

 07.01.2010 מ"בע) מעלה אדומים(מוסא חלף  5625-0155-1 148

 13.01.2010 מ"בע) סוסיא(האחים ברקול  5625-0156-9 149

 13.01.2010 מ"בע) ניצני שלום(סולמורן טכנולוגיות  5625-0157-7 150

 10.03.2010 מ"בע) יעבד ברטעה(השקעות . ק.מ 5625-0158-5 151
 28.04.2010 מ"בע) שערי תקוה(עץ פיתוח כלכלי  5625-0159-3 152
 10.05.2010 מ "בע) אלפי מנשה(ן מסד מקרקעי 5625-0160-1 153
 10.05.2010 מ "בע) בית איקסה(דגלון נכסים  5625-0161-9 154
 beattie hills inc( 24.05.2010(מ "ביטי הילס בע 5625-0162-7 155
 08.07.2010 מ "בע) מעלה אדומים(ארד נכסים  5625-0163-5 156
 21.09.2010 מ "בע) גבעת זאב(בנימין . מ.ש 5625-0164-3 157
 21.09.2010 מ "בע) גבעת זאב(רמת גבעת זאב  5625-0165-0 158
 21.09.2010 מ "בע) טלמון(אל עאידון ללעקאראת  5625-0166-8 159
 27.10.2010 מ "בע) אפרת0נופי אפרת  5625-0167-6 160
 29.11.2010 מ "בע.) מ.א(מאור השרון יזמות  5625-0168-4 161
 15.12.2010 מ"בע) גבעת זאב(גרניט אלף  5625-0169-2 162
 22.12.2010 מ "בע) גבעת זאב(נופי הגבעה . א.ש 5625-0170-0 163
 10.01.2011 מ"בע) גבעת זאב(פתרון מצוקת דיור  5625-0171-8 164
 26.01.2011 מ"בע) גבעת זאב(שלמון  5625-0172-6 165
 06.03.2011 מ "בע, ) גבעון(מורדוך נכסים  5625-0173-4 166
 14.03.2011 מ"בע) עזון(אלשירקה לזית אלזיתון  5625-0174-2 167
 17.05.2011 מ "בע, )אורנית(אינווסטמנט . א.ס.נ 5625-0175-9 168
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 04.07.2011 מ "בע) אלפי מנשה(הרי ברכה  5625-0176-7 169
 28.08.2011 מ "בע) השומרון(יזום והשקעות . ד.ג.ב.א 5625-0177-5 170

171 5625-0178-3 
מעלה (החברה לפיתוח וישוב מעלה אדומים 

 04.09.2011 מ "בע) אדומים

 07.09.2011 מ"בע) גבעת זאב(ייזום ופיתוח . ע.ח.ב 5625-0179-1 172
 08.09.2011 מ"בע) אלקנה(ישוב הארץ  5625-0180-9 173
 12.09.2011 )חברה זרה(מ "עוצמה הנדסה ויזמות בע. א.מ 5625-0181-7 174
 26.09.2011 מ "בע)גבעת זאב(חזן נכסים  5625-0182-5 175
 26.09.2011 מ"בע) אלקנה(מקור הברכה  5625-0183-3 176

177 5625-0184-1 
נדלן חברה ליזום וקידום פרויקטים . דסוקי מ

 26.09.2011 מ"בע) אלקנה(והשקעות 

 10.10.2011 מ"בע) זאב-גבעת(בניה ופיתוח גבעות  5625-0185-8 178
 10.10.2011 מ"בע) שומרון(קשאן ייזום  5625-0186-6 179
 20.11.2011 מ "בע) אורנית(נופי אורנית  5625-0187-4 180
 05.01.2012 מ "בע) אורנית(והיה הברכה  5625-0188-2 181
 10.01.2012 מ "בע) גבעת זאב(נוף גבעת זאב  5625-0189-5 182
 12.01.2012 מ "בע) שמואלהר (מעוז צור  5625-0190-8 183
 17.01.2012 מ "בע) גבעת זאב(משכנות בנימין  5625-0191-6 184
 26.01.2012 מ"בע) ש"איו(אחוואן השקעות ויזמות -אל 5625-0192-4 185
 07.02.2012 )חברה ציבורית(מ "בע) אלקנה(פנינת אלקנה  5626-0000-7 186
 22.03.2012 מ  "בע) אלקנה(חגי נדלן והשקעות  5625-0193-2 187
 22.03.2012 מ "בע) אורנית(גביש  5625-0194-0 188
 22.03.2012 מ "בע) גבעת זאב. (מ.א.ש 5625-0195-7 189
 23.04.2012 מ"בע) קדומים(יזמות ופיתוח . מ.א 5625-0196-5 190
 23.05.2012 מ"בע) אורנית-אריאל(נטורה רעות לחיים  5625-0197-3 191
 23.05.2012 מ"בע) גבעת זאב(השקעות . ר.מ 5625-0198-1 192
 04.06.2012 )חברה זרה(מ "יבולי דלתא בע 5627-0080-5 193
 14.06.2012 מ"בע) שערי תקוה(אור בגאולה  5625-0199-9 194
 14.06.2012 מ "בע) גבעת זאב(ן רמות השלון "נדל.מ 5625-0200-5 195
 14.06.2012 מ "בע) י תקוהשער(אם פיתוח כלכלי  5625-0201-3 196
 15.07.2012 מ"בע) אום  ריחאן(ריחאן למסחר ובניה  5625-0202-1 197
 15.07.2012 מ"בע) כפר ברא סניריה(בראשית  5625-0203-9 198
 26.07.2012 מ "בע) גבעת זאב(אשתורה  5625-0204-7 199
 26.07.2012 מ "בע) שומרון(סאלח השקעות ופיתוח  5625-0205-4 200

201 
        5625-

0206-2 
 25.07.2013 מ"בע) אלפי מנשה(אלפי רבבה 

 25.07.2013 מ"בע) גבעת זאב(ברכת אדר -5625         202
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0207-0 

203 
        5625-

0208-8 
 25.07.2013 מ"בע) גבעת זאב(קידמת ברכה 

204 
        5625-

0209-6 
אלפי (ש יזמות ובנייה "קרקעות אלפ. א.כ.מ
 30.07.2013 מ"בע) נשהמ

205 
        5625-

0210-4 
 29.08.2013 מ"בע) בסנסנה(עראדי אלעקרייה 

206         5625-
0211-2 

 29.08.2013 מ"בע) קרני שומרון(רעות לבניה 

207 
        5625-

0212-0 
 03.10.2013 מ"בע) גבעת זאב(ב שלי לפיתוח ובנייה .א

208 
        5625-

0213-8 
 03.10.2013 מ"בע) גבעת זאב(את שלי נתשי 

209 
        5625-

0214-6 
 03.10.2013 מ"בע) אדיק(הר עומר חברה לפיתוח ובניין 

210 
        5625-

0216-1 
 06.10.2013 מ"בע) שער בנימין(בית לדוד 

211 
        5625-

0217-9 
 29.10.2013 מ"בע) אורנית(פעמי הגאולה 

212 
        5625-

0218-7 
 07.11.2013 מ"בע) גבעת זאב(דביר השקעות 

213 
        5625-

0219-5 
 18.11.2013 מ"בע) שער בנימין. ת.א(אופק 

214 
        5625-

0220-3 
 28.11.2013 מ"בע) אורנית(אור -אדמות אל

215 
        5625-

0221-1 
 08.12.2013 מ"בע) קרני שומרון(צומת 

216 
        5625-

0222-9 
 12.12.2013 מ"בע) רועי(עי נכסים רו

217         5625-
0223-7 

 31.12.2013 מ"בע) צופים(תמר 

218 
        5625-

0224-5 
 09.01.2014 מ"בע) אלקנה. (ג.א

219 
        5625-

0225-2 
 09.01.2014 מ"בע) קרני שומרון(חותם פרסה 

220         5625-
0226-0 

 09.01.2014 מ"בע) קרני שומרון(קרן שומרון 

221 
        5625-

0227-8 
 27.01.2014 )חברה זרה(מ "דניאש השקעות בע



ס "בלמ
 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 02-9977771,02-9977008: טל -ש "איו מדור פניות הציבור מנהל אזרחי

 public.inq@mnz.gov.il: ל"דוא, 02-9977341: פקס
 

39371 

-9 -

222 
        5625-

0228-6 
 02.02.2014 מ"בע) אפרת(זיאחד 

223         5625-
0229-4 

 02.02.2014 מ"בע) אפרת(טיאחד 

224 
        5625-

0230-2 
 09.02.2014 מ"בע) ברקן(סחלב השקעות ופיתוח 

225 
        5625-

0231-0 
 19.02.2014 )מודיעין עילית(יו אנטרפרייז 'בג

226         5625-
0232-8 

 19.02.2014 מ"בע) אל-בית(ד "רונש השקעות בס

227 
        5625-

0233-6 
 13.04.2014 מ"בע) גבעת זאב(סביוני הגבעה 

228 
        5625-

0234-4 
 13.04.2014 מ"בע) רמות. (ר.ג

229         5625-
0235-1 

 25.05.2014 מ"בע) ברקן(נכסים והשקעות . ד.ע

 09.12.2014 מ"בע) אפרת(נובוטקס אפרתה  5023-0001-5 230

231 
        5023-

0002-3 

) גבעת זאב(אלדר השקעות ביהודה ושומרון 
 14.12.2014 מ"בע

232         5023-
0003-1 

 25.01.2015 מ"בע) גבעת זאב(שדה חמד 

233 
        5023-

0004-9 
 25.01.2015 מ"בע) גבעת זאב(רמות הגבעה 

234 
        5023-

0005-6 
 02.02.2015 מ"בע) חארס(בל 'נור אל ג

235         5023-
0006-4 

 02.02.2015 מ"בע) מודיעין עלית(נחל מודיעין 

236 
        5023-

0007-2 
 03.02.2015 מ"בע) חברון(אל שעב אל מוכתאר 

 03.02.2015 מ"בע) מודיעין עילית(ן "מימון יזום ונדל. א 5023-0008-0 237
 25.02.15 מ"בע) צופים(תחסין מקרקעין  5023-0009-8 238
 25.02.15 מ"בע) ענתות(אשבאל  5023-0010-6 239
 26.02.15 מ"בע) אורנית(אביבית השקעות ופיתוח  5023-0011-4 240
 26.02.15 מ"בע) אריאל(ל אינדיג פתא 5023-0012-2 241
 01.03.15 מ"בע) כפר עציון(בית ברכה  5023-0013-0 242
 01.03.15 מ"בע) נבי סמואל (חברה למסחר יבוא ויצוא  5023-0014-8 243
 03.03.15 מ"בע) שערי תקוה(פרופרטים  5023-0015-5 244
 05.03.15 מ"בע) אלפי מנשה(יזמות . ב.ש 5023-0016-3 245
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 05.03.15 מ"בע) אלפי מנשה(יזמות ובנייה . ן.י.ע 5023-0017-1 246
 29.03.15 מ"בע) אלקנה(ניצן  5023-0018-9 247
 29.03.15 מ"מ חברה לייזום והשקעות ביהודה בע.י.מ 5023-0019-7 248
 20.04.15 מ"בע) יב'אלג(יב בנייה ופיתוח 'אלג 5023-0020-5 249
 29.04.15 מ"עב) יב'אלג(השרון  5023-0021-3 250
 03.06.15 מ"בע) עמנואל(ן "נדל. ב.י 5023-0022-1 251

 04.06.15 מ"בע) אורנית(השקעות השומרון . צ.ר 5023-0023-9 252

 22.06.15 מ"בע) גבעת זאב(למארז בלדינג  5023-0024-7 253

 22.06.15 מ"בע) גבעת זאב(ישא הדס  5023-0025-4 254

 22.06.15 מ"בע) חשמונאים(עות נעלין להקש 5023-0026-2 255

 29.06.15 מ"בע) צופים(נכסים . ל.ש 5023-0027-0 256

 07.07.15 מ"בע) אורנית(פיתוח . ג.מ 5023-0028-8 257

 08.07.15 מ"בע) שמעה(מיתרים  5023-0029-6 258

 12.07.15 )חברה זרה(מ "להשקעות בע. ו.מ 5023-0030-4 259

 24.08.15 )חברה זרה(מ "זאב בע נופי גבעת 5023-0031-2 260

 21.09.15 מ"בע) גבעת זאב( 443דוק  5023-0032-0 261

 21.09.15 מ"בע) אלקנה(נחלת קדומים  5023-0033-8 262

 22.10.15 ) אורנית(ש "גבנא יזמות ובנייה יו 5023-0034-6 263

 20.10.15 מ"ן בע"כוכב הנדל) בית אל(משה  5023-0035-3 264

 22.10.15 מ"בע) גבעת זאב(פסגת הגבעה  5023-0036-1 265

 10.11.15 )חברת חוץ(מ "ר גבעת זאב בע.ש 5023-0037-9 266

 12.11.15 מ"בע) אלפי מנשה(ן "י נכסי נדל.ת.י.ה 5023-0038-7 267

 20.10.15 מ"ן בע"עסקי הנדל) בית אל(גולפייז  5023-0039-5 268

 18.11.15 מ"בע) הר שמואל(א באב "כ 5023-0040-3 269

 31.12.15 מ"בע) קרני שומרון(חותם פרסה  5023-00429 270

 06.01.16 מ"בע) גבעת זאב(ק .א.מ 5023-0043-7 271

 21.01.16 מ"בע) קדומים( 2015גבעות קדומים  5023-0044-5 272

 01.02.16 מ"צופים בע) מעלות(ד .ד 5023-0045-2 273

 01.02.16 מ"בע) עת זאבגב(י השקעות .ר.א 5023-0046-0 274

 09.03.16 )חברת חוץ(מ "חיווט השקעות בע 5023-0047-8 275

 09.03.16 מ"בע) שקד(בשובה יעבד  5023-0048-6 276

277 5023-0049-4 
) קרני השומרון(השקעות ויזמות . מ.ש.א

 30.03.16 מ"בע

 09.05.16 מ"בע) אלפי מנשה(בונים בסגנון אחר  5023-0050-2 278

279 5023-0051-0 
חברת (מ "נכסים והשקעות בע. ש.גולדליין ד

 08.05.16 )חוץ

 16.05.16 מ"בע) גבעת זאב(איתן השקעות וייזום  5023-0052-8 280

 23.05.16 מ"בע) אפרת(זיתניין  5023-0053-6 281



ס "בלמ
 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 02-9977771,02-9977008: טל -ש "איו מדור פניות הציבור מנהל אזרחי

 public.inq@mnz.gov.il: ל"דוא, 02-9977341: פקס
 

39371 

-11 -

 
 
 

 

 23.05.16 מ"בע) אפרת(ביתלאת  5023-0054-4 282

 23.05.16 מ"בע) אפרת(סיתמניה  5023-0055-1 283

 25.05.16 מ"בע) גבעת זאב(גבעת רז תמר  5023-0056-9 284

 15.06.16 מ"בע) גבעת זאב(ארץ צבי  5023-0057-7 285


