
תיק' מס
פריט 

עיסוק
רחוב העסקשם העסקמהות העסק

מספר 

בית
תאריך פקיעה

11קדיש לוזמירו שושנהללא טיפול במזון- מרכול ב100064.7

3731/12/2034קדיש לוזצפנייאשוילי מיכאלללא טיפול במזון- מרכול ב100084.7

931/12/2033הגנהקיקוזשוילי בוריסללא טיפול במזון- מרכול ב100114.7

5731/12/2035משה גושןאזולאי יגאלללא טיפול במזון- מרכול ב100134.7

6131/12/2033זבוטינסקידהן דניללא טיפול במזון- מרכול ב100184.7

31/12/2034אוסישקיןספידללא טיפול במזון- מרכול ב100194.7

31/12/2034אוסישקיןהרוש ראובןללא טיפול במזון- מרכול ב100194.7

8431/12/2029בן גוריוןכהן חייםאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א100264.6

1031/12/2029ויצמןכהן רפאלללא טיפול במזון- מרכול ב100314.7

831/12/2029אשכולקלין'צרפתי זמרכול שיש בו טיפול במזוןד100334.7

3131/12/2029בדוסו משהללא טיפול במזון- מרכול ב100364.7

1131/12/2022צברי ליאורבית אוכל; מזנוןב100394.2

4103/11/2034שד ויצמןבכר מרדכיקיוסקא100474.7

131/12/2034דרך עכוסורקיס עדנהללא טיפול במזון- מרכול ב100504.7

84כללידביר שמעוןללא טיפול במזון- מרכול ב100514.7

431/12/2029קונדיטוריית שקדאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א100524.6

3731/12/2031קדיש לוזגולדשטיין שרונהמספרהב100671.4

531/12/2029כהן סימהמספרהב100711.4

8431/12/2022בן גוריוןבן מויאל רונימספרהב100731.4

1131/12/2030קדיש לוזששון מזלמספרהב100761.4

8431/12/2031בן גוריוןגבאי שמעוןמספרהב100771.4

831/12/2030ורדאלכסנדרוביץ רבקהמספרהב100861.4

19731/12/2022דרך עכוקנופף רמימספרהב100871.4

31/12/2030יבנהאזרזר  מיכאלמספרהב100891.4

1131/12/2030קדיש לוזבן עזרא שרהמספרהב100971.4

1131/12/2029סבג אבימספרהב100981.4

1031/10/2031דאבלה אביבהמספרהב101011.4

1131/12/2031עלי_מוגרבימספרהב101021.4

1131/12/2030אסרף סימימספרהב101061.4



4631/12/2029משה גושןקוסטנטין פידלמספרהב101081.4

27131/12/2031דרך עכוליגל שיערמספרהב101091.4

19731/12/2022דרך עכואמיתי איילמספרהב101101.4

1031/12/2034ויצמןקסטרו רחלתפירה; גזירה- דברי הלבשה ; טקסטילב1011410.4

6104/07/2019זבוטינסקיעדני אריה ומשהבית מלאכה לאלומניוםג'101221014

7631/12/2024חשמונאיםמעונות מכבי בית אילדבריכת שחיהא101357.4

"ספורטליבריכת שחיהא101367.4 ל""צה         "431/12/2022

"הסעת נוסעיםא101398.4 ם""מוניות השק "731/12/2034

6131/12/2034איטח גביתיקון תקרים- מוסך ד101418.9

2931/12/2029יורגראו מיכאלמוצרי בנייה; חומרי גלם לבנייהא1016010.7

131/12/2021ויצמןשופרסלאטליזג101684.7

131/12/2021הגנהמזרחי מזלמספרהב101771.4

3331/12/2034גרושקוביץ"מ""ת בע"עוז ברק הובלות והסעוהסעת נוסעיםא101908.4

1531/12/2029חשמונאיםאוטמוזגין דודאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א101914.6

3231/12/2031הילדיםברק דודמספרהב101931.4

3131/12/2033אוסישקיןפרציג עופרמכירת צמחים ופרחים102036.7

17משה גושןרפאלוב מאירקיוסקא102074.7

"הלפרין חייםקיוסקא102274.7 ל""קק         "5531/12/2033

8431/12/2030בן גוריוןסופר סל דילמרכול שיש בו טיפול במזוןד102304.7

4231/12/2029ויצמןוסרמן מזלמספרהב102461.4

231/12/2022גולןשמאי יפהמספרהב102471.4

27131/12/2029דרך עכוכהן דודאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א102534.6

5731/12/2030משה גושןזאנה סטפןמספרהב102951.4

8431/12/2022בן גוריוןליפסמן רומן ראובןמספרהב103071.4

1131/12/2023ויצמןפאלפל תימניבית אוכל; מזנוןב103154.2

6931/12/2022ויצמןאוליאל מושיקמספרהב103741.4

א103987.7
מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה 

קבע בלא מזון
" ש איבשי גדרון""ע 431/12/2019יגאל אלון"

3731/12/2034קדיש לוזבנימינוב מאיהקיוסקא104054.7

א104081.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
931/12/2021הגנהלי טוראל

1031/12/2034ויצמןרפאלוב בוביקיוסקא104094.7



31/12/2034חשמונאים"מ"" בע1994תברואה " קרן כרפיס דוד שירותיהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת ב104205.1

1131/12/2022ויצמןליבוב פייבלאטליזג104364.7

7131/12/2021בן גוריוןדוזורצב לאוניד  וולסטריטמסעדה; בית קפהא104384.2

45הגנהבבר דייןללא טיפול במזון- מרכול ב104394.7

431/12/2021דקרמזנון אורט מוצקיןבית אוכל; מזנוןב104404.2

"סיטבון שמעוןמספרהב104581.4 ל""קק         "1431/12/2022

32הילדיםאליסב  רמיקיוסקא104594.7

6131/12/2029זבוטינסקילאליה אשרף'חאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א104604.6

4431/12/2022אוסישקיןפיצריה טוסקנהבית אוכל; מזנוןב104624.2

"מקום  לעריכת אירועים תחת כיפת השמיםה104687.7 7931/12/2023חשמונאיםי פארק"מתחם הח_סים""רשת המתנ

3קדיש לוזמוישלהללא טיפול במזון- מרכול ב104714.7

"ללא טיפול במזון- מרכול ב104734.7 מ""אלפא מגה פוד בע 1131/08/2022קדיש לוז"

"אטליזג4.7ב10473 מ""אלפא מגה פוד בע 1131/08/2022קדיש לוז"

131/12/2034זבוטינסקירפאילוב דורוןקיוסקא104864.7

3731/12/2021חשמונאיםסלון סטייל סיטימספרהב104891.4

"וסיוב גלינהמספרהב104911.4 ל""צה         "431/12/2029

8431/12/2022בן גוריוןקורן יהודהבית אוכל; מזנוןב104944.2

131/12/2028משה גושןמאפיית עלית מזרחיבעמאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א104974.6

10504

19531/12/2034דרך עכובית התבליןללא טיפול במזון- מרכול ב105224.7

6131/12/2031זבוטינסקיפיצה דומינובית אוכל; מזנוןב105244.2

א105411.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
4231/12/2029ויצמןהציפורן הקסומה

7931/12/2022חשמונאיםמזנון לונה חי בעמבית אוכל; מזנוןב105444.2

8ורדמשהו משהוקיוסקא105464.7

4831/12/2030ויצמןיוסי אדרימספרהב105511.4

831/12/2029קדיש לוזמספרת רחלימספרהב105611.4

1131/12/2031קדיש לוזפיצה פדאלבית אוכל; מזנוןב105624.2

8431/12/2029בן גוריוןמאפיית פת לחםאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א105674.6

"שלו שדהמספרהב105721.4 ל""קק         "1531/12/2029

3131/12/2024משה גושןזבוב קעקועיםמקום לעשייתן- כתובת קעקע ג105731.4



3231/12/2029הילדיםעיצוב שיער יעקבמספרהב105801.4

2631/12/2027אושהאהרון כהןמספרהב105811.4

"אטליזג105834.7 מ""קרל ברג רשתות בע 8431/12/2022בן גוריון"

"מרכול שיש בו טיפול במזוןד4.7א10583 מ""קרל ברג רשתות בע 8431/12/2021בן גוריון"

א105871.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
27131/12/2029דרך עכוסלון קלארינה

7731/12/2026חשמונאיםמוצקין.רשת המתנסים קתיאטרון; קולנועב105887.7

א7.7א10588
מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה 

קבע בלא מזון
7731/12/2026חשמונאיםמוצקין.רשת המתנסים ק

א105931.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
3031/12/2029משה גושןהמכון של אורלי ומיטל

5531/12/2022משה גושןפלאפל הנשיאבית אוכל; מזנוןב105954.2

4יגאל אלוןקיוסק שלוחת אורטקיוסקא105984.7

7703/11/2022חשמונאיםGREG-  גרג בית אוכל; מזנוןב106004.2

6131/12/2022זבוטינסקימעדני בשר יהודהמרכול שיש בו טיפול במזוןד106014.7

א106421.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1131/12/2031קדיש לוזסבטלנה

א106431.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
8231/12/2022בן גוריוןמרכז יופי ואסטטיקה

1531/12/2029חשמונאיםקונדיטוריההפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד106574.6

19331/12/2029דרך עכוגורמןמרכול שיש בו טיפול במזוןד106624.7

331/12/2033קדיש לוזמוישלהללא טיפול במזון- מרכול ב106824.7

331/12/2030קדיש לוזסטודיו ביוטימספרהב106831.4

"שטרית-ליאורמספרהב106861.4 ל""קק         "931/12/2029

6131/12/2033זבוטינסקיהחמניה רומיללא טיפול במזון- מרכול ב106894.7

231/12/2020גן העצמאותfan-cמספרהב106921.4

231/12/2031גן העצמאותראש עם סטיילמספרהב106991.4

6931/12/2021ויצמןמספרת יאנהמספרהב107031.4

8431/12/2028בן גוריוןמעדני רוסמן ביגמרכול שיש בו טיפול במזוןד107114.7

8431/12/2029בן גוריוןהתאומיםאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א107184.6

8431/12/2033בן גוריוןאימפריית הגלידהקיוסקא107234.7

2331/12/2031הילדים"מ""פול בע" משאוושה מסעדת חומוסבית אוכל; מזנוןב107264.2

4431/12/2031ויצמןשגבמספרהב107281.4

231/12/2034משה גושןקפה בגושןקיוסקא107314.7

82בן גוריוןו  צמיגים ושטיפה.ירחיצתם- כלי רכב  ג107398.6



1731/12/2020זבוטינסקיlagziel hairdressingsarelמספרהב107421.4

"אריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א107494.6 מ""שמו הקונדיטוריה בע "" ל""קק         "1431/12/2029

4431/12/2022אוסישקיןתמיר ששוןמספרהב107581.4

1531/12/2031יששכרמסעדת שלהמסעדה; בית קפהא107594.2

3731/12/2034חשמונאיםמינימרקט  אסיהללא טיפול במזון- מרכול ב107684.7

2931/12/2033משה גושןמור הסעות-טןהסעת נוסעיםא107698.4

א107779.1
; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

אחסונם
6131/12/2022דרך עכובעמ (9519)התאמה השמה ומידע 

7631/12/2022חשמונאיםסלון ויקטוריהמספרהב107881.4

8231/12/2028בן גוריוןפירות וירקות מזוזללא טיפול במזון- מרכול ב107944.7

צמיתות9דבורהדרך הטבעמרכול שיש בו טיפול במזוןד107964.7

7031/12/2023דקרמקווה מועצה דתית מוצקיןמרחצאות; בית מרחץה108017.4

6031/12/2022משה גושןאמריקן פיצהבית אוכל; מזנוןב108094.2

2631/12/2021ורדקפה מנדריןמסעדה; בית קפהא108114.2

131/12/2026ירושליםתחנת דלק פז כורדניתחנת דלק ותדלוק- דלק לסוגיו א108132.2

131/12/2022ירושליםילו תחנת דלק פז כורדניללא טיפול במזון- מרכול ב108144.7

א108151.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1731/12/2029גורדוןגלי קוסמטיקה

8131/12/2022משה גושןמספרת איציק אסוליןמספרהב108171.4

31/12/2034בן גוריוןספיד בראשית רבמדללא טיפול במזון- מרכול ב108204.7

"מ''גל שרותים ותעשיותבע-אבשינועם; איסופם- חומרים מסוכנים ד1082410.10 י אילת""אח    "1431/12/2029

4431/12/2021ויצמןשווארמה ולרי הקוסםמסעדה; בית קפהא108264.2

8231/12/2022בן גוריון99סטודיו מספרהב108301.4

1131/12/2031קדיש לוזיוליהמספרהב108331.4

א108341.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1131/12/2029קדיש לוזinnaסטודיו 

631/12/2022משה גושןקופיקסבית אוכל; מזנוןב108354.2

2931/12/2031אוסישקיןמספרת אופירמספרהב108371.4

331/12/2023ירושליםאחים חגאגמסעדה; בית קפהא108424.2

8231/12/2022בן גוריוןקופיקסבית אוכל; מזנוןב108444.2

1131/12/2029קדיש לוזפרי העדןללא טיפול במזון- מרכול ב108474.7

7331/12/2029בן גוריוןשמלי סלון בוטיקמספרהב108501.4

1031/12/2029נתיב העלייהמספרת חומנקומספרהב108591.4



131/12/2021הגנהcolon therapyאחסונם- תמרוקים ב108601.2

1531/12/2028חשמונאיםהובלת מאפים ועוגות בקרורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד108614.6

1131/12/2026יששכרברי קעקועיםמקום לעשייתן- כתובת קעקע ג108651.4

"המכולת בקקלללא טיפול במזון- מרכול ב108674.7 ל""קק         "5531/12/2034

א108761.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1731/12/2022זבוטינסקיברקת

1031/07/2022חשמונאים"""דהן מרקט"""ללא טיפול במזון- מרכול ב108774.7

1031/07/2022חשמונאים"""דהן מרקט"""אטליזג4.7א10877

531/12/2034ירושליםמ"נתיבי איילון בעהסעת נוסעיםא108858.4

1531/12/2034חשמונאים"""על דרך המלך"""ללא טיפול במזון- מרכול ב108884.7

"מתנס גושן בית התרבותתיאטרון; קולנועב108907.7 ל""קק         "931/12/2024

331/12/2020ירושליםjungle cityמיתקני שעשועיםא108917.10

1531/12/2029חשמונאים4406631רכב מרצדס הפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד108984.6

131/12/2021הגנהתבליניםללא טיפול במזון- מרכול ב108994.7

8431/12/2023בן גוריון8נ  יזמות והשקעותרשת .ממסעדה; בית קפהא109004.2

1231/12/2021יששכרמספרת יחיאלמספרהב109021.4

א109041.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
7631/12/2031משה גושןפייס

10910

1431/12/2022משה גושןאירנה ריבקין קוסמטיקהאחסונם- תמרוקים ב109131.2

1131/12/2029קדיש לוזהמכולתמרכול שיש בו טיפול במזוןד109164.7

631/12/2023משה גושןאנט טיפול אחראחסונם- תמרוקים ב109351.2

8431/12/2030בן גוריוןsשוורמה רובימסעדה; בית קפהא109374.2

א109421.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1231/12/2021זבוטינסקיאיה  אקרמן

א109438.7
חלקים ; (צמה)כלי רכב וציוד מכני הנדסי 

מכירתם אחסונם- משומשים 
" מ""ר בע.אלרון קאר ח 27531/12/2034דרך עכו"

"סופר החמנייהמרכול שיש בו טיפול במזוןד109494.7 ל""קק         "2531/12/2029

"מסעדה; בית קפהא109584.2 מ""סושי מוצקין בע 9208/06/2022משה גושן"

3031/12/2031אוסישקיןמאפה אוסשקיןבית אוכל; מזנוןב109594.2

8231/12/2021בן גוריוןדהן גלידותבית אוכל; מזנוןב109624.2

1231/12/2022משה גושןרולדיןבית אוכל; מזנוןב109654.2

231/12/2021אהרוןמייק מלונדוןמספרהב109661.4

3931/12/2034ברקהקוטב הצפוניללא טיפול במזון- מרכול ב109704.7



4031/12/2022הרב קוקמספרהמספרהב109711.4

36אהרוןkomilfoמרכול שיש בו טיפול במזוןד109724.7

"מרכול שיש בו טיפול במזוןד109744.7 מ""פיצוחי שאדי בע 631/12/2029ירושלים"

ב109758.7
חלקים ; (צמה)כלי רכב וציוד מכני הנדסי 

פירוקם מהרכב- משומשים 
" מ""ר בע.אלרון קאר ח 27531/12/2034דרך עכו"

8431/12/2029בן גוריוןעוגות קמיעאריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו א109764.6

7131/12/2024הרב קוקdayanaאחסונם- תמרוקים ב109771.2

1131/12/2022קדיש לוזמזנון הפינהבית אוכל; מזנוןב109784.2

7631/12/2029ויצמןאלי קפלוטומספרהב109801.4

ו109821.4
ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת 

תכשיטים
tattona231/12/2022גן העצמאות

2631/12/2029דבורהמעצב שיער miroמספרהב109831.4

א109841.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
1131/12/2029קדיש לוזיוליה בניית ציפורניים וקוסמטיקה

6131/12/2022דרך עכוהתאמה השמה ומידעהובלתה; איסופה- אשפה ופסולת ב109875.1

2931/12/2021משה גושן"""אסייתיקו"""מסעדה; בית קפהא109904.2

8431/12/2035בן גוריוןגוד פארם בעמללא טיפול במזון- מרכול ב109954.7

4231/12/2029ויצמןמספרת אלכסנדרהמספרהב109961.4

931/12/2029משה גושןגביראל קופיבית אוכל; מזנוןב110044.2

א110061.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
8431/12/2029משה גושןביוטי פקטורי

2831/12/2034דבורהבייגל מרכט פלוסללא טיפול במזון- מרכול ב110104.7

928/07/2022ירקוני יפהקסל אברהם שלטי שמירהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד110154.6

א110161.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
hila zamir2931/12/2029משה גושן

4202/01/1900ויצמןמאפיית ברכת מאיראריזתו; עיבודו; ייצורו- מזון ומרכיביו ו110174.6

19531/12/2029דרך עכוuty n.sbea+ ביוטי אן אסמספרהב110181.4

"קפה ספורטליבית אוכל; מזנוןב110204.2 ל""צה         "31/12/2031

6131/12/2031זבוטינסקי"""נרגילה גולד"""בית אוכל; מזנוןב110284.2

131/12/2030ירושליםשופרסל דילמרכול שיש בו טיפול במזוןד110304.7

1131/12/2025קדיש לוז"""קוסמטיקה אורגנית"""אחסונם- תמרוקים ב110311.2

31/12/2023ירושליםגולדהבית אוכל; מזנוןב110364.2

2931/12/2031משה גושןHAIR ARTמספרהב110381.4

331/12/2030ירושליםמקדונלדס קורדניבית אוכל; מזנוןב110394.2

831/12/2031קדיש לוזחומוסמוסהבית אוכל; מזנוןב110414.2



4031/12/2031הרב קוקשלומי מרוםמספרהב110421.4

ד110457.7
שמספר המושבים ; אולם ספורט; אצטדיון

500הקבועים בו הוא מעל 
431/07/2022שי עגנוןהיכל נבון

8431/12/2035משה גושןסמיילי מרקטקיוסקא110464.7

331/12/2031ירושלים3מסעדת רם  ירושלים מסעדה; בית קפהא110474.2

31/12/2031ירושליםפיצה דונטלהבית אוכל; מזנוןב110484.2

3631/12/2035אוסישקיןהצרכניה בעירללא טיפול במזון- מרכול ב110514.7

1528/07/2022חשמונאיםאוטמזגין הובלה בקירורהפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד110524.6

"הפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד110534.6 עמ""דודו אוטמזגין ב 1528/07/2022חשמונאים"

"הפצתו או חלוקתו; הובלתו- מזון ומרכיביו ד110544.6 מ""דודו אוטמזגין בע 1528/07/2022חשמונאים"

3ירושלים 'הרמיטאגללא טיפול במזון- מרכול ב110574.7

א110581.4
; ומניקור; פדיקור; טיפול יופי וקוסמטיקה

מכון שיזוף
2931/12/2031גושןביוטי ניילס

3731/12/2035החשמונאיםסלון יופי לכלביםמספרה- בעלי חיים ו110593.2

1431/12/2031שד גושן משהמדינה מוטימספרהב110611.4

231/12/2035גן העצמאותהמכולתללא טיפול במזון- מרכול ב110634.7

א110659.1
; תיקונם; מכירתם- כלי נשק ותחמושת 

אחסונם
8031/12/2024שד בן גוריוןעיריית מוצקין

231/12/2035שד גושן משהשישקהמקום למכירה קמעונית- מוצרי טבק לסוגיו 6.14א11066

131/12/2031ירושליםדהן מחסני גלידותבית אוכלב110794.2


