נספח א'  -רשימת החברות המוטבות/מועדפות
לפי חוק עידוד השקעות הון המרוויחות לשנים
2012 - 2006
לשנת 2007
בית האומן"  -נגרית רה"
אם אטנטי בע"מ 3
א"ד מירז תעשיות בע"מ
א .ב .ג .גילרן בע"מ
א .מנשה טכנולוגיות בע"
א .עבו בנייה ופיתוח בע
א.א .בכור סחר מתכות בע
א.א .עתיד אלקטרוניקה ו
א.א .פוליטיב ) (9991בע
א.ב .אימפלמט בע"מ
א.ב .זרעים בע"מ
א.ג.מ .צפון בע"מ
א.ד .אילוז בטיחות בע"מ
א.ד.א אינפורמטיקה דטה
א.ל .אלקטרוניקה  -שירו
א.ל .ארמן יצור תמרוקים
א.מ .טכנולוגיות שיבוב
א.נ.זיווד בע"מ
א.ר.י .אבזרים להולכת נ
אבגול תעשיות  3591בע"מ
אבי סטייל בע"מ
אביליטי תעשיות מחשבים
אבימור מפעל לעבוד מתכת
אבירם פ .תעשיות בע"מ
אבישי פופליגר בע"מ
אבן קיסר שדות-ים בע"מ
אגמו בעמ
אדהאן כרמלי הנדסה בע"מ
אדוונסד ויז'ן טכנולוג'
אהבה -מעבדות ים המלח ב
אוברון מדיה )ישראל( בע
אוטומטיקה  -טכנולוגיות
אולטרפלסט תעשיות )3991
אולשק ושות' מיחזור בע"
אום פתרונות הספק בע"מ
אומריקס ביופרמצבטיקה ב
אוניקס תעשיות נעליים ב
אונר  -חברה לאחזקות ומ
אופגל תעשיות אופטרוניו
אופטיטקס בע"מ
אופיר אופטרוניקה בע"מ
אופק הנדסה כרמיאל בע"מ
אופק קליר טכנולוגיות ב
אוקטביאן בע"מ
אוקלרו ישראל בע"מ
אורבוגראף בע"מ
אורבונד תעשיות גבס ומו

אורביט אפ.אר .הנדסה בע
אורביטס )ישראל( בע"מ
אורון )ב.פ (.בע"מ
אורמת מערכות בע"מ
אורן יורם ובניו ) (99ב
אורקס רדיוגרפיה ממוחשב
אושרית נכסים בע"מ
אחים דויטש תעשיות טקסט
אחים חביש בע"מ
אטלס ג.מ.פ.פ (8991) .ב
אי וי אקס ישראל בע"מ
אי.איי.אם .מערכות ורכי
אי.אם.אס .אלקטרוניקה ב
אי.די.אי .טכנולוג'יס ל
אי.טי.אס - .מערכות טלק
אי.טי.ג'י .מנדרין אינד
אי.סי .קולבים בע"מ
איו סולושנס בע"מ
איי.טי.אס .אינדסטריאל
איי.טי.סי סיסטמס בע"מ
איילון עמית ורפי בע"מ
אייסקוט ישראל בע"מ
אייר פרדייב בע"מ
אילון הנדסה מערכות שקי
אימפרבה בע"מ
אימקו תעשיות בע"מ
אינטל אלקטרוניקה בע"מ
אינטל ישראל ) (47בע"מ
אינטרגרף ישראל מרכז פת
אינטרפרם מעבדות בע"מ
אינסקור ישראל בע"מ
אינקומק בלוקר בע"מ
אכסקליבור מערכות בע"מ
אל -פר אלקטרוניקה מערכ
אל-טי טכנולוגיות מתכת
אל סיאלו בע"מ
אל.איי.אף נכסים והשקעו
אל.סי.אס .מערכות לחתוך
אלבטרוניקס בע"מ
אלביט מערכות אבטחה בע"
אלביט מערכות אלקטרו-או
אלביט מערכות בע"מ
אלביט מערכות חיפוש והצ
אלגאטכנולוג'יס בע"מ
אלגוטק מערכות בע"מ
אלגוסק מערכות בע"מ
אליאב -חברה לפתוח וקבל
אליהו זלמן ובניו תעשית
אלכס אוריגינל בע"מ
אלמה לייזרס בע"מ
אלמו הנע מבוקר בע"מ
אלספק הנדסה בע"מ
אלספק טכנולוגיות בע"מ

אלפא-ביו טכ .בע"מ
אלקטיסיס בע"מ
אם.אס.ווי אסטס בע"מ
אמ .אי .מדיה מארקט בע"
אמ .איי .אס טכנולוגית
אמ .קיי .אס .טנתא פרוד
אמ.די.טי - .טכנולוגיות
אמדוקס )ישראל( בע"מ
אמוביי בע"מ
אמיקוטיוב בע"מ
אמירים פיתוח מוצרים ופ
אמקה מעטפות  4991בע"מ
אמריקאן קולני אוף גרוס
אנה לוטן בע"מ
אנויה וואן בע"מ
אנטיפוד השקעות בע"מ
אנליט אקסטרקטס בע"מ
אנליט בע"מ
אנרטק מערכות  1002בע"מ
אנרקון אריאל בע"מ
אס .אי .אס .מערכות לימ
אס .אם .די .טכנולוגיות
אס.אם .דיגיטק  3991בע"
אס.ג'י.די .הנדסה בע"מ
אס.טי.אי תעשיות לייזר
אס.סי.אר) .מהנדסים( בע
אסטיאה ישראל בע"מ
אסנס סקיוריטי אינטרנשי
אספיר טכנולוגיות בע"מ
אף  5נטוורקס )ישראל( ב
אפלייד אימיון טכנולוגי
אקוובוט בע"מ
אקווה פרינט  -גוונים ט
אקווה קריאשיין בע"מ
אקטיב אינווסטמנט אנסטל
אקטיב מערכות אופטיות ב
אקטימייז בע"מ
אקטר בע"מ
אקיוביט בע"מ
אקס אם פיי )ישראל( בע"
אקס ליבריס בע"מ
אקספורט  -ארז בע"מ
אקרשטיין תעשיות בע"מ
אר אס איי סקיוריטי ישר
אר .אס .אל .אלקטרוניקה
אר.קיי .דיאגנוסטיקס בע
אראר סאט גלובל קומיוני
ארד טכנולוגיות מדידה ב
ארטגו בע"מ
אריה בליצבלאו ושות בעמ
אריזות יצירה בע"מ
אריס ברודבנד סולושנס ב
ארפלקס ציפויים מתקדמים

אתגר ) (3891מפעל מתכת
ב.א.ט.מ .מקרקעין )4991
ב.ט.ת - .טכנולוגיות תק
ב.מ .כרמל  2002בע"מ
ב.מ.ב.י מערכות תוכנה ב
באטמ תקשורת מתקדמת בע"
בורן פרי הולדינגס בע"מ
בורסוק בע"מ
בורסוק מטאל טכנולוגיות
בז'רנו את בז'רנו בע"מ
בזל קבלנים בעמ
בי איי אי סיסטמס רוקר
בי .אי .אס .מערכות אלק
בי .אמ .סי .תוכנה ישרא
ביו-טכנולוגיה כללית )י
ביו-לב בעמ
ביוואק בע"מ
ביומטריקס בע"מ
ביוסנס וובסטר )ישראל(
ביטום תעשיות פטרו כימי
בייסאון בע"מ
ביקון אלקטרואופטיקה בע
בל טכנולוגיות בע"מ
בל קומפוזיט אינדסטריז
בנטל תעשיות בע"מ
בקי בר בע"מ
בר-טן החזקות והשקעות ב
בר  -עידן ייצור ופיתוח
ברודקום ישראל בע"מ
ברודקום מולטימדיה ישרא
בריצ' סקיוריטי בע"מ
ברנד תעשיות בע"מ
בתי זקוק לנפט בעמ
ג'ג'ה בע"מ
ג'י אי מדיקל סיסטמס יש
ג'יי .סי .אס .מרכז תקש
ג'יי.אפ.פי ייצור מזון
ג'נרל מיקרווב ישראל )7
ג ב י ר י חב קבלנית בע
ג.ט .תעשיות אלקטרוניקה
ג.ל.ו אינטרנשיונל )599
ג.ר.ו .משה נכסי נדל"ן
גאדו בע"מ
גאון אגרו תעשיות בע"מ
גודו אמנות בע"מ
גוליר חברה להשקעות ובנ
גורונט ישראל בע"מ
גידעל בע"מ
גל-אור פיתוח מערכות ות
גל-שבב מכניקה בע"מ
גליל כימיקלים בע"מ
גלעם בעמ
גמאטרוניק תעשיות אלקטר

גמל מפעלים לאופני השחז
גן שמואל מזון בע"מ
גניר ) (2991בע"מ
גפן  -דקל טכנולוגיות ב
גראדלינק )ישראל( בע"מ
גרברוט תעשיות בע"מ
גרטלר נכסים בע"מ
גרסיאלה שירות ושיווק ב
גרפטק מערכות מחשב בע"מ
ד.ס.ו.ר -.חברה לבנין ו
ד.צ.י.ס )השקעות( בע"מ
דאקרים בע"מ
דג'יטל פיול טכנולוגיות
דגניה סיליקון בע"מ
דה סטנלי וורקס ישראל ב
דויטש ישראל בע"מ
דומוטק בע"מ
דור כימיקלים בע"מ
דורסל )ב.א.ז (.בע"מ
דטהנט אי.טי.סי .מערכות
די אס איי  -תעשיות סיל
די .ג'י .די .אינווסטמנ
די.וי.אס .השקעות בע"מ
די.פי.אל .תעשיות מוצרי
דיאלוג'יק נטוורקס )ישר
דיגיטלאופטיקס קורפוריי
דיגמי הגליל בע"מ
דיוק קשתות בע"מ
דייל ישראל תעשיות אלקט
דיינסק בע"מ
דימר בע"מ
דינמיק תעשיות מגבונים
דל  -פק מערכות בע"מ
דלק זיקוק שמנים בע"מ
דניאל מערכות מידע בע"מ
דספ גרופ בע"מ
דפוס אידיאל בע'מ
דפוס בארי  -טכנולוגיות
דקסל בע"מ
דרלוריק ישראל בע"מ
ה .טי .סי .בע"מ
ה.נ .סיבים בע"מ
הבונים ברזים ומפעילים
הגבעה י.ח .בע"מ
הגליל תעשיות ר.ס .בע"מ
הולילנד קוסמטיקס בע"מ
הולנדיה המרכז להנדסת ש
הופ הנדסה בע"מ
הזרע ג'נטיקס בע"מ
החברה הבינלאומית למוצר
החברה לתפעול מתקני ספו
הי-טק אימפלנטס בע"מ
היוון רגבים בע"מ

היפרמדייה מערכות בע"מ
הלוואה וחסכון ירושלים
הלן דורון בע"מ
המ  -לט )ישראל קנדה( ב
המטיל מתכות בע"מ
הנסיך מפעל ליצור טחינה
הנרי בנא חב להשקעות ול
הנרי שיין טכנולוגיות ר
הספקה ושירות לציוד מכנ
הפניקס חברה לביטוח בע"
הקורנס מפעלי עופרת בעמ
השף המתלבש בע"מ
התכוף תעשיות ) מקבוצת
התעשיה האוירית לישראל
וובקולאז' )ישראל( בע"מ
ווטצ'פייר )ישראל( בע"מ
וויאנט הלת' בע"מ
וויבס אודיאו בע"מ
וויפי בע"מ
ווישיי טכנולוגיות מתקד
וולטה בלטינג טכנולוג'י
ווקטריה בע"מ
וורינגו )ישראל( בע"מ
וי-ג'ן בע"מ
וי אם וור ישראל בע"מ
וי .פ .אם .פלסט בע"מ
וי.איי.אי.סי .בע"מ
וידיסקו בע"מ
ויולט,מוצרי נייר בע"מ.
ויז.אר.טי .בע"מ
ופורג'ט בע"מ
ורגוס בע"מ
ורוניס מערכות בע"מ
וריפון ישראל בע"מ
זוהר ש.ב.א .סחר ותעשיו
זיוודרונן בע"מ
זיכון בע"מ
זכוכית עמר נתיבות בע"מ
זנלכל בעמ
זרועות ברקן בע"מ
זרעים גדרה בע"מ
ח ר גבעון בעמ
ח .גרייצר בע"מ
ח .נובו ניהול בע"מ
חאן השיירות בע"מ
חברה להשקעות פיתוח ובנ
חברה לפיתוח תעשיות )69
חברת  316/3856בע"מ
חברת א.א.ש .בנין  21פר
חברת אלפא אומגא הנדסה
חברת אמג'ד זירעיני בע"
חברת הגושרים מלון בטבע
חברת יצחק ניימן להשכרה

חברת לוג מוצרים פלסטיי
חברת סיפן סעד ) (99בע"
חברת פ.ש .בנין  21פרק
חברת פי.אמ .פרטנר מנופ
חברת פלסטופיל הזורע בע
חגיר בע"מ
חד  -אסף פלדה בע"מ
חוגלה-קימברלי בע"מ
חוף גיא בע"מ
חי טל  -פרוייקטים בניה
חי טק פתרונות בע"מ
חיים זקן בנין והשקעות
חישולי הכרמל בע'מ
חלילית יצוא  4791בעמ
טאואר בלטינג אינטרנשיו
טביב  -03חברה להשכרה ו
טבע תעשיות פרמצבטיות ב
טבעול ) (3991בע"מ
טבעית מוצרים מן הטבע ב
טוטם פלוס בע"מ
טוטנאור בעמ
טופ -טיקס בע"מ
טופ חממות בע"מ
טטראברום טכנולוגיות בע
טי.אר.די אינסטרומ .בע"
טיב תעשיות טקסטיל )199
טידיקיי-למבדא בע"מ
טיולי שער הנגב בע"מ
טיימברידג' )ישראל( בע"
טכנו י.ש (3002) .יבוא
טכנולוגיות חיתוך מתקדמ
טכנולוגית להבים בע"מ
טל-אל-עיבוד שבבי בע"מ
טליתניה בעמ
טלמטיקס וויירלס בע"מ
טמפו תעשיות בירה בע"מ
טמרס ישראל ריל אסטייט
טנא ניהול השקעות בקיבו
טקג'ט אירופוילס בע"מ
טראדיטל  0002בע"מ
טראיינה טכנולוגיות בע"
טראנספארנסי תוכנה בע"מ
טרופיקל  -דגיל תעשיות
טרייספאן תקשורת בע"מ
טרנס אלקטריק פרו בע"מ
י.מ.ד .סופט בע"מ
י.שאל השקעות בע"מ
יאסקווה אירופה טכנולוג
יבמ ישראל  -מדע וטכנול
ידע הבשרים  -אטליז בע"
יוני-סקופ מערכות אופטי
יורוטק קומוניקשן בע"מ
יורית טכנולוגיות בע"מ

יזרעאל תמוז  -אגודה שי
ים  -מיכל ויובל בע"מ
ימאתון בע"מ
ימין ניסים חברה לבנין
יס טו בע"מ
יסטל מוצרים טבעיים בע"
יסמין החברה האיטלקית ב
יעק יעק תעשיות טקסטיל
יצלף חברה למפעלי בנין
יקב קסטל בע"מ
ירק נטו תשנ"ו בע"מ
ישות )יעוץ שירות ופיתו
ישקר בע"מ
ישקר נכסים בע"מ
כ.צ.ט .נוביס בע"מ
כהן את בן-דוד השקעות )
כימיקלים לישראל בעמ
כלבו גומי ומדים לעובד
כנפית בע"מ
כרומאלוי ישראל בע"מ
כרומטק בע"מ
כרומת בעמ
כרמוכרום בעמ
כרמונים השקעות בבנין ב
כרמקס כלים מדויקים בע"
כתר  -מוצרי אקסטרוזיה
כתר אחזקות בעמ
לגין בע"מ
לגין טובופלסט בע"מ
להבות ייצור ומיגון )59
לובקס טריידינג בע"מ
לוטוס הייטס בע"מ
לומיאו בע"מ
ליטף תעשיות ) (4991בע"
לייבפרסון בע"מ
לייזראופ בע"מ
לייף טכנולוגיות ישראל
לינאה מקלחונים בע"מ
לינרו לייט בע"מ
ליפוג'ן מוצרים )(0009
ליקורד בע"מ
ליתוטק מדיקל בע"מ
לנגסם תעשיות בע"מ
מ .איילון ייעוץ עסקי ב
מ .פורשט עבודות מתכת ב
מ.ד.י .טכנולוגיות ועיב
מאיוטקס בע"מ
מארוול די אס פי סי .בע
מארוול ישראל )אמ.איי.א
מבני אשכפר לתעשיה )189
מבני ישקר בע"מ
מבשלות בירה בינלאומיות
מבת  -חברה להשקעות בע"

מגדלי בעלי חיים לבשר ב
מגה פרינט )ברקן( בע"מ
מדוק בע"מ
מדיהמיינד טכנולוגיות ב
מדיהפרנדס בע"מ
מדימופ מדיקל פרויקטים
מדינול בע"מ
מדיספק בע"מ
מדיק.נרג בע"מ
מדיקל פלואו סיסטמס בע"
מודגל מתכת ) (99בע"מ
מודקון מערכות בע"מ
מוטורולה סולושנס דרום
מולטילוק בע"מ
מונפורט  -הנדסת תוכנה
מוסרות טכנולוגיות )200
מופת עציון יהודה בע"מ
מוצרי עוף טוב ) (1002ב
מוצרי פירסט קייר בע"מ
מוצרי שלם אריזות )8991
מוקד מכשירים מדוייקים
מור תעשיות פלסטיק בע"מ
מחלבות יטבתה ע"ש אורי
מטהקפה )ישראל( בע"מ
מטי וויירלס אדג' בע"מ
מטל  -טק בע"מ
מטלי זיווד בע"מ
מטליקס תיב"מ בע"מ
מטס תעשיות ומחקר כרמיא
מיאל אימפקס  6891בע"מ
מיטרוניקס בע"מ
מיי ליידי דיזיין ביי ח
מיכל נגרין עיצובים בע"
מיניקום השקעות )(9991
מיקרו  -סוויס בע"מ
מיקרונט בע"מ
מכון דונג קסל בע"מ
מכנו  -דין בעמ
מכתשים מפעלים כימיים ב
מנורה עולם הנרות בע"מ
מנפרוטו  -תיקים בע"מ
מעגלי מלתא בע"מ
מעד בעמ
מעונות הירקון יא בעמ
מעונות רימר בע"מ
מעוף מתכות אל ברזליות
מפעל מתכת חניתה בע"מ
מפעלי גרוזה קשפיצקי חב
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"
מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"
מפרולייט ) (0991בע"מ
מצברי תעשיה לישראל )מ.
מצעי כותנה*כותנה בע"מ

מצרפלס תעשיות בע"מ
מקסימה המרכז להפרדת או
מר עבודות מתכת בע"מ
מרוז משפ' לוי בע"מ
מריאן מיאז השכרות בע"מ
מרכז הברזל  -סחנין מוצ
מרעום דולפין בע"מ
מרקורי אינטראקטיב )ישר
מרשל איזוטופ בע"מ
משה א .השקעות בע"מ
מתג פלסט בע"מ
מתכות פינקלשטיין בע"מ
מתפרות ליאור בע"מ
נ.א.נ אינסטרומנטס בע"מ
נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"
נאג'י יחזקל ובניו-חברה
נאזדאק  -נצרת דטה קווס
נאנו-ויברוניקס )ישראל3
נגב קרמיקה בעמ
נדב תבלינים בע"מ
נובוטון טכנולוגיות ישר
נובטייד בע"מ
נובמדס מו"פ )נובהטרנס(
נוגה הנדסה בע"מ
נווה  -יודייאקה איכותי
נועם אורים תעשיות )399
נופך אלקטרוניקה בע"מ
נורב מדיקל בע"מ
נורי גריל ותבשילים בע"
נחמה ונסה בע"מ
נטליין טכנולוגיות תקשו
נטקרקר טכנולוג'י פתרונ
ניו נגה לייט ) (0002בע
ניו פרואימאג' בע"מ
ניוסתאר אר א די )ישראל
ניחוח טבע י.ש .בע"מ
נייס-סיסטמס בע"מ
נילאק אינטרנשיונל
נילית בעמ
ניסטק מרכז בע"מ
ניקול פיטנס סטייל בע"מ
נירוסופט תעשיות בע"מ
נירוסטה צפון בע"מ
נירית זרעים בע"מ
נירלט בע"מ
נעלי נאות אגודה שיתופי
סאפ פורטלס ישראל בע"מ
סבון של פעם תעשיות בע"
סודהסטרים תעשיות בע"מ
סוויט אי אם טכנולוגיות
סולידקם בע"מ
סולקון תעשיות בע"מ
סופטוור איי .ג'י) .ישר

סופר דיימנשן בע"מ
סופר דריבטיבס )ישראל(
סטארלימס טכנולוגיות בע
סטילפלסט בע"מ
סטרטסיס בע"מ
סי אי סיסטמס )ישראל( ב
סי איי סופטוור ישראל ב
סי.אי .אנד איי .או .תע
סי.אם.טי .טכנולוגיות ר
סי.די.פי פיתוחים רפואי
סיביונד בע"מ
סיג טכנולוגיות הרמה בע
סיגנון חברה לבניה ונכס
סיוה די.אס.פי .בע"מ
סיינס דמו בע"מ
סייפנד בע"מ
סייפנט אבטחת מידע )ישר
סיליקום בע"מ
סימנוע טכנולוגיות בע"מ
סימנס קונסנטרייטד סולא
סימנס תוכנה לתעשייה בע
סימת תעשיות בע"מ
סינאל מלל פייוויי בע"מ
סינטק מדיה בע"מ
סינרון מדיקל בע"מ
סיסאייד טכנולוגיות בע"
סיסמטריק בע"מ
סיסקו טכנולוגיות וידאו
סיסקו סיסטמס ישראל בע"
סלברייט מובייל סנכרוני
סלם פאסיב קומפוננטס בע
סלע מערכות מכניות בע"מ
סלע נכסים בע"מ
סמארט פויינט פתרונות ב
סנדיסק ישראל )תפן( בע"
סנטריגו בע"מ
סנמינה-אס סי איי ישראל
סנסו  -אופטיקס בע"מ
ספטיר תקשורת בע"מ
ספטרוטק בע"מ
ספיר  -תעשיות פלסטיק ב
ספיר ספרינט בע"מ
ספקטרוניקס בע"מ
סקייבוקס סקיוריטי בע"מ
סרווטרוניקס בקרת הנע ב
סרמייטו ) ( 9002בע"מ
ע.י.ר.ם .תעשיות מזון ט
ע.צ .תעשיות ) (9891בע"
ע.ר.מ .רעננה לבניה והש
עגם  -מפעלי מתכת בע"מ
עגם מוסכים וניגררים בע
עדין מערכות שתלים דנטל
עוז  -ויז'ן בע"מ

עוזת  (9991) 0002בע"מ
עוטר ישראל תש"ן בע"מ
עופרטקס תעשיות )(7991
עורב טכנולוגיות  7791ב
עורב מערכות התראה אלקט
עם נוה נוי רעננה )7991
עמוס  3בע"מ
עמיעד מערכות מים בע"מ
עמית דברי מאפה קפואים
עמר את זק"ש בע"מ
ערד תעשיות טקסטיל בע"מ
עשת אילון תעשיות )3002
פ .מרום שירותי בניה ופ
פ.ב.ן .בע"מ
פאקליין בע"מ
פאראמטריק טכנולוגי ישר
פובוס אינטרנשיונל בע"מ
פולג תעשיות פלסטיק )89
פולוגן בע"מ
פוליאון ברקאי תעשיות )
פוליגל תעשיות פלסטיקה
פולימר גבולות בע"מ
פולימר לוג'יסטיקס )ישר
פוליקום ישראל בע"מ
פולירם ) (9991בע"מ
פולירן פרופילים בע"מ
פונדק אריה ,חברת רואי
פוקס  -ויזל בע"מ
פורום טכנולוגיות הנדסי
פז-אל סינון בע"מ
פז עצים ורעפים בע"מ
פזקר בע"מ
פטרוס תעשיות ) (5891בע
פי פור פי מוצרים לאנשי
פי.אמ.פי .מוצרים רפואי
פיבר טכניק בע"מ
פיברוטקס טכנולוגיות בע
פיברולן בע"מ
פייברנט בע"מ
פייטון פלאנר מגנטיקס ב
פיליפס מדיקל סיסטמס טכ
פימא מערכות אלקטרוניות
פיקסקאוט )ישראל( בע"מ
פיר-אפ מחקר ופיתוח בע"
פישר דרמה  -וויפס בע"מ
פלאסטמד בע"מ
פלטוב תעשיות ) (8991בע
פלנטק הנדסה ופיתוח בע"
פלסאון בע"מ
פלסטו-שק בע"מ
פלסטו  -בניה בע"מ
פלסטופק בע"מ
פלסן סאסא בע"מ

פלקסטרוניקס )ישראל( בע
פלרם אפליקציות )(5991
פלרם פי.וי.סי .בע"מ
פניציה תעשיות זכוכית ש
פנסטון אינק
פרו מטאל טכנולוגיות בע
פרוטרום בעמ
פרוטרום תעשיות בע"מ
פריגו ישראל פרמצבטיקה
פריון נטוורק בע"מ
פריורטק בע"מ
פריזמה פרוייקטים יוזמו
פריניר )הדס  (7891בע"מ
פריסקייל סמיקונדקטור י
פרמה קוסמטיקס בע"מ
פרסונה אינטרנשיונל ישר
פרסיס טכנולוגיה בע"מ
פרשס כמיקלס בע"מ
פתוח השרון בעמ
פתן ציפויים בע"מ
פתרונות היי-טק בע"מ
צ'ק פוינט טכנולוגיות ת
צ.א.ד בעמ
צ.ל.פ .תעשיות בע"מ
צוות גלעד בע"מ
צורן מיקרואלקטרוניקה ב
צמיגי נעמן יבוא ושווק
צמרת גני חדרה  9891בע"
ק ל א  -טנכור קורפוריי
קדים אחזקות בע"מ
קו רציף טכנולוגיה בע"מ
קואלקום ישראל בע"מ
קווליטי בי ויז'ן בע"מ
קוטג' פלסטיק בע"מ
קוטלב חניתה ציפויים אג
קוטס ישראל בע"מ
קולאפ נט בע"מ
קולונד בע"מ
קומפיולאב בע"מ
קונטקט אינטרנשיונל )קל
קונטרופ טכנולוגיות מדו
קונספט שיווק מוצרי אופ
קונפאק תעשיות בע"מ
קונקור מערכות בע"מ
קיי .פי .מערכות אלקטרו
קיידנס דזיין )ישראל( 2
קינג מתכות בע"מ
קינג נדל"ן כחול לבן בע
קינטיקס בע"מ
קיסריה אלקטרוניקה רפוא
קל וחומר לבניה בע"מ
קליימן מטאור בע"מ
קלימק בע"מ

קליר אוטומציה בע"מ
קסטרו מודל בע"מ
קסמבה בע"מ
קראוס תעשיות בע"מ
קרגל בע'מ
קריסטל-דום בע"מ
קרמר אלקטרוניקה אחזקות
קרמר אלקטרוניקה בע"מ
ר .מטל מכלולים בע"מ
ר.מ.פ.א .נכסים בע"מ
רבטק בע"מ
רגב פרי-זור בע"מ
רד סי פיש פארם בע"מ
רדויז'ן בע"מ
רהם מוצרי איכות בע"מ
רובין-רוזן חברה להשקעו
רוטם ,בקרים ממוחשבים )
רולתג בע"מ
רומולד טכנולוגיות בע"מ
רומי הדפסי משי בע"מ
רונית לב ניהול והשקעות
רונפלסט תעשיות בע"מ
ריאקטיב בע"מ
רייב טכנולוגיות בע"מ
רייקול גבישים בע"מ
רימוני פלסט בע"מ
ריסקו בע"מ
רענן מזון לדגים בע"מ
רפאל זבולון בע"מ
רפאל מערכות לחימה מתקד
רפאל תעשיות מגופים )57
רשת מלונות אטלס בע"מ
רתק תעשיות בעמ
ש.ג.ב.ב.ה (3) .ניהול ו
ש.י .פומקס ליין בע"מ
ש.מ.ר .מתכת בע"מ
שאטו גולן בע"מ
שבלול  -עיצוב תכשיטים
שדרה קבלנות בנין בע"מ
שדרולוג'י בע"מ
שולמית קוסמטיקה ואירוס
שטראוס בריאות בע"מ
שטראוס בריאות ירקות טר
שטראוס ושות'  -יהלומי
שטראוס מזון טרי בע"מ
שיא  -כרסום עבודות מתכ
שימרון  -אנרגיה בע"מ
שינה מערכות בע"מ
שלבי תעופה בע"מ
שמיר אייל בע"מ
שמנים בסיסיים חיפה בעמ
שמעוני מיכאל  -מפעלי מ
שמר מושן ) (9002בע"מ

שמשון מכניקה עדינה בע"
שער יקנעם ) (5991חברה
שרון הוד תעשיות ומסחר
שרון תעשיות פלסטיק בע"
שרין טכנולוגיות בע"מ
שרש ערכות נוודים בע"מ
ת.ד.א.ת .תעשיות וסחר ב
תאי ווילג' בע"מ
תב  -מדיקל בע"מ
תבור אלקטרוניקס בעמ
תבליט פלסטיק בעמ
תדביק-פק בע"מ
תדיראן סוללות בע"מ
תוסף קומפאונדס בע"מ
תי.ג'י.אס .ישראל פיתוח
תינהב חברה לבניה ופיתו
תמור ש.מ.ר .בע"מ
תמחש תעשיית מתכת וחשמל
תעשיות ביולוגיות ישראל
תעשיות חרט הגליל בע"מ
תעשיות כמיפל ) (4891בע
תעשיות לכיש בע"מ
תעשיות מתכת מושב שתולה
תעשיות פיל-טונה בע"מ
תעשית מבלטים אנגלנדר י
תפן השחזות בע"מ
תפנפלסט בע"מ
תרו תעשיה רוקחית בע"מ
תרופאטק אינטרנשיונל בע
תשלובת קירשנבאום בע"מ

