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המוטבות/מועדפות לפי חוק עידוד
השקעות הון המרוויחות לשנים - 2006
2012
לשנת 2009
"כמלוג בע"מ"
קסטרו מודל" בעמ"
קריסטלין" בריאות ויופ"
אם אטנטי בע"מ 3
ג'י וויז'ין בע"מ 3
א"ד מירז תעשיות בע"מ
א .ב .ג .גילרן בע"מ
א .לוי  -ציפוי מתכת בע
א.א .עתיד אלקטרוניקה ו
א.א .פוליטיב ) (9991בע
א.א .רם שווק בע"מ
א.ב .זרעים בע"מ
א.ג .אופיר שרותי ניהול
א.ג.נ .שירותי הנדסה בע
א.ד.א אינפורמטיקה דטה
א.ל .אלקטרוניקה  -שירו
א.מ הייטק בנגב בע"מ
א.מ .חטיפי העמק בע"מ
א.מ.ש.י .תעשיות בע"מ
א.נ.זיווד בע"מ
א.פ .ארט קייטרינג בע"מ
א.ר.י .אבזרים להולכת נ
אבגול תעשיות  3591בע"מ
אבו יחיאל  -חברה לבנין
אבי סטייל בע"מ
אביליטי תעשיות מחשבים
אבימור מפעל לעבוד מתכת
אביעד טכנולוגיות  077ב
אבירם פ .תעשיות בע"מ
אבן קיסר שדות-ים בע"מ
אברהם זר )אחזקות( בע"מ
אגן ארומה וכימיקלים עד
אדהאן כרמלי הנדסה בע"מ
אדוורדס לייפסיינסז )יש
אדרת רונן בע"מ
אהבה -מעבדות ים המלח ב
אוברון מדיה )ישראל( בע
אוטוטסט טכנולוגיות בע"
אולטרפלסט תעשיות )3991
אולשק ושות' מיחזור בע"
אום פתרונות הספק בע"מ
אומני טלקום בע"מ
אומפלנט בע"מ
אומריקס ביופרמצבטיקה ב
אוניקס תעשיות נעליים ב
אופגל תעשיות אופטרוניו

אופיל בע"מ
אופיס טקסטיל בעמ
אופיר אופטרוניקה בע"מ
אופק הנדסה כרמיאל בע"מ
אופק קליר טכנולוגיות ב
אורבוגראף בע"מ
אורביט טכנולוג'יס בע"מ
אורביטס )ישראל( בע"מ
אורטל יציקות לחץ )3991
אוריג'ין זרעים בע"מ
אורמת מערכות בע"מ
אורן יורם ובניו ) (99ב
אורקס רדיוגרפיה ממוחשב
אזימוט טכנולוגיות בע"מ
אחים דויטש תעשיות טקסט
אחים חביש בע"מ
אי -נפו פק בע"מ
אי אם סי ישראל מרכז פי
אי וי אקס ישראל בע"מ
אי סי קיו בע"מ
אי.איי.אם .מערכות ורכי
אי.אס .נורת' הולדינג ב
אי.אר-אמ .מערכות אלקטר
אי.די.אי .טכנולוג'יס ל
אי.טי.ג'י .מנדרין אינד
אי.סי .קולבים בע"מ
איביי מרקטפלייס ישראל
איו סולושנס בע"מ
איי סי אס בקרת תנועה ב
איי .בי .אר - .איזרלי
איי.בי .דנטל דיוייסס ב
איי.בי.סי .אנד די582 .
איי.טי.סי סיסטמס בע"מ
אייטק מערכות בע"מ
אייסיס פרו בע"מ
אייסקוט ישראל בע"מ
אייר פרדייב בע"מ
אילון הנדסה מערכות שקי
אימי דיפנס בע"מ
אימפרבה בע"מ
אימקו תעשיות בע"מ
אין און זה פארק אילת ל
אינטל אלקטרוניקה בע"מ
אינטל ישראל ) (47בע"מ
אינטרגרף ישראל מרכז פת
אינטרפרם מעבדות בע"מ
אינסקור ישראל בע"מ
אינקומק בלוקר בע"מ
אירונאוטיקס בע"מ
אכסקליבור מערכות בע"מ
אל.סי.אס .מערכות לחתוך
אלבטק בע"מ
אלביט מערכות אבטחה בע"

אלביט מערכות אלקטרו-או
אלביט מערכות בע"מ
אלביט מערכות יבשה ותקש
אלביט מערכות ל"א וסיגי
אלגוטק מערכות בע"מ
אלגוסק מערכות בע"מ
אלדיר תעשיות פלסטיק בע
אלומון לאב בע"מ
אלוקפ בע"מ
אלי חג'אג' בע"מ
אליהו זלמן ובניו תעשית
אלמה לייזרס בע"מ
אלמו הנע מבוקר בע"מ
אלספק טכנולוגיות בע"מ
אלפא-ביו טכ .בע"מ
אלקטרוניקס פור אימג'ינ
אלקיים סוכנויות בע"מ
אם החיטה בע"מ
אמ .איי .אס טכנולוגית
אמ .קיי .אס .טנתא פרוד
אמדוקס )נטוורקס( בע"מ
אמוביי בע"מ
אמיקוטיוב בע"מ
אמריקאן קולני אוף גרוס
אמתן כרמיאל בע"מ
אן.סי.איי .חן אדריכלים
אנבארה בע"מ
אנגל לינקולין בע"מ
אנדימו בע"מ
אנה לוטן בע"מ
אנטיפוד השקעות בע"מ
אנליט אקסטרקטס בע"מ
אנרטק מערכות  1002בע"מ
אנרקון אריאל בע"מ
אס .אל .פי .מוצרי מעבד
אס .אם .די .טכנולוגיות
אס.ג'י.די .הנדסה בע"מ
אס.טי.אי תעשיות לייזר
אס.סי.אר) .מהנדסים( בע
אסיא תעשיות כימיות בע"
אסיאל בע"מ
אסם השקעות בע"מ
אסנס סקיוריטי אינטרנשי
אסף-יצור אביזרים בע"מ
אספיר טכנולוגיות בע"מ
אף  5נטוורקס )ישראל( ב
אף אנד סי ליקוריס בע"מ
אפ.א מוצרי מתכת בע"מ
אפיפית נצרת תעשיות ביס
אפסילור-דלק חשמלי בע"מ
אקוובוט בע"מ
אקווה פרינט  -גוונים ט
אקויויו בע"מ

אקטיב מערכות אופטיות ב
אקטימייז בע"מ
אקטר בע"מ
אקיוביט בע"מ
אקס ליבריס בע"מ
אקספורט  -ארז בע"מ
אקספנדינג אורטפדיקס בע
אקספק פתרונות אריזה מת
אקסקונקט רשתות גלובליו
אר אס איי סקיוריטי ישר
אר אס דיזיין בע"מ
אר.קיי .דיאגנוסטיקס בע
אראר סאט גלובל קומיוני
ארד טכנולוגיות מדידה ב
ארדע פלסט בעמ
ארטימדיה טכנולוגיות בע
אריה בליצבלאו ושות בעמ
אריס ברודבנד סולושנס ב
ארפלקס ציפויים מתקדמים
אש גרופ נ.ש .בע"מ
אשכול הבשור מסחר ופיתו
אתגר  -מכשירים רפואיים
אתגר ) (3891מפעל מתכת
ב.א.ט.מ .מקרקעין )4991
ב.מ .כרמל  2002בע"מ
באטמ תקשורת מתקדמת בע"
בולזאי סנטרל בע"מ
בונה טל מהנדסים בע"מ
בונז'ור ) (6891בע"מ
בורסוק בע"מ
בטר פלייס לאבס ישראל ב
בי איי אי סיסטמס רוקר
בי .אי .אס .מערכות אלק
בי .אי .רנט פרוייקט בע
בי .אמ .סי .תוכנה ישרא
בי.אי .רנט ) (5991בע"מ
ביו-טכנולוגיה כללית )י
ביו-לב בעמ
ביוואק בע"מ
ביומטריקס בע"מ
ביוסנס וובסטר )ישראל(
ביופט בע"מ
ביטום תעשיות פטרו כימי
בייטמן טכנולוגיות מתקד
בייסאון בע"מ
ביקון אלקטרואופטיקה בע
בירד ארוסיסטמס בע"מ
בית חרושת למכשירי קדוח
ביתניריאל יזום ופיתוח
בל-בוץ ומלח בע"מ
בל קומפוזיט אינדסטריז
בלובשטיין עבודות מתכת
בן עזרא מתכננים ויועצי

בנטל תעשיות בע"מ
בני בהיג קעואר לתעשייה
בני בסילא קטוף  2002בע
בני גד בנוש בע"מ
בעמק טכנולוגיות מתקדמו
בקרמוס טכנולוגיות בע"מ
ברודקום ברודבנד אקסס ב
ברודקום סמיקונדקטורס י
בריצ' סקיוריטי בע"מ
ברנד תעשיות בע"מ
ברסול  -מאריס בע"מ
בתי זקוק לנפט בעמ
ג'ג'ה בע"מ
ג'ורדאל בע"מ
ג'י אי מדיקל סיסטמס יש
ג'נגו בע"מ
ג'נרל מילס ישראל בע"מ
ג'נרל מיקרווב ישראל )7
ג'קי ביטון ליין בע"מ
ג ב י ר י חב קבלנית בע
ג.ל.ו אינטרנשיונל )599
גאדו בע"מ
גוגה השקעות ) (5002בע"
גוגל ישראל בע"מ
גודו אמנות בע"מ
גוליר חברה להשקעות ובנ
גורונט ישראל בע"מ
גוש  2146חלקה  001בע"מ
גיוון אימג'ינג בע"מ
גילה לין בע"מ
גילרו בעמ
גל-אור פיתוח מערכות ות
גליל כימיקלים בע"מ
גלעד קרמיקה בע"מ
גלרי טלפוני אי.פי .בע"
גמאטרוניק תעשיות אלקטר
גן שמואל מזון בע"מ
גני יעלים בע"מ
גניגר מפעלי פלסטיקה בע
געש מוצרי תאורה בע"מ
גפן  -דקל טכנולוגיות ב
גרברוט תעשיות בע"מ
גרטלר נכסים בע"מ
גרפטק מערכות מחשב בע"מ
ד"ר מ .דויטש בע"מ
ד"ר סורין טאיך
ד"ר רבינוביץ ירון  -מו
דג'יטל פיול טכנולוגיות
דגניה סיליקון בע"מ
דה סטנלי וורקס ישראל ב
דויטש ישראל בע"מ
דומוטק בע"מ
דוקרט אוורגרין אריזות

דור כימיקלים בע"מ
דטהנט אי.טי.סי .מערכות
די אס איי  -תעשיות סיל
די.וי .טל ישראל בע"מ
די.פי.אל .תעשיות מוצרי
דיגיטלאופטיקס קורפוריי
דיוק קשתות בע"מ
דימר בע"מ
דינה יצור ושווק אלקטרו
דינמיק תעשיות מגבונים
דירה  41בבנין  2בקרית
דל  -פק מערכות בע"מ
דניאל מערכות מידע בע"מ
דספ גרופ בע"מ
דפוס אידיאל בע'מ
דפוס בארי  -טכנולוגיות
דקסל פארמה טכנולוגיות
דרוסיליה בע"מ
דרלוריק ישראל בע"מ
דשנים וחמרים כימיים בע
ה .טי .סי .בע"מ
ה .שנהב ציוד דנטלי בע"
ה.נ .סיבים בע"מ
האמה בעמ
הבונים ברזים ומפעילים
הגבעה י.ח .בע"מ
הדרי קטיף אריזה ושיווק
הולילנד קוסמטיקס בע"מ
הזרע ג'נטיקס בע"מ
החברה הבינלאומית למוצר
החברה למשק וכלכלה של ה
הי-טק אימפלנטס בע"מ
היוון רגבים בע"מ
היי-נט פתרונות מחשוב ב
היסנס בע"מ
היפרלינק טכנולוגיות בע
היפרמדייה מערכות בע"מ
הכוכב חברה לתעשיות מגו
הלוואה וחסכון ירושלים
הלן דורון בע"מ
הנסיך מפעל ליצור טחינה
הנרי בנא חב להשקעות ול
הנרי שיין טכנולוגיות ר
הקורנס מפעלי עופרת בעמ
השקעות חי בגוש  7026בע
התעשיה האוירית לישראל
וובקולאז' )ישראל( בע"מ
וויבס אודיאו בע"מ
וויפי בע"מ
ווישיי -ישראל בעמ
ווישיי טכנולוגיות מתקד
וולטה בלטינג טכנולוג'י
וון רול שנאים בע"מ

ווקטריה בע"מ
וי אם וור ישראל בע"מ
ויורה בע"מ
ויז.אר.טי .בע"מ
ויידנט מרפאות שיניים ב
ויסוניק בע"מ
ולפמן תעשיות בע"מ
ונוס קונספט בע"מ
ופורג'ט בע"מ
ורגוס בע"מ
ורוניס מערכות בע"מ
וריפון ישראל בע"מ
זוהר ש.ב.א .סחר ותעשיו
זכוכית עמר נתיבות בע"מ
זנלכל בעמ
זר הייטק ) (6791בע"מ
זרעים גדרה בע"מ
חב גוש  5366מס  4401בע
חברה להשקעות פיתוח ובנ
חברה לפיתוח תעשיות )69
חברת א.א.ש .בנין  21פר
חברת אלפא אומגא הנדסה
חברת הגושרים מלון בטבע
חברת יצחק ניימן להשכרה
חברת לוג מוצרים פלסטיי
חברת ס.ס.ד .בנין  21פר
חברת פי.אמ .פרטנר מנופ
חברת פי.וי.רן .בע"מ
חוגלה-קימברלי בע"מ
חוף גיא בע"מ
חי טל  -פרוייקטים בניה
חיפה כימיקלים בעמ
חיפה כימיקלים דרום בע"
חישולי הכרמל בע'מ
חלילית יצוא  4791בעמ
חץ ביצוע וטכנולוגיות ב
טאואר בלטינג אינטרנשיו
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
טביב  -03חברה להשכרה ו
טבע תעשיות פרמצבטיות ב
טבעית מוצרים מן הטבע ב
טוטנאור בעמ
טולונה )ישראל( בע"מ
טופ -טיקס בע"מ
טופ זרעים בע"מ
טופ חממות בע"מ
טיב תעשיות טקסטיל )199
טידיקיי-למבדא בע"מ
טיוביקרט גברעם בע"מ
טיימברידג' )ישראל( בע"
טכנולוגיות חיתוך מתקדמ
טל-אל-עיבוד שבבי בע"מ
טל-אל איסוף ומיחזור בע

טלמטיקס וויירלס בע"מ
טפירו ניהול השקעות ופי
טפירו נכסים בע"מ
טק-סיין מערכות שילוט מ
טראיינה טכנולוגיות בע"
טרופיקל  -דגיל תעשיות
טרפילוג בע"מ
י .שטרן הנדסה ) (9891ב
י .שמחוני אחזקות בע"מ
י.ב .גניאל חברה קבלנית
י.ש.ר תעשיות פלסטיק בע
יבמ ישראל  -מדע וטכנול
יואט בע"מ
יוגב  -מיכל שרות וסחר
יוני-סקופ מערכות אופטי
יוניליוור ישראל מזון ב
יורוטק קומוניקשן בע"מ
יזרעאל ש .י .חברה לסחר
יסמין החברה האיטלקית ב
יצלף חברה למפעלי בנין
יקב פסגות בע"מ
יקב קסטל בע"מ
ירח סוכנות לביטוח פנסי
כ.צ.ט .נוביס בע"מ
כבירן ) (1991בע"מ
כור מתכת גרופ בע"מ
כיאזמה )ישראל( בע"מ
כימיקלים לישראל בעמ
כרומגן שער העמקים )000
כרומטק בע"מ
כרמוכרום בעמ
כרמקס כלים מדויקים בע"
כתר אחזקות בעמ
לאבפיקסיס בע"מ
לב רוממה בע"מ
לברדור בי בע"מ
לגין בע"מ
לגין טובופלסט בע"מ
להבות ייצור ומיגון )59
לודן פרויקטים דרום בע"
לוטוס הייטס בע"מ
לומיאו בע"מ
לומניס בע"מ
לוריאל ישראל בע"מ
ליברזון בע"מ
ליד טכנולוגיות בע"מ
לייבפרסון בע"מ
לייף טכנולוגיות ישראל
לינרו לייט בע"מ
ליעד אגרו בע"מ
ליעד מערכות שקילה ובקר
ליפוג'ן מוצרים )(0009
ליקורד בע"מ

ליתוטק מדיקל בע"מ
לליס קום בע"מ
מ.ד .תעשיות פלסטיקה הנ
מ.ד.י .טכנולוגיות ועיב
מאיוטקס בע"מ
מארוול ישראל )אמ.איי.א
מבשלות בירה בינלאומיות
מבת  -חברה להשקעות בע"
מגדלי כספי רג'ואן נכסי
מגה פרינט )ברקן( בע"מ
מגט תעשיות בע"מ
מדוק בע"מ
מדיהמיינד טכנולוגיות ב
מדיהפרנדס בע"מ
מדימופ מדיקל פרויקטים
מדיסים בע"מ
מדיספק בע"מ
מובילאיי טכנולוגיות רא
מודקון מערכות בע"מ
מוטורולה סולושנס דרום
מוטורולה סולושנס ישראל
מוטי הוניג הנדסה בע"מ
מוטק ניהול מים בע"מ
מונפורט  -הנדסת תוכנה
מוסט טכנולוגיות תוכנה
מוסרות טכנולוגיות )200
מופת עציון יהודה בע"מ
מוצרי פירסט קייר בע"מ
מוצרי שלם אריזות )8991
מחלבות יטבתה ע"ש אורי
מחלבת משק צוריאל בע"מ
מטהקפה )ישראל( בע"מ
מטלי זיווד בע"מ
מטליקס תיב"מ בע"מ
מטס תעשיות ומחקר כרמיא
מיאל אימפקס  6891בע"מ
מיטב  -טק בע"מ
מיטב דש גמל ופנסיה בע"
מיטרוניקס בע"מ
מיי ליידי דיזיין ביי ח
מילגה בע"מ
מיקרו צבע בע"מ
מיקרון סמיקונדוקטור יש
מיקרוסופט ישראל מחקר ו
מכון אברהמסון בע"מ
מלון חוף רון בע"מ
מלון ספא קריית ענבים ב
מלונית  -בית קטן בע"מ
מלונית בית במושבה בע"מ
מלונית בית ברחביה בע"מ
מנפרוטו  -תיקים בע"מ
מעד בעמ
מעונות הירקון יא בעמ

מעונות רימר בע"מ
מעוף מתכות אל ברזליות
מעלה דרך הים ניהול ואח
מפעלי גרוזה קשפיצקי חב
מפעלי נשק ישראל )אי.דב
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"
מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"
מפרולייט ) (0991בע"מ
מצברי תעשיה לישראל )מ.
מקבץ דיור נתנאל בע"מ
מקסימה המרכז להפרדת או
מר עבודות מתכת בע"מ
מרגן פיסיקאל דיאגנוסטי
מריאן מיאז השכרות בע"מ
מרעום דולפין בע"מ
מרפאת דנטל משגב )(8002
מרפאת מומחים לחניכיים
מרקורי אינטראקטיב )ישר
משה א .השקעות בע"מ
נ.א.נ אינסטרומנטס בע"מ
נ.ה.י .בע"מ
נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"
נאג'י יחזקל ובניו-חברה
נאזדאק  -נצרת דטה קווס
נגב קרמיקה בעמ
נדיה ג'נטיקס בע"מ
נובוטון טכנולוגיות ישר
נובטייד בע"מ
נופך אלקטרוניקה בע"מ
נורב מדיקל בע"מ
נטקרקר טכנולוג'י פתרונ
ניו נגה לייט ) (0002בע
נייס-סיסטמס בע"מ
נילאק אינטרנשיונל
נירוסטה צפון בע"מ
נירית זרעים בע"מ
נכסי ונדרוב בעמ
נכסי מגידס ע.מ.ע0002 .
נכסי צבי נוימן חברה לב
נכסי רד-בינת ) (9991בע
נסטלה אר אנד די סנטר ש
נעלי נאות אגודה שיתופי
נקניק נהריה כשר ,זוגלו
נקסטקום אנרג'י בע"מ
נתיב י.ש יזום ושיווק נ
סאני דן בע"מ
סאסאטק אגודה שיתופית ח
סאפ פורטלס ישראל בע"מ
סבג שלמה אלקטרוניקה יי
סבון של פעם תעשיות בע"
סודהסטרים תעשיות בע"מ
סוויט אי אם טכנולוגיות
סולקון תעשיות בע"מ

סופטוור איי .ג'י) .ישר
סופר דריבטיבס )ישראל(
סופר פיין בע"מ
סופרגום תעשיות )(9691
סטארלימס טכנולוגיות בע
סטרטסיס בע"מ
סי אי אי תעשיות בע"מ
סי אי סיסטמס )ישראל( ב
סי.אי .אנד איי .או .תע
סי.פי.סי .היי -טכנולוג
סיביונד בע"מ
סיג טכנולוגיות הרמה בע
סיגליתה יזמות בע"מ
סיגמא דיזיינס ישראל אס
סיגנון חברה לבניה ונכס
סייפנד בע"מ
סיליקום בע"מ
סימנוע טכנולוגיות בע"מ
סימנס קונסנטרייטד סולא
סימת תעשיות בע"מ
סינטק מדיה בע"מ
סיסאייד טכנולוגיות בע"
סיסקו טכנולוגיות וידאו
סיסקו סיסטמס ישראל בע"
סלברייט מובייל סנכרוני
סלם פאסיב קומפוננטס בע
סלקט בע"מ
סמארט טקסט בע"מ
סמארט פויינט פתרונות ב
סמו ירוחם  -שיווק בע"מ
סנדיסק ישראל )תפן( בע"
סנו-מפעלי ברונוס בע"מ
סנטריגו בע"מ
סנמינה-אס סי איי ישראל
סנסו  -אופטיקס בע"מ
ספיר ספרינט בע"מ
ספנשן ישראל בע"מ
ספקטרוניקס בע"מ
סקיוריטי סופטוור וובסנ
סקייבוקס סקיוריטי בע"מ
ע.י.ר.ם .תעשיות מזון ט
ע.צ .תעשיות ) (9891בע"
ע.ר.מ .רעננה לבניה והש
עגם  -מפעלי מתכת בע"מ
עוזת  (9991) 0002בע"מ
עוף טוב )שאן( בע"מ
עופרטקס תעשיות )(7991
עורב טכנולוגיות  7791ב
עורב מערכות התראה אלקט
עידן הכסף בע"מ
על-בד משואות יצחק בע"מ
עלה מגידו בע"מ
עלי קטיף  -ירקות ללא ת

עמיחי מלונות בע"מ
עמיעד מערכות מים בע"מ
עמר את זק"ש בע"מ
פ.ב.ן .בע"מ
פאקליין בע"מ
פאראמטריק טכנולוגי ישר
פובוס אינטרנשיונל בע"מ
פולוגן בע"מ
פולימר גבולות בע"מ
פוליקרט טכנולוגיות בע"
פולירם ) (9991בע"מ
פולירן פרופילים בע"מ
פורום טכנולוגיות הנדסי
פז-אל סינון בע"מ
פזקר בע"מ
פטרוס תעשיות ) (5891בע
פי-קיוב בע"מ
פי אמ סי  -סיירה ישראל
פי פור פי מוצרים לאנשי
פי.אמ.פי .מוצרים רפואי
פיברוטקס טכנולוגיות בע
פייברנט בע"מ
פייטון פלאנר מגנטיקס ב
פייפאל ישראל בע"מ
פיליפס מדיקל סיסטמס טכ
פימא מערכות אלקטרוניות
פיקסקאוט )ישראל( בע"מ
פיר-אפ מחקר ופיתוח בע"
פישמן טכנולוגיות תרמיו
פישר דרמה  -וויפס בע"מ
פיתגורס סולאר בע"מ
פל  -קוד בע"מ
פלאסטמד בע"מ
פלטוב תעשיות ) (8991בע
פלס את רגב תעשיות )689
פלסאון בע"מ
פלסטו-שק בע"מ
פלסטופק בע"מ
פלסן סאסא בע"מ
פלקסטרוניקס )ישראל( בע
פלרם אפליקציות )(5991
פנוסנטר בע"מ
פנסטון אינק
פסטנונה בע"מ
פקר מתכות איכות בע"מ
פרה-מזון בע"מ
פרהטון בע"מ
פרו  4טק בע"מ
פרוטרום בעמ
פרוטרום תעשיות בע"מ
פרוייקט אשדוד )תש"ס( ב
פרומיסק בע"מ
פרופ' מנדס דוד

פרופ סודרי מיכאל
פרותאל מוריה )ישראל( ב
פריגו ישראל פרמצבטיקה
פריון נטוורק בע"מ
פרייבט גלובל טרייד בע"
פרייווט ליין טקסטיל בע
פריניר )הדס  (7891בע"מ
פריסקייל סמיקונדקטור י
פרמנטק בע"מ
פרסונה אינטרנשיונל ישר
פרסייס סופטוור סולושנס
פרשס כמיקלס בע"מ
צ'ק פוינט טכנולוגיות ת
צ.א.א .ברזילי בע"מ
צבאן מדיקל בע"מ
צופית הוצאה לאור בע"מ
צמרת גני חדרה  9891בע"
ק ל א  -טנכור קורפוריי
ק.ב.ל - .קרקע ובנין לי
ק.ז .פרוייקטים ירוקים
קאטו מחקרים ישראל בע"מ
קדים אחזקות בע"מ
קו רציף טכנולוגיה בע"מ
קואלקום ישראל בע"מ
קווליטי בי ויז'ן בע"מ
קומדילס לטד
קומפיולאב בע"מ
קונדויט בע"מ
קונטרול ביט טכנולוגיות
קונטרופ טכנולוגיות מדו
קונפאק תעשיות בע"מ
קוקטייל הצמחים בע"מ
קייטרינג בעמ
קינטיקס בע"מ
קיסריה אלקטרוניקה רפוא
קל וחומר לבניה בע"מ
קלימק בע"מ
קסמבה בע"מ
קראוס תעשיות בע"מ
קריסטל-דום בע"מ
קרית הרכב עכו בע"מ
קרמר אלקטרוניקה אחזקות
קרמר אלקטרוניקה בע"מ
ר-ס חברה לייבוא וייצור
ר.ה .נכסים אלקטרוניקה
רבל אי.סי.אס .בע"מ
רד סי פיש פארם בע"מ
רהם מוצרי איכות בע"מ
רובין-רוזן חברה להשקעו
רומולד טכנולוגיות בע"מ
רונית לב ניהול והשקעות
רזידנט מיוזיק בע"מ
ריאקטיב בע"מ

רייקול גבישים בע"מ
רימוני פלסט בע"מ
ריסקו בע"מ
רנבר השקעות בע"מ
רענן מזון לדגים בע"מ
רפאל מערכות לחימה מתקד
רפאל תעשיות מגופים )57
רצקין וינברג בע"מ
רשת מלונות אטלס בע"מ
ש.י.ק .מבנים בגליל בע"
ש.מ.ר .מתכת בע"מ
שאטו גולן בע"מ
שבלול  -עיצוב תכשיטים
שדרה קבלנות בנין בע"מ
שדרולוג'י בע"מ
שוני ארועים בע"מ
שטראוס בריאות בע"מ
שינה מערכות בע"מ
שלבי תעופה בע"מ
שמיר אייל בע"מ
שמיר תעשית אופטיקה בע"
שמן מרוקאי ישראל בע"מ
שמעוני מיכאל  -מפעלי מ
שניצר עודד בע"מ
שפיר מערכות ייצור בע"מ
שרין טכנולוגיות בע"מ
שרש ערכות נוודים בע"מ
ת.א.ת .תעשיות בע"מ
ת.ג.ל - .אס.פי .תעשיות
ת.ד.א.ת .תעשיות וסחר ב
תאי ווילג' בע"מ
תב  -מדיקל בע"מ
תבליט פלסטיק בעמ
תדיראן סוללות בע"מ
תופין טכנולוגיות תוכנה
תי.ג'י.אס .ישראל פיתוח
תיירות מרום גולן בע"מ
תינהב חברה לבניה ופיתו
תמחש תעשיית מתכת וחשמל
תמק אופטיקס בע"מ
תעשיות בית-אל זכרון-יע
תעשיות מתכת מושב שתולה
תעשיות פיל-טונה בע"מ
תעשית מבלטים אנגלנדר י
תרו תעשיה רוקחית בע"מ
תרופאטק אינטרנשיונל בע

