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מ"ברוס חטיפים בע 10

מ"ביסקוטי בע. א

מ"גילרו בע. ג.א

מ"ייצור ושיווק תבלינים בע. ל.א

מ"חטיפי העמק בע. מ.א

מ"אביר הבר בע

מ"בע (1992)אבשלום הראל ובניו 

מ"אבשלום מפעלים אזוריים אגודה חקלאית שיתופית בע

מ"צ וזכרון יעקב בע"אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל

מ"אגס ירוק מסחר ושירותים בע

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- אוכל ביתי ניר עציון 

מ"בע (1996)אוליביה גורמה 

מ"אופא מזון בריאות בע

מ"בע (1998)אופים בבית 

מ"אורנים מאפיה אזורית בע

מ"אורנת תעשיות מזון בע

מ"אותנטבעי מזון טבעי בע

מ"ר לחלבה טחינה וממתקים בע"אחדות ביח

מ"אחזקות משקי הדרום אגודה שיתופית חקלאית בע

מ"אחים פפושדו ובניהם בע

מ"ר לנקניק בע"אייזן ביח

מ"אייל גור מזון איכות בע

מ"בע (קיובס)אייס 

מ"אימפריאל רזרב פוד בע

מ"בע (1999)אינטרגאטה תעשיות מזון 

מ"אינטרנשיונל פלייבורז אנד פרגרנסז אינגרידיאנטס בע

מ"ס יצור עוגות בע'איתנ

מ"מור בע'אלג

מ"אלף נשיקות בע

מ"אם החיטה בע

מ"אמברוזיה סופהרב בע

מ"אס מאפים בע.אף.אס

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- איי ספייס .די.אס

מ"אסם השקעות בע

מ"אף אנד סי ליקוריס בע

מ"בע (1971ייצור )אפיפית נצרת תעשיות ביסקויט 

מ"אקלר בע

מ"תעשיות מזון בע. אם.י'ג.אר

מ"ארומה אספרסו בר בע

מ"משק אחיה בע- ארץ זית שמן מובחר 

מ"באלירום בע

מ"בורקס אמא מוטי בע

מ"בע (1988)בורקס הבלקן 

מ"ביכורים מזון ומאפה בע

מ"ביכורים תעשיות מזון בע

מ"ביסקול בע



ביצי כפר מפעלי מזון איכות

מ"ביצי משק ברוך דואן בע

תעשיות מזון שותפות מוגבלת, בית השיטה עסיס

מ"בית עוגיות מרוקאיות בע

מ"בלדי בע

מ"בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע

מ"בר בכפר בע

מ"בר קל תעשיות מזון בע

מ"שוקולד ועוגיות בע-ברמן

מ"וליה מעדני בשר בע'ג

מ"טריידינג בע. זי.אי.י'ג.י'ג

מ"מס מפעלי הבירה בע'ג

מ"דניאל קירור ואחסנה בע. ג

מ"גבינות הכפר בע

מ"גבינות משק יעקבס בע

מ"גבינות עמיר ניצן בע

מ"גידרון תעשיות בע

מ"גלידות קולורדו בע

גלידות שפרעם אליאס

מ"גלידת שטראוס בע

מ"גלעם בע

מ"גן שמואל מזון בע

מ"בע (1992)גניר 

מ"גרין פרוסט פוד בע

מ"גרנות אירגון שיתופי איזורי אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע

דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- דגת הארץ 

מ"דודו הדיל בע

מ"האחים זטלאוי בע

מ"הבית תעשיות מאפה בע

מ"הגביע מוצרי וופלים בע

מ"הוד מעדן שיווק בע

מ"החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע

מ"בע (מ.ח.ר)המאפה הצרפתי 

המועצה למוצרי עגבניות

המועצה למוצרי פרי הדר

המועצה למוצרי תירס

מ"הנסיך מפעל לייצור טחינה בע

מ"השחר העולה בע

מ"פיצוחי הגליל בע- זארובי 

מ"זהבי הכרם בע

מ"זוקה בע

מ"זוקה טוגו בע

מ"זנלכל בע

מ"חברת הכובש בע

מ"ח בע"מוצרי תמר אגש- חצר כנרת 

מ"טאוברד בע



מ"טאטי לחם בע

מ"טבע דלי בע

מ"טבעול תעשיות מזון בע

מ"טופ גאם תעשיות בע

מ"טופ שף בע

מ"טחינת הר ברכה בע

מ"טחנת האבן תעשיות בע

2000טיב טירת צבי 

מ"טמפו משקאות בע

מ"ברמן בע. את א. י

מ"יד אורן שיווק מוצרי מזון בע

מ"יוניליוור ישראל מזון בע

מ"יוניליוור שפע ישראל בע

מ"יקב דלתון בע

מ"יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- יקב הרי הגליל אחזקות 

מ"יקב ויתקין בע

מ" בע1870יקב טפרברג 

מ"יקב פסגות בע

מ"יקב קסטל בע

מ"בע (2005)יקב תבור 

מ"בע. ז.ר.יקבי ארזה ת

מ"יקבי ברקן בע

מ"חברה בע (ח"תשל)יקבי הכורמים 

מ"אגודה חקלאית שיתופית בע- יקבי ירושלים 

מ"בע (1982)יקבי ציון 

מ"יקבי רמת הגולן בע

מ"יקבי רקנאטי בע

מ"יקבי שילה בע

מ"ישובי חבל מעון אגודה חקלאית שתופית לפתוח אזורי בע

מ"כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית בע

מ"כרמית תעשיות ממתקים בע

מ"כרמל רקיקי מצות בע

מ"לחמנינה מאפיות בע

מ"שימורי עדן תעשיות מזון בע. א.מ

מ"גלאט עוף למהדרין בע. ב.מ

מ"מאיר את בייגל תעשיות בע

מ"מאפיית אורן משי בע

מ"בע. ר.מאפיית שיפון פלוס ע

מ"מאפית נסרי נעמה בע

מ"מבשלות בירה בינלאומיות בע

מ"מבשלת הארץ בע

מ"מגדנות הבית בע

מ"מגלד מחסני קרור בע

מ"מגש פרבר בע

מ"מוטי שף בע

מ"מוצרי איכות אמריקאיים בע



מ"מוצרי מעברות בע

מ"בע (2001)מוצרי עוף טוב 

מ"ח בע"מוצרי שום ותיבול דורות אגש

מ"מזקקת מילק אנד האני בע

מ"בע (1992- שיווק )מחלבות גד 

מ"ל בע"ש אורי חורזו ז"מחלבות יטבתה ע

מ"מחלבות רמת הגולן בע

מ"מרדכי בע. מחלבת י

מ"ם בע'מחלבת ראמה בני סובחי נג

מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת

מ"מי עדן בע

מ"מיט פלייס בע

מ"מילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע

מ"מרדכי שטראוס בע-מכוורת יד

מ"מכוורת עמק חפר בע

מ"מלח הארץ עתלית בע

מ"א בע.מנה י

מ"מנעמים תעשיות מזון בע

מ"מעבדות צמחי מרפא בע

מ"מעדנות בע

מ"מעדני בשר השוקת בע

מ"בע (1996)מעדני דיגה בנצי ובניו שווק 

מ"מעדני טיב השדה בע

מ"בע (1993)מעדני יחיעם 

מ" בע1992מפגש השייח 

מ"מפעלי אירינה לבצק ממולא בע

מ"מפעלי העמק אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע

מ" מאפה בע2014מצות אביב 

מ"מצות יהודה משה לודמיר ובניו בע

מ"מרגרט אומנות המאפה בע

מ"ירושלים בע (2001)מרכז הבשר 

מ"משק ויילר בע

מ"השאן בע'משק משפחת ג

מ"משקי הנגב אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע

מ"מתוק וקל בע

מ"טבע הגליל בע- נביעות 

נגה גלידות שותפות מוגבלת

מ"נוקדי המדבר בע

מ"נסים אסיף בע

מ"בע (1990)נפטון מוצרי מזון 

מ"נקניק נהריה כשר זוגלובק בע

מ"בע (2012)סאן אויל עיבוד ושיווק שמני מאכל 

מ"לה ובניו בע'סובחי נח

מ"סוגת תעשיות בע

מ"סולבר מוצרי חלבון בע

מ"מבוא חורון בע. פי.אי.סי

מ"סיליס ביצים בע



מ"סלטי בוסתן בע

מ"בע (1997)סלטי משני 

מ" בע2006סלטי שמיר 

מ"סנפרוסט בע

מ"רן שיווק כיטוב בע. ע

מ"עבאדי יוסף ושמחה בע

מ"עין גדי מים מינרליים בע

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- עינת תעשיות מזון 

מ"בע (1981)ענבי ציון משקאות קלים 

מ"ערדג בע

מ"ח בע"ערדום מפעלים אזוריים חבל אילות אגש

מ"פאקא תעשיות בע

מ"פאר לי שיווק פירות וירקות בע

מ"פיצה רומא בע

מ"פישמן מפעלי קרור בע

מ"פיתוח הגליל אגודה שיתופית חקלאית בע

מ"פיתוח שאן בע

מ"פלקו בע

מ"פנדי עוף בע

מ"פרדס מוצרי הדר בע

מ"מזון בע-פרה

מ"פרוטרום בע

מ"פרח תעשיות מזון בע

מ"פרי אור בע

מ"פרי טרי ובריא בע

מ"פריניב בע

מ"בע (1987הדס )פריניר 

 תעשיות מזון שותפות מוגבלת2000אם 'צ

מ"בע (ישראל)אם מוצרי מזון 'צ

מ"תעשיות מזון יבנה בע. י.צ

מ"צמח מכון תערובת אגודה חקלאית שיתופית בע

מ"צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע

מ"קבוצת בנדיקט בע

קבוצת יבנה מוצרי מזון

מ"מוצרי מאפה בע. קונדיטורית אנגל י

מ"קוסקוס מזון בע

מ"בע (2004)קמיליה שיווק 

מ"זן תעשיות מזון בע-קפוא

מ"קפולסקי אדל בע

מ"פרי חולון בע-קר

קשת מיצים טבעיים

מ"חברה ליבוא וייצור מזון בע. ס.ר

מ"רולדין בע

מ"רוקחמן בע

מ"רושדי תעשיות מזון בע

מ"ריאו נתניה ביחר לגלידה וממתקים בע

מ"שטראוס גרופ בע



מ"שטראוס מים בע

מ"שטראוס פריטו ליי בע

וי.שטראוס קפה בי

מ"שיבולים אדל ייצור ושיווק מוצרי מאפה בע

מ"שימורי מוטולה בע

מ"בע (מזון)שלגל 

מ"ל בע'אנג. שלמה א

מ"שמן זית סבא חביב בע

שרון פוראטוס שותפות מוגבלת

מ"תבליני טעם וריח בע

מ"בע (ישראל)תה ויסוצקי 

מ"תופינית בע

מ"תלס תעשיות מזון בע

תנובה גליל שותפות מוגבלת

מ"אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע- תעשיות מזון תנובה 

מ"טונה בע-תעשיות פיל

מ"תעשיות תפוגן בע


