
מחוזספק

 סהכ

בקרות

' מס

 בקרות

מעבדה

 בקרות' מס

צוות

 ציון

הערותצוות ציוןמעבדה

 סהכ

בקרות

' מס

 בקרות

מעבדה

 בקרות' מס

הערותצוות ציוןמעבדה ציוןצוות

ניהול לקויחריגה נמוכה 1019תקיןתקין615צפוןמ"טופז שירותי הסעדה בע. ט.א

תקין615תקין66דרוםמ"בטוב טעם בע. מ.א

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 817תקין33צפוןמטעמי הצפון- אבו ריא נסראת 

תקין514תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 44מרכזמ"אבי ועופר שירותי מזון בע

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 514תקין55צפוןאולמי אל מנארה

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 44תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 88דרוםמ"אולמי הברון וגני הברון בע

תקין716תקיןתקין312צפוןמ"אולמי וויאן המלכה בע

תקין22תקין33מרכזמ"אולמי נוף עילית בע

תקין44תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 33מרכזמ"אייל גור מזון איכות בע

תקין514תקין44צפוןמ"שירותי מזון וקייטרינג בע- אייל שלי 

תקין33תקין33מרכזמ"שפ בע-אל

תקין514תקין22צפוןמ"בע- מגדל העמק - אלסנאבל 

תקין66תקין33צפוןנצרת- ארמונות הנגב  

תקין514תקיןתקין514דרוםמ" בע2011ארמונות הנגב 

תקין413תקיןתקין312מרכזמ"ברקל תעשיות מזון בע

תקין55תקין33דרוםמ"דלי קייט קלאס קייטרינג בע

תקין33תקין22מרכזמ"דלישס במיוחד הסעדה ושירותים בע

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 44תחזוקה לקויהחריגה נמוכה 22מרכזדלי שף/ קייטרינג התפוח - מ "הדר הפודים בע

תקין22תקין44מרכזמ"הלפגוט ייצור ושיווק בע

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה817תחזוקה לקויהחריגה נמוכה44דרוםמ"זר מעדנים ואירועים בע

תקין66תחזוקה לקויהחריגה נמוכה66צפוןמ"קייטרינג ארמון הגליל בע- חאתם עטאללה 

תקין66תקין33צפוןמ"חויה קולינרית בע- ווהבה ווהבה - חוויה דרוזית 

תקין44תקין55דרוםמ"בע (2014)חורה אלסנאבל 

תקין615תקיןתקין413צפוןמ"ט את ט תעשיות קייטרינג בע

תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה נמוכה44תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה נמוכה44צפוןטירת צבי- טיב ביתי 

תקין22תקין33מרכזמ"טעמית פניני השף בע

תקין312תקין55דרוםמ"ידיד מפעלים חינוכיים בע

תקיןחריגה בינונית716תקין55צפוןמ"כפר הנופש טמרה בע

תקין312תקין312מרכזמ"ליאב קייטרינג בע

תקין66תקין55צפוןמ"הסעות וקייטרינג בע. ע.ג.מ

תקין22תקין22מרכזמ"מגש פרבר בע

לקוי וניהול לקויה תחזוקהנמוכה חריגה33תקין11צפוןמ"סלמה בע. א.ד.פ.מ- מלון פאר דוד 

תקין514תקין817דרוםמ"מעדנות שדרות בע

תקין33תקין55דרוםמ"ח בע"מפעלי מזון יד מרדכי אגש

תקין413תקין22מרכז(עטרות)מ "מצודת אגסי בע

תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה בינונית33תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה בינונית55מרכזמ"משי הוד ועוד עסקי מזון בע

תקין413תקין22מרכזמדרשת חברון- נועם יהודה  

תקין413תקיןתקין413דרוםשלהבת הדרום- נחלי אמונה  

תקין413תקין44מרכזמ"נפלאות התזונה בע

תקין33תקין22מרכזמ"גורמה ארוחות בע/ מ "סופר פרויקט ניהול בע. פ.ס

תקין22תקין22מרכז(מבושלת)מ "מבוא חורון בע.פי.אי.סי

תקין22תקין22מרכזמ"קייטרינג בע. מ.עדי

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה514תחזוקה לקויהחריגה נמוכה44צפוןמ"קייטרינג בן חמו בע

תקין514תקין413דרוםמ"קייטרינג גן עדן בע

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה33תחזוקה לקויהחריגה נמוכה22מרכזקייטרינג התעשיינים

תחזוקה לקויהחריגה נמוכה413תחזוקה לקויהחריגה נמוכה66צפוןהיכל האושר- קייטרינג לוק 

תקין22תקיןתקין413צפוןמ"קייטרינג ממן שמעון ובניו בע

תקין55תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה בינונית33דרוםמ"קייטרינג נאות חנניה בע

תקין615תקין514דרוםקייטרינג קיבוץ סעד

תקין413תקין44דרוםמ"קייטריניג רפאל ובניו בע

תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה נמוכה77תחזוקה לקויה וניהול לקויחריגה נמוכה55דרוםמ"בן קייטרינג בע- שיר 

לקוי ניהולנמוכה חריגה55תקין22מרכזטיים-לאנץ- מ "ס אספקת ארוחות בע'שלי

2017 אוקטובר חודש בקרות סיכום2017 ספטמבר חודש בקרות סיכום


