
תכנית ניטור 2014 - תאגיד "מי הרצליה" 

סוג עסקכתובת העסקשם עסק

מספר 

דיגומים 

בשנה

3אולם אירועיםבן גוריון 2 הרצליהאולם אירועים קיטרו בגן

3אולם אירועיםז'בוטינסקי 85, הרצליהאולם אירועים תצפית

3אולם אירועיםהחושלים 9 הרצליהנגה אירועים

3בית אבות (נדגם כמו בית מלון)הנשיא בן צבי 106 הרצליהבית אבות אנוסי משה"ד

3בית אבות (נדגם כמו בית מלון)הרב קוק 91 הרצליהבית אבות (הרב קוק 91)

3בית אבות (נדגם כמו בית מלון)הנשיא בן צבי 138 הרצליהדיור מוגן שבעת הכוכבים

3מוסךגלגלי הפלדה 14 הרצליהמוסך הדקל

3מוסךהחושלים 7 הרצליהמוסך חוף הים

3מוסךהחושלים 9 הרצליהמוסך מיכה בן מאיר

3מוסךגלגלי הפלדה 23 הרצליהמוסך סאן מוטורס

3מוסךגלגלי הפלדה 10 הרצליהמוסך רנו ל.נ. (לוי-נרקיס)

3מוסךמדינת היהודים 95 הרצליהמוסך טיראן

3מוסךהחושלים 1 הרצליהמוסך פאר בע"מ

3מלוןמדינת היהודים 97/ המדע 4מלון בנג'מין

3מלוןרמות ים 60, הרצליהמלון דניאל

3מלוןרמות ים 4 הרצליהמלון השרון

3מלוןהשונית 2 הרצליהמלון ריץ קרלטון

3מלוןבזל 38 הרצליהמלון תדמור

3מסעדההרב קוק 74 הרצליהאבו חאלד

3מסעדהבן גוריון 82 הרצליהאבו סעיד

3מסעדהבילינסון 6 הרצליהארומה

3מסעדהבן גוריון 22 הרצליהבורגר ראנץ'

3מסעדההאצל 1 הרצליהבנדיקט

3מסעדההסדנאות 9 הרצליהג'ירף קפה

3מסעדההסדנאות 8 הרצליהג'פניקה

3מסעדהסוקולוב 13 הרצליהגורילה בר קפה

3מסעדהסוקולוב 16 הרצליהגורילה גריל בשרים

3מסעדהמשכית 22 הרצליהגחלים

3מסעדהסוקולוב 66 הרצליהפלאפל חיים

3מסעדהבן גוריון 8 הרצליההשווארמה של חיים

3מסעדההנשיא בן צבי  75 הרצליהטאבולה

3מסעדהשנקר 14 הרצליהמוזס

3מסעדהסוקולוב 20 הרצליהמפגש השרון

3מסעדהיוחנן הסנדלר 1 הרצליהמצדה

3מסעדהמשכית 33, הרצליהסבסטיאן

3מסעדהגלגלי הפלדה 6 הרצליהפת קואה

3מסעדהבן גוריון 33 הרצליהצ'יינה קלאס

3מסעדהאבא אבן 4 הרצליהקולומבוס הכשרה

3מסעדהשדרות ח"ן 8 הרצליהקפה לנדוור

3מסעדהסוקולוב 22 הרצליהקפה קפה

3מסעדהבן גוריון 56 הרצליהבליקר בייקרי

3מסעדהפארק הרצליה- בית קפה תפוז- בית קפה- פארק הרצליה

3מסעדההסדנאות 4 הרצליהמיטבר הרצליה (בניין כוכב)

רמות ים 7 הרצליהמדיקל סנטר

מרכז רפואי. נדגם כמו מסעדה 

מאחר והפסולת הרפואית 

מפונה בנפרד, ורק המטבחים 

3מחוברים למפריד



AM PM3סופרמרקטהנשיא בן צבי 75 הרצליה

3סופרמרקטבן גוריון 56 הרצליהטיב טעם

3סופרמרקטרבי עקיבא 48 הרצליהיינות ביתן

3סופרמרקטהחושלים 3 הרצליהיינות ביתן

3סופרמרקטהדר 2 הרצליהמגה

3סופרמרקטכצנלסון 19 הרצליהמגה נוה עמל

3סופרמרקטההגנה 53 הרצליהמיסטר זול

3סופרמרקטהנדיב 71, הרצליהפרש מרקט

3סופרמרקטגולומב 56, הרצליהפיין מרקט

3סופרמרקטאשר ברש 31 הרצליהטיפ טוב

3סופרמרקטבן גוריון 2 הרצליהשפע שוק

3קניון/מרכז קניותאבא אבן 10-12 הרצליהבית אקרשטיין

3קניון/מרכז קניותהשונית 2 הרצליהקניון ארנה

3קניון/מרכז קניותשד' שבעת הכוכבים הרצליהקניון שבעת הכוכבים

3קניון/מרכז קניותרחוב המדע הרצליהבניין גב ים

3קניון/מרכז קניותמדינת היהודים 85ביזנס פארק

3קניון/מרכז קניותמשכית 27 הרצליהבית קורקס

3קניון/מרכז קניותהמנופים 8 הרצליהבית אופק 

1ת. דלקהבריגדה היהודית סונול ישראל אילוש בע"מ

1ת. דלקדרך ירושלים תחנת דלק שרב יוסף

1ת. דלקהחושלים 5תחנת דלק החושלים

1ת. דלקהרב קוק 74תחנת דלק פז הרצליה עיר

1ת. דלקאבא אבןת. דלק דלק גלילות

1ת. דלקכביש החוףת. דלק פז רונית

1ת. דלקכביש החוףת. דלק פז אשל

1ת. דלקשד' שבעת הכוכביםת. דלק שבעת הכוכבים


