
מכסהמועצה אזוריתאזור בחירהישובשם יצרןמס' משקמס'
      872,282באר טוביהבאר טוביהאביגדורוינדהולץ אריה1819042
      730,995באר טוביהבאר טוביהאביגדורחסיד חגי2819031
   1,215,843באר טוביהבאר טוביהאביגדורטנא צבי3819025
   1,410,811באר טוביהבאר טוביהאביגדוריפה אהוד4819031
      762,838באר טוביהבאר טוביהאביגדורכהן רוני5819045
   1,430,153באר טוביהבאר טוביהאביגדורנוי אריה6819023
      678,865באר טוביהבאר טוביהאביגדורקרייזל אבי ואילנה7819045
      812,315באר טוביהבאר טוביהאביגדוררוזמרין גד8819042
      798,705באר טוביהבאר טוביהאביגדורריינהולד אריה ובטי9819006

      785,639באר טוביהבאר טוביהאביגדורריינהולד דני ותמר10819005
      984,725באר טוביהבאר טוביהאביגדורשיף עמיחי11819004
      692,202הגלבועעמקים מזרחאביטלאליהו יוסף ופנינה122052058
      880,927הגלבועעמקים מזרחאביטלמיכאל אפרים ויפה132052024
      686,000גולןגליל גולןאבני איתןביטרמן נתנאל ושרי144011019
      724,164גולןגליל גולןאבני איתןעדיאל כהן154011029
      686,000גולןגליל גולןאבני איתןענת מרלינגן164011020
      725,690גולןגליל גולןאבני איתןעסיס נחמיה174011037
      588,000באר טוביהבאר טוביהאורותגיא דוד ונטע182012002
      668,056באר טוביהבאר טוביהאורותמרקס סמדר ונדב192012002
      758,829באר טוביהבאר טוביהאורותפרנק יונתן202012001
      693,925באר טוביהבאר טוביהאורותקורציג יוחנן212012005
      588,000באר טוביהבאר טוביהאורותרינה ויעקב פז222012002
   1,300,183מטה אשריזרעאלאחיהודאברהם זכריה23785032
      505,753מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי אברהם סעיד24785016
      652,847מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי זכריה יחיא25785005
      647,182מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי רחמים26785005
      922,944מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי שאלתיאל ומיכל27785017
      490,000מטה אשריזרעאלאחיהודיהודה מועלם28785017
      660,902מטה אשריזרעאלאחיהודעוזני שלמה29785006
      668,251מטה אשריזרעאלאחיהודפנחס אברהם30785042
   1,146,903חבל מודיעיןשפלהאחיסמךגהדוע יוסף וברוריה31804036
   1,579,056חבל מודיעיןשפלהאחיסמךדהמן מאיר ושמחה32804005
   1,183,970חבל מודיעיןשפלהאחיסמךזאב ארביב וחדורה33804078
      686,000חבל מודיעיןשפלהאחיסמךטמם יוסף וסעידה34804025
      968,812חבל מודיעיןשפלהאחיסמךלגאלי ניסים ואילה-משק 3580401616
      656,002חבל מודיעיןשפלהאחיסמךנטו דוד ולאה36804026
   1,070,705חבל מודיעיןשפלהאחיסמךנטו משה ופנינה37804037
      719,997חבל מודיעיןשפלהאחיסמךשמקה אליהו ואינס38804071
      656,002חבל מודיעיןשפלהאחיסמךתשובה שלום39804066
      588,000הגליל התחתוןגליל גולןאילניהאדלשטיין רענן ואסנת4049041
      873,695עמק יזרעאליזרעאלאלון הגלילאורן אורי411182005
   2,001,652עמק יזרעאליזרעאלאלון הגליליחיאלי יהודה421182002
      893,794עמק יזרעאליזרעאלאלון הגלילצחר דורון431182004
      729,175גולןגליל גולןאליעדדורון אייל444002031
      784,362גולןגליל גולןאליעדורשבסקי יהודה454002043
      708,445גולןגליל גולןאליעדשוקרון יצחק464002002
      915,026עמק חפרשרוןאמץישראל ראובן ומלכה47680045
      827,316עמק חפרשרוןאמץלייבה טיטה48680019
   1,085,744עמק חפרשרוןאמץסהר יורם49680018
   1,044,534עמק חפרשרוןאמץסקורצרו דוד ושושנה50680084
      933,435עמק חפרשרוןאמץפישביין דני51680077
   1,293,611עמק חפרשרוןאמץפישביין ישראל52680077
      789,689עמק חפרשרוןאמץקרטיס דן וטליה53680085
      987,689הגליל התחתוןגליל גולןארבלחביב אורי וברכה54701030
      686,000הגליל התחתוןגליל גולןארבלשמיר אבי55701024
      778,164בתי ספרשפלהאשל הנשיאאשל הנשיא562021000
      742,076באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהאביאלי דוד57155001
      835,028באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהאבידן רונית58155100
      870,260באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יהושע עומר ואילה59155013
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יעקב דוד וזיוה60155094
      790,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יצחק אביהו ומרגלית61155018
      656,002באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהגד אלון62155084
      692,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהורד דן וחוה63155034
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזולר דניאל64155074
      700,595באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזולר עמיר ושלומית65155037
      719,075באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזמורה אילן ונורית66155076
      727,518באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהחנין אמנון ושרה67155040
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהיערי יובל ושלומית68155097
      714,444באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכהנשטם ראובן ודבורה69155049
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכץ רונן70155056
      743,776באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכץ רענן71155052



      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכרמל תקוה72155074
   1,288,417באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהלוי עדי ונטלי73155056
      692,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהמאיר יהודה ומיכל74155057
      735,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהמטלון זיו וגאיה75155001
      588,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקול יעקב76155072
      730,533באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקורן רמי וברברה77155071
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקינן גד ונאוה78155074
      788,737באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקנטור מאיר79155083
      706,867באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהראביד שחר וצלילה80155078
      686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשיינבויים חמדה ודן81155088
      784,921באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשמיר יעל82155094
      788,850באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשפר גיורא83155094
      679,904עמק חפרשרוןבארותיםכ"ץ ירדנה84697092
      679,903עמק חפרשרוןבארותיםכ"ץ מאיר85697092
      839,661עמק חפרשרוןבארותיםקליין מנחם86697081
      660,902מטה אשריזרעאלבוסתן הגלילברג חנן87559002
      976,398עמק חפרשרוןבורגתאאמטו רגינה ומשה88698070
      843,324מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהאברהם תמר89736002
   1,001,707מרחביםדרום, נגב עוטףבטחההדר עמנואל90762065
      753,291מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהיצחק שרון ונחמה91762055
      709,039מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהשרעבי חיים וסלמה92762031
   2,040,790מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהשרעבי סעדיה (רחל)93762073
      746,564באר טוביהבאר טוביהביצרוןטרייסטר חגי94234007
      730,981באר טוביהבאר טוביהביצרוןרייטן ניסים95234006
      527,098ברנרשפלהבית אלעזריפרידמן מאיר96562034
      527,098ברנרשפלהבית אלעזריקנדיל מאיר97562034
      499,129ברנרשפלהבית אלעזרישטורם צבי98562034
   2,240,444ברנרשפלהבית אלעזרישלו ישראל99562033

      588,098ברנרשפלהבית אלעזרישלומוביץ ארז100562034
      800,814ברנרשפלהבית אלעזרישלומוביץ חנוך101562034
   1,479,149חבל יבנהשפלהבית גמליאלברגר אברהם102571058
   1,084,158מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקורלנדר טומי103322004
   1,080,445מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקורלנדר לילי וזאב104322004
      755,609מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקליין משה105322037
      799,097נחל שורקשפלהבית חלקיהדובדבני יוסף חיים1062033004
      754,921נחל שורקשפלהבית חלקיהדובדבני ישעיה1072033004
      879,971נחל שורקשפלהבית חלקיהדובדבני צבי-אבא1082033004
      726,856נחל שורקשפלהבית חלקיהשוורץ משה1092033005
      726,302עמק חפרשרוןבית יצחקזימן יואב110326024
      725,432עמק חפרשרוןבית יצחקזימן רפאל111326024
      924,253עמק חפרשרוןבית יצחקזלקה תהילה112326033
   1,105,712עמק יזרעאליזרעאלבית לחםברנדס צבי ואפרת113430007
      929,725עמק יזרעאליזרעאלבית לחםדומינסקי יהודית ואיתן114430004
      838,568עמק יזרעאליזרעאלבית לחםרוגוזינסקי בטניה115430006
      770,052עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםגולן נילי ויצחק116248010
      844,652עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםגלס ארזה117248011
      709,142עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםכהן עפרה ומשה118248057
      975,676עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםמרמור ערן119248023
      647,167עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםפלדמן סמדר ויוסי120248013
      754,776עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםצהרי אייל121248033
   1,046,860עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםרון יורם וחנה122248056
      758,422חבל יבנהשפלהבן זכאיגואטה עמוס וליזת123760088
      764,086חבל יבנהשפלהבן זכאיגואטה ראובן ואסתר124760088
      946,955בית ספרשפלהבן שמן (כפר הנוער)ביה"ס בן שמן1251084000
   1,037,175ברנרשפלהבניהאהרון שמואל126685011
      692,202ברנרשפלהבניהבלומשטיין מיכאל127685014
      735,213ברנרשפלהבניהוייס מאיר128685021
      929,400ברנרשפלהבניהקבלה יעקב129685034
      705,244חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהברבי אשר130746028
      700,151חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהסופר יהודה131793008
   1,106,560חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהסיגרון עמוס132746038
   1,234,370גולןגליל גולןגבעת יואבאלוני אליהו1334021021
      764,174גולןגליל גולןגבעת יואבבן ציון צפריר1344021048
      970,481גולןגליל גולןגבעת יואבגולני יוחנן1354021004
      775,890גולןגליל גולןגבעת יואבגור אריה נפתלי וציונה1364021024
      692,202גולןגליל גולןגבעת יואבגרוס דני1374021026
      778,613גולןגליל גולןגבעת יואבורפל צבי1384021007
      834,803גולןגליל גולןגבעת יואבלוין יהודה1394021017
      689,626גולןגליל גולןגבעת יואבמושה סופר1404021033
      713,006חבל מודיעיןשפלהגבעת כחיהוד מנשה ואנג'לה141802062
      740,169חבל מודיעיןשפלהגבעת כחשמע שלמה142802004
      686,000באר טוביהבאר טוביהגבעתיארצי אהרון וגילה143793074



      660,902באר טוביהבאר טוביהגבעתידרויש אברהם ורבקה144793074
      656,002באר טוביהבאר טוביהגבעתיכהן יגאל145793010
      612,392חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףגיאהכורשיד סעיד146706022
      826,843מרחביםדרום, נגב עוטףגילתאליהו בדש147736061
      672,769מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי אברהם148736003
      672,769מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי יוסף149736003
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי קמילה150736003
      907,447חבל מודיעיןשפלהגינתוןאבולש אמיל ושרה151863056
   1,438,522עמק חפרשרוןגן יאשיהשוורץ אפרים ורבקה152734029
      640,214הגליל התחתוןגליל גולןהזורעיםיונגרייס חיים153307005
      758,370עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגזית אורי ואביגיל154684002
      754,325עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגלאובר אליעזר155684105
      715,031עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגליה ויונתן אמיר156684096
      706,311עמק יזרעאליזרעאלהיוגבדובדבני אבי ואורנה157684022
      778,327עמק יזרעאליזרעאלהיוגבהיידמן שאול וענת158684078
      636,139עמק יזרעאליזרעאלהיוגבהלפרין חיים ונסיה159684035
      880,961עמק יזרעאליזרעאלהיוגבזמיר טל160684005
      664,758עמק יזרעאליזרעאלהיוגבספיר עמוס ועדה161684048
      740,173עמק יזרעאליזרעאלהיוגבפרום ברוך ושילה162684098
      683,139עמק יזרעאליזרעאלהיוגבפריד שלמה וחני163684069
      667,711עמק יזרעאליזרעאלהיוגברוזן פנינה164684049
      730,816עמק יזרעאליזרעאלהיוגבתמיר אילן ורחל165684066
      952,955בית ספרשפלההכפר הירוקהכפר הירוק1669823000
   2,100,687רמת הנגבדרום, נגב עוטףחוות השחפיםשחף מירי ויעקב - חוות השחפים1675000001
      709,721מטה אשריזרעאלטמרהמריח פדל1688900001
      660,902יבניאלעמקים מזרחיבניאלקמחי אסתר16946014
      660,902יבניאלעמקים מזרחיבניאלקמחי נאור17046014
      613,338שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינידוד יוסף171811025
      745,185שער הנגבדרום, נגב עוטףיכיניזהבי סעדיה172811021
      933,983שער הנגבדרום, נגב עוטףיכיניחג'בי אלון173811006
      652,116שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינימדמוני ישראל174811031
      950,771שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינימדמוני ציונה - משק 17581101313
      731,962באר טוביהבאר טוביהינוןזנדני אבנר ומרגלית1762011079
      711,205באר טוביהבאר טוביהינוןעמר משה1772011008
      765,014מגידויזרעאליקנעם (מושבה)אנגל יפה ואילן178241005
      765,013מגידויזרעאליקנעם (מושבה)אנגל עוזי179241005
      695,034מגידויזרעאליקנעם (מושבה)יוקר יוסף180241001
      725,361מגידויזרעאליקנעם (מושבה)ניסינבוים יעל181241004
      766,728מגידויזרעאליקנעם (מושבה)שטראוס אמיתי182241008
      766,727מגידויזרעאליקנעם (מושבה)שטראוס דב183241008
      869,986בית ספרשפלהכדוריביה"ס כדורי184371000
   1,007,955בית ספרשפלהכנותכנות1852006000
      884,130גולןגליל גולןכנףלהן ירון1864028094
      678,962גולןגליל גולןכנףנאור אייל1874028083
      660,902גולןגליל גולןכנףשטיגליץ יורם1884028065
      789,787באר טוביהבאר טוביהכפר אחיםפרידמן מאיר189690001
      784,170זבולוןיזרעאלכפר ביאליקברעם דרור ורינה190220005
      725,690זבולוןיזרעאלכפר ביאליקכהן חגית וידיד191220008
      697,172עמק יזרעאליזרעאלכפר ברוךפרקש יצחק וברכה192132042
      695,331עמק יזרעאליזרעאלכפר ברוךשדה אברהם וחגית193132007
      917,776בית ספרשפלהכפר גליםכפר גלים194427000
      749,548לב השרוןשרוןכפר הסברגר יעקב195187001
      661,667עמק חפרשרוןכפר הרא"האיגנר יוסף196217002
      911,543עמק חפרשרוןכפר הרא"היעקבס שלמה197217003
      686,000עמק חפרשרוןכפר הרא"הפלג מרדכי198217006
   1,073,402עמק חפרשרוןכפר ויתקיןאבני יעקב199190010
   1,474,255עמק חפרשרוןכפר ויתקיןאוריון אליהו200190187
      821,703עמק חפרשרוןכפר ויתקיןאושרי ארנון ונעמה201190079
      683,898עמק חפרשרוןכפר ויתקיןארזי יחיעם וחדווה202190187
      717,292עמק חפרשרוןכפר ויתקיןאשוח סמדר203190060
   1,620,384עמק חפרשרוןכפר ויתקיןבולטינסקי אמנון204190041
      716,144עמק חפרשרוןכפר ויתקיןבן-שאול שי ומיכל איליה205190090
      635,216עמק חפרשרוןכפר ויתקיןבר יוסף206190187
      729,393עמק חפרשרוןכפר ויתקיןגבע זיו ולאוני207190162
      642,604עמק חפרשרוןכפר ויתקיןגולדנטל אברהם208190187
   1,295,396עמק חפרשרוןכפר ויתקיןגולן איתן ורבקה209190103
   1,184,191עמק חפרשרוןכפר ויתקיןדגני אילן210190056
      656,002עמק חפרשרוןכפר ויתקיןהמל שמואל יעקב211190010
      625,060עמק חפרשרוןכפר ויתקיןהראל עדנה212190187
      697,441עמק חפרשרוןכפר ויתקיןחביב דורון213190187
   1,133,309עמק חפרשרוןכפר ויתקיןחרובי יובל214190150
   1,351,158עמק חפרשרוןכפר ויתקיןלבנון דרור ואדוה215190079



      678,049עמק חפרשרוןכפר ויתקיןנעמן אוריאל216190187
   1,844,629עמק חפרשרוןכפר ויתקיןפורת יצחק217190030
      707,663עמק חפרשרוןכפר ויתקיןפרקר צבי218190145
      730,195עמק חפרשרוןכפר ויתקיןקפלנסקי ניר219190110
      588,000עמק חפרשרוןכפר ויתקיןשבתאי איתן220190150
      708,737באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגהדס אסף ומוריאל221320018
      714,939באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגהדס ישי ורותי222320018
      602,773באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגפרידלר אברהם ונילי223320043
      608,438באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגפרידלר עודד ומרים224320043
      686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםאליהו רבקה225786011
      686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםדניאל שי226786026
      697,658הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםיוסף נחמיה227786029
      686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה אליהו228786017
      702,836הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה עופרה229786037
      716,199הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה עקיבא230786009
   3,001,564זבולוןיזרעאלכפר חסידיםחלב"ז231112009
      813,105זבולוןיזרעאלכפר חסידיםחרג גיורא232112001
      917,776זבולוןיזרעאלכפר חסידיםכפר הנער הדתי233890000
   1,032,626עמק חפרשרוןכפר ידידיהמלצר יהושע234233017
      686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעאבן טוב הדסה235140005
      917,045עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעיריב יעקב (בירביס)236140090
      917,044עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעיריב רפי (וידלר)237140090
      686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעישראלי חגי ומיכל238140030
      781,941עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכהן עובד239140005
      713,071עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכהנוב שי וירדן240140075
      743,637עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכנעני אביטל241140087
      686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעמירז שמואל242140030
      697,172עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושענבו רמי243140040
   1,107,670עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעעמיצור נדב244140030
      982,523עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעפניני שמואל245140020
      725,094הגלבועעמקים מזרחכפר יחזקאלבורן צביקה ורקפת24685037
   1,459,731הגלבועעמקים מזרחכפר יחזקאלגלבוע בועז24785040
      811,071הגלבועעמקים מזרחכפר יחזקאלנועה ורוני עוזר24885049
   1,369,304הגלבועעמקים מזרחכפר יחזקאלפורת עודד24985034
      680,315עמק חפרשרוןכפר מונששמואל פיין250387009
      998,955בית ספרשפלהכפר סילברכפר סילבר251107000
      860,342הגליל התחתוןגליל גולןכפר קישגרוספלד דוד252388012
      656,002גזרשפלהכפר שמואלויטנר איתמר253743014
      686,000גזרשפלהכפר שמואלרוטמן יששכר254743046
      686,000גזרשפלהכפר שמואלרוטמן משה255743047
      730,206מגידויזרעאלמדרך עוזבדיחי מרים2562029044
      686,000מגידויזרעאלמדרך עוזגובי גדעון ולידן2572029068
      914,578מגידויזרעאלמדרך עוזטיירי אוריאל2582029052
      712,659מגידויזרעאלמדרך עוזטיירי שולמית2592029040
      748,356מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון אפרים ואביטל2602029071
      490,000מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון בני ופנינה2612029083
      667,105מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון זכריה2622029049
      672,769מגידויזרעאלמדרך עוזסולומון דני2632029005
      490,000מגידויזרעאלמדרך עוזעקרי שמעון ואהובה2642029086
      660,902מגידויזרעאלמדרך עוזקורש אבנר2652029005
      621,725מגידויזרעאלמדרך עוזקורש שרונית2662029090
      675,838מגידויזרעאלמדרך עוזקנימח אשר ושרה2672029087
      760,119מגידויזרעאלמדרך עוזקנימח יפת2682029012
      588,000מגידויזרעאלמדרך עוזשרעבי ציון2692029012
      660,902עמק הירדןעמקים מזרחמושבה כנרתגולדשטיין אילן וענבל27063001
      660,902עמק הירדןעמקים מזרחמושבה כנרתיהודה שניידמן27163001
      660,902עמק הירדןעמקים מזרחמושבה כנרתרן שניידמן27263001
      660,902הגלבועעמקים מזרחמיטבדוד אסי וכרמית2732054050
      676,242הגלבועעמקים מזרחמיטבדניאל שבתאי2742054056
      686,000הגלבועעמקים מזרחמיטבעטר אמנון2752054015
      668,399לכישדרום, נגב עוטףמנוחהעזרא גילה ורונן2762030011
      735,363גולןגליל גולןמעלה גמלאבן פורת שחר2774008001
      735,363גולןגליל גולןמעלה גמלאסגל ישראל2784008036
      729,698גולןגליל גולןמעלה גמלאסוקר ישי2794008036
      729,698גולןגליל גולןמעלה גמלאעומרי עתריה2804008001
   1,344,327גזרשפלהמצליחארגמן יהושע281757001
   1,019,591הגליל התחתוןגליל גולןמצפהטריפון אביבה28258001
      590,450הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי אמנון28358003
      634,550הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי חגית וארז28458003
      616,802הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי ראובן28558002
      616,802הגליל התחתוןגליל גולןמצפהשביט נופר28658002
   1,088,955בית ספרשפלהמקוה ישראלמקוה ישראל28722000



      796,830עמק יזרעאלעמקים מזרחמרחביה (מושב)בן דרור רינה ומרדכי28897045
      797,435עמק יזרעאלעמקים מזרחמרחביה (מושב)יוגב חנה28997038
   1,131,921עמק יזרעאלעמקים מזרחמרחביה (מושב)מאירוביץ מיכל וערן29097051
   1,123,672עמק יזרעאלעמקים מזרחמרחביה (מושב)נוביץ עומר29197037
   1,241,528עמק יזרעאלעמקים מזרחמרחביה (מושב)פלק ניר29297018
      914,295חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןג'יבלי גאולה293791045
      601,049חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןדהרי טיראן294791002
      697,144חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןכהן יחיאל295791025
      735,295חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןכהן ניסים296791025
      656,002חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןתעשה מנשה297791022
      588,000גולןגליל גולןנאות גולןאורן יצחק וקטלינה2984551100
      588,000גולןגליל גולןנאות גולןיובל מסה2994551100
      686,000גולןגליל גולןנאות גולןלייבוביץ אביגדור ונילי3004551100
      594,202גולןגליל גולןנאות גולןלנדסמן רות3014551100
      744,889גולןגליל גולןנאות גולןקרול אפריים3024551026
   1,961,862גולןגליל גולןנאות גולןרפת בסט נאות גולן3034551015
      912,774עמק יזרעאליזרעאלנהללביה"ס נהלל30481000
      753,360עמק יזרעאליזרעאלנהללבלוך ישראל ואורה30580037
      563,573עמק יזרעאליזרעאלנהללבן ברק יאיר וצילה30680046
      603,386עמק יזרעאליזרעאלנהללבן ברק רם ואילת30780046
      826,761עמק יזרעאליזרעאלנהללבנימיני דרור וגתית30880028
      942,008עמק יזרעאליזרעאלנהללגבאי אפרת וגיורא30980039
      700,946עמק יזרעאליזרעאלנהללגורן עופר ומזל31080022
      753,120עמק יזרעאליזרעאלנהללזרחי נחום ומינה31180016
   1,269,219עמק יזרעאליזרעאלנהללמנור ירדנה ולביא31280061
      712,633עמק יזרעאליזרעאלנהללנותקין יאיר31380037
      736,825עמק יזרעאליזרעאלנהללצור ליאת וגברי31480042
      697,172עמק יזרעאליזרעאלנהללשמואלי אריה וקרן31580076
      729,420גולןגליל גולןנובגולדיטש נחום ונעמה3164304055
      931,803גולןגליל גולןנובגולן צבי וזהבה3174304092
      686,000גולןגליל גולןנובהילמן אהוד ואורה3184304005
      720,415גולןגליל גולןנובחדד חיים3194304042
      688,359גולןגליל גולןנובטבצ'ניק אברהם וזיוה3204304012
   1,032,244גולןגליל גולןנוביהודה פרסלר3214304051
      684,074גולןגליל גולןנובלבנוני צבי ורוחמה3224304005
      693,465גולןגליל גולןנובמוטי ואורה דויטש3234304091
      717,553גולןגליל גולןנובמשה ומינדי הורוביץ3244304055
      724,489גולןגליל גולןנובשרייבר רפאל וזהבה3254304055
   3,130,316רמת הנגבדרום, נגב עוטףנחל באר מילכהאגודת רפת באר מילכה3261278000
      686,000חבל מודיעיןשפלהנחליםויינריב יחיאל327449049
      710,788חבל מודיעיןשפלהנחליםפורר אבנר ורונית328449039
      651,715חבל מודיעיןשפלהנחליםשטיינמץ שושנה329449049
      994,962לב השרוןשרוןניצני עוזבלאיש יורם ובת שבע330851061
   1,133,411לב השרוןשרוןניצני עוזמצרי מרדכי331851067
      826,982לב השרוןשרוןניצני עוזפלר משה ורחל332851076
   1,122,753לב השרוןשרוןניצני עוזפרץ שלום ומרים333851003
   1,263,039באר טוביהבאר טוביהניר בניםאבידב איתן ודפנה334553024
      997,809באר טוביהבאר טוביהניר בניםאיתי ושמרית גיל335553025
   1,255,135באר טוביהבאר טוביהניר בניםברסקי הדר ושרי336553001
      681,832באר טוביהבאר טוביהניר בניםדואק נורית337553025
      722,311באר טוביהבאר טוביהניר בניםיליניק אריה ומרים338553024
      686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםמיינרט סמדר ומנחם339553019
      686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםסטרשנוב דן וסיגל340553019
      686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםקמחי מרדכי ומרים341553010
   4,060,149באר טוביהבאר טוביהניר גליםניר גלים342720000
      739,038חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלדסקל רבקה343699015
      690,782חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלנתן מרדכי וחנה344699015
      947,405חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלסקלסקי מלי345699020
   1,592,537חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלפודור מנחם346699015
   1,014,942חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלצייזלר אברהם ואילנה347699006
      824,430שפירדרום, נגב עוטףעוזהגואטה כליפה348826036
      656,002גזרשפלהעזריהאלגלי אברהם349711061
   1,851,615גזרשפלהעזריהאלון אברהם350711004
   2,118,456גזרשפלהעזריהנסים אברהם351711004
   1,097,893באר טוביהבאר טוביהעזריקםבוקובזה יוסף352817009
      656,002באר טוביהבאר טוביהעזריקםבן לולו שמעון353817015
      667,869באר טוביהבאר טוביהעזריקםגורנו אליהו354817015
      656,002באר טוביהבאר טוביהעזריקםגלילי אלי355817016
      686,000באר טוביהבאר טוביהעזריקםגלילי עמנואל ושולמית356817017
      881,663באר טוביהבאר טוביהעזריקםטהר עמוס וזהבה357817021
      720,902באר טוביהבאר טוביהעזריקםיעקבי יוסף358817022
      686,000באר טוביהבאר טוביהעזריקםיצחק אייל (עלוש ויקטור)359817037



      883,372באר טוביהבאר טוביהעזריקםכהן דותן ואושרת360817027
   1,196,882חוף הכרמליזרעאלעין אילהחנן יזרעאלי361687025
      990,829חוף הכרמליזרעאלעין אילהפרל מאיר362687080
      942,067חוף הכרמליזרעאלעין אילהפרל עמרי363687080
      660,902מטה אשריזרעאלעמקאבראון דוד אהוד וסימה364708031
      858,792מטה אשריזרעאלעמקאדוגמא עזריאל365708057
      660,902מטה אשריזרעאלעמקאלוי יחיאל366708094
      677,738מטה אשריזרעאלעמקאמדר אסתר367708114
      632,301מטה אשריזרעאלעמקאמשה דרור368708065
      660,902מטה אשריזרעאלעמקאמשה עזרי וצילה369708042
      672,769מטה אשריזרעאלעמקאמשולם עובדיה ואסתר370708044
      606,979מטה אשריזרעאלעמקאעובד יעקב371708010
      917,776בית ספרשפלהעפולהביה"ס ניר העמק3727700000
      686,000ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןאורן יוסי3731151004
      730,549ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןבן-אליהו עמרי3741151001
   1,529,591ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןבן-דוד בועז3751151019
      686,000ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןהדס דני3761151021
   1,095,091מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםדהרי יונה377750003
      660,902מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםחסון מנשה378750039
      586,986מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםכרבי נסים379750082
      632,301מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםעומסי דרור380750031
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישאברהם יצחק381749004
   1,999,007מרחביםדרום, נגב עוטףפטישאמבא גרשון ורחלי382749024
      721,769מרחביםדרום, נגב עוטףפטישגבריאל שמואל383749056
      785,493מרחביםדרום, נגב עוטףפטישדודיאן רות384749015
      739,077מרחביםדרום, נגב עוטףפטישחביביאן ראובן385749025
      603,082מרחביםדרום, נגב עוטףפטישחדרי דוד386749026
   1,074,938מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכדורי יעקב387749088
      692,202מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן (אליאסי) חיים ושרה388749023
   1,169,011מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן אלישע389749003
      688,230מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן אפרים390749050
   1,451,402מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן מיכאל391749003
   1,329,259מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן פנחס392749003
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן שמעון393749014
   1,183,565מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן תקוה394749003
      619,540מרחביםדרום, נגב עוטףפטישלוי רבקה - פטיש395749021
      677,179מרחביםדרום, נגב עוטףפטישמזרחי זרי396749034
   1,356,059מרחביםדרום, נגב עוטףפטישמעלימי נחמיה397749015
      588,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישנבטי גרשון398749006
      835,425מרחביםדרום, נגב עוטףפטישנבטי הרצל399749057
      330,050מרחביםדרום, נגב עוטףפטישניסני יעקב400749016
      905,429מרחביםדרום, נגב עוטףפטישעבדתי הדסה401749024
      563,573מרחביםדרום, נגב עוטףפטישצפרירי אדוארד402749065
      682,202מרחביםדרום, נגב עוטףפטישקלימי בנימין403749001
      817,480מרחביםדרום, נגב עוטףפטיששלום עופר404749040
      760,802מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זדוד אליהו ונעמי4052059063
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה ברוריה4062059028
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה יוסף וניצה4072059028
      686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה מלכה4082059028
      490,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זעמרני אריה4092059078
      490,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זעמרני פרנג'י4102059078
      667,762מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זקלימי ראובן ואתי4112059016
      660,902הגלבועעמקים מזרחפרזוןאברהם אדיבה4122053041
      588,000הגלבועעמקים מזרחפרזוןאליה רחמים4132053017
      660,902הגלבועעמקים מזרחפרזוןיהושע ניסן ורבקה4142053040
      686,000הגלבועעמקים מזרחפרזוןיונה אמנון41585034
      660,902הגלבועעמקים מזרחפרזוןיוסף דיין4162053039
      862,290הגלבועעמקים מזרחפרזוןיעקב פנחס ולבנה4172053056
      850,707הגלבועעמקים מזרחפרזוןכהן עופר ושולמית4182053027
      700,102הגלבועעמקים מזרחפרזוןלוי גורן וכוכבה4192053012
      697,190הגלבועעמקים מזרחפרזוןלוי זיוה4202053013
      702,649הגלבועעמקים מזרחפרזוןלוי רענן4212053011
      519,473הגלבועעמקים מזרחפרזוןפראג' ירון4222053026
      885,093עמק יזרעאליזרעאלציפוריסגל אודי423613057
      660,902גולןגליל גולןקדמת צבימאס אילן4244025068
      699,056גולןגליל גולןרמותמטוס אסף ודבורה4254702040
   1,374,880רמת הנגבדרום, נגב עוטףרמת הנגבחוות טנא - משה טנא4266000001
   1,185,413הגלבועעמקים מזרחרמת צביאברמוביץ' יצחק427339002
   1,237,203הגלבועעמקים מזרחרמת צביארבל פנחס428339001
      588,000הגלבועעמקים מזרחרמת צביבורנשטיין יחזקאל ואלינוער429339017
      692,202הגלבועעמקים מזרחרמת צביבירן בנימין ומיכל430339034
      660,902הגלבועעמקים מזרחרמת צביבירן עוזי וחיה431339034



      723,278הגלבועעמקים מזרחרמת צביגוזובסקי נתן432339023
   1,181,543הגלבועעמקים מזרחרמת צבידובלין עוזיאל וזורקה433339003
   2,205,153הגלבועעמקים מזרחרמת צבידור דוד434339017
      627,580הגלבועעמקים מזרחרמת צבילנדאו שמואל ומרים435339006
      627,580הגלבועעמקים מזרחרמת צביסוליבאן יהודה ושרה436339006
   1,668,699הגלבועעמקים מזרחרמת צביספקטור דוד וחביבה437339027
      547,688הגלבועעמקים מזרחרמת צביעזריאלי יזהר ואילת438339030
      772,478הגלבועעמקים מזרחרמת צביקיפר שמואל ושולה439339021
   1,113,394הגלבועעמקים מזרחרמת צבירודברג חיים ולאה440339048
      837,937הגלבועעמקים מזרחרמת צבירודברג פנינה441339035
      827,191הגלבועעמקים מזרחרמת צבירמות יעקב ותמר442339031
      833,393הגלבועעמקים מזרחרמת צבירמות משה ויהודית443339031
      753,577הגלבועעמקים מזרחרמת צבישיר בילה444339011
      734,349הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןהרשלקוביץ חנה445721019
      626,209הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןיצחקי דוד446721014
      697,172הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןספקטור צבי447721040
      742,690הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןפולטהיים אהרון448721026
      991,369הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןקובי סלע449721040
   1,315,625הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןשטראוס אירן450721018
      968,716הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןשלמון יעקב451721024
   1,235,777עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקביוגב יוסף ושלומית452142012
      686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבכהן חיים ושולמית453142005
      686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבכהן תמרה ואילן454142005
      686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבלוין משה455142003
      878,906הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהורטהיים אשר456306061
      565,652הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהרוזנק משה ורות457306065
      725,474הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהשוהם ליאת458306017
   1,411,800הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהשורץ איל וגלית459306023
      656,002שפירדרום, נגב עוטףשלוהגואטה ישראל ועליזה460873059
      588,000שפירדרום, נגב עוטףשלוהמאמו חיים461873049
      801,495שפירדרום, נגב עוטףשלוהממו אמנון ואניה462873043
      795,832שפירדרום, נגב עוטףשלוהממו דוד ומרים463873043
   1,072,955בית ספרשפלהשפיהביה"ס חקלאי שפיה464102000
      690,424שפירדרום, נגב עוטףשפירשטקלר מיכאל465692033
   1,032,755הגליל התחתוןגליל גולןשרונהברימברג יעקב ובלהה466292005
      729,415הגליל התחתוןגליל גולןשרונהגור יונה ושמואל467292016
      729,415הגליל התחתוןגליל גולןשרונהגורפינקל ויקי468292016
   1,011,308הגליל התחתוןגליל גולןשרונהוידה משה ואסתר469292009
      821,089הגליל התחתוןגליל גולןשרונהלרנר ריקי וזאב470292025
      743,877הגליל התחתוןגליל גולןשרונהסגלצ'יק רחל471292003
      618,860הגליל התחתוןגליל גולןשרונהקליינמן משה וענת472292025
      749,534באר טוביהבאר טוביהשתוליםאריה מרים473763064
      730,247עמק יזרעאליזרעאלתל עדשיםכהן בתיה וזהר474103019
      729,512עמק יזרעאליזרעאלתל עדשיםסיבוני ענבל475103007
   1,085,547באר טוביהבאר טוביהתלמי יחיאלאברמוביץ איציק וזהבה476727062
      952,987לב השרוןשרוןתנובותלדאני אפרים ושלווה4772002055

403,573,002





תוויות שורה
באר טוביה
אביגדור

אורות
באר טוביה

ביצרון
גבעתי

ינון
כפר אחים

כפר ורבורג
ניר בנים
ניר גלים
עזריקם
שתולים

תלמי יחיאל
בית ספר

בן שמן (כפר הנוער)
הכפר הירוק

כדורי
כנות

כפר גלים
כפר סילבר

מקוה ישראל
עפולה
שפיה

ברנר
בית אלעזרי

בניה
בתי ספר

אשל הנשיא
גולן

נוב
אבני איתן

אליעד
גבעת יואב

כנף
מעלה גמלא

נאות גולן
קדמת צבי

רמות
גזר

כפר שמואל
מצליח
עזריה

הגלבוע
אביטל

כפר יחזקאל
מיטב
פרזון

רמת צבי
הגליל התחתון

אילניה
ארבל

הזורעים
כפר זיתים

כפר קיש
מצפה

שדה אילן
שדמות דבורה

שרונה
זבולון

כפר ביאליק
כפר חסידים

חבל יבנה
בית גמליאל

בן זכאי
חבל מודיעין
אחיסמך

גבעת כח
גינתון
נחלים



חוף אשקלון
ברכיה

גיאה
משען

ניר ישראל
חוף הכרמל
עין אילה

יבניאל
יבניאל
לב השרון

כפר הס
ניצני עוז
תנובות

לכיש
מנוחה

מבואות החרמון
בית הלל

מגידו
יקנעם (מושבה)

מדרך עוז
מטה אשר
אחיהוד

בוסתן הגליל
טמרה
עמקא
מרחבים

בטחה
גילת

פדויים
פטיש

פעמי תש"ז
נחל שורק

בית חלקיה
עמק הירדן

מושבה כנרת
עמק חפר

אמץ
בארותים
בורגתא

בית יצחק
גן יאשיה

כפר הרא"ה
כפר ויתקין
כפר ידידיה
כפר מונש
עמק יזרעאל

אלון הגליל
בית לחם

בית שערים
היוגב

כפר ברוך
כפר יהושע

מרחביה (מושב)
נהלל

ציפורי
שדה יעקב
תל עדשים
ערבה תיכונה

פארן
רמת הנגב

חוות השחפים
נחל באר מילכה

רמת הנגב
שער הנגב

יכיני
שפיר

עוזה
שלוה
שפיר

(ריק)
(ריק)
סכום כולל


