
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
    588,000באר טוביהבאר טוביהאורותגיא דוד ונטע122012002
    668,056באר טוביהבאר טוביהאורותמרקס סמדר ונדב132012002
    758,829באר טוביהבאר טוביהאורותפרנק יונתן142012001
    693,925באר טוביהבאר טוביהאורותקורציג יוחנן152012005
    588,000באר טוביהבאר טוביהאורותרינה ויעקב פז162012002
    742,076באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהאביאלי דוד17155001
    835,028באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהאבידן רונית18155100
    870,260באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יהושע עומר ואילה19155013
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יעקב דוד וזיוה20155094
    790,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהבן-יצחק אביהו ומרגלית21155018
    656,002באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהגד אלון22155084
    692,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהורד דן וחוה23155034
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזולר דניאל24155074
    700,595באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזולר עמיר ושלומית25155037
    719,075באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהזמורה אילן ונורית26155076
    727,518באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהחנין אמנון ושרה27155040
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהיערי יובל ושלומית28155097
    714,444באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכהנשטם ראובן ודבורה29155049
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכץ רונן30155056
    743,776באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכץ רענן31155052
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהכרמל תקוה32155074
1,288,417באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהלוי עדי ונטלי33155056  
    692,202באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהמאיר יהודה ומיכל34155057
    735,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהמטלון זיו וגאיה35155001
    588,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקול יעקב36155072
    730,533באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקורן רמי וברברה37155071
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקינן גד ונאוה38155074
    788,737באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהקנטור מאיר39155083
    706,867באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהראביד שחר וצלילה40155078
    686,000באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשיינבויים חמדה ודן41155088
    784,921באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשמיר יעל42155094
    788,850באר טוביהבאר טוביהבאר טוביהשפר גיורא43155094
    746,564באר טוביהבאר טוביהביצרוןטרייסטר חגי44234007
    730,981באר טוביהבאר טוביהביצרוןרייטן ניסים45234006
    705,244חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהברבי אשר46746028
    700,151חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהסופר יהודה47793008
1,106,560חוף אשקלוןבאר טוביהברכיהסיגרון עמוס48746038  



    686,000באר טוביהבאר טוביהגבעתיארצי אהרון וגילה49793074
    660,902באר טוביהבאר טוביהגבעתידרויש אברהם ורבקה50793074
    656,002באר טוביהבאר טוביהגבעתיכהן יגאל51793010
    731,962באר טוביהבאר טוביהינוןזנדני אבנר ומרגלית522011079
    711,205באר טוביהבאר טוביהינוןעמר משה532011008
    789,787באר טוביהבאר טוביהכפר אחיםפרידמן מאיר54690001
    708,737באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגהדס אסף ומוריאל55320018
    714,939באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגהדס ישי ורותי56320018
    602,773באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגפרידלר אברהם ונילי57320043
    608,438באר טוביהבאר טוביהכפר ורבורגפרידלר עודד ומרים58320043
1,263,039באר טוביהבאר טוביהניר בניםאבידב איתן ודפנה59553024  
    997,809באר טוביהבאר טוביהניר בניםאיתי ושמרית גיל60553025
1,255,135באר טוביהבאר טוביהניר בניםברסקי הדר ושרי61553001  
    681,832באר טוביהבאר טוביהניר בניםדואק נורית62553025
    722,311באר טוביהבאר טוביהניר בניםיליניק אריה ומרים63553024
    686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםמיינרט סמדר ומנחם64553019
    686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםסטרשנוב דן וסיגל65553019
    686,000באר טוביהבאר טוביהניר בניםקמחי מרדכי ומרים66553010
    739,038חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלדסקל רבקה68699015
    690,782חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלנתן מרדכי וחנה69699015
    947,405חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלסקלסקי מלי70699020
1,592,537חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלפודור מנחם71699015  
1,014,942חוף אשקלוןבאר טוביהניר ישראלצייזלר אברהם ואילנה72699006  
1,097,893באר טוביהבאר טוביהעזריקםבוקובזה יוסף73817009  
    656,002באר טוביהבאר טוביהעזריקםבן לולו שמעון74817015
    667,869באר טוביהבאר טוביהעזריקםגורנו אליהו75817015
    656,002באר טוביהבאר טוביהעזריקםגלילי אלי76817016
    686,000באר טוביהבאר טוביהעזריקםגלילי עמנואל ושולמית77817017
    881,663באר טוביהבאר טוביהעזריקםטהר עמוס וזהבה78817021
    720,902באר טוביהבאר טוביהעזריקםיעקבי יוסף79817022
    686,000באר טוביהבאר טוביהעזריקםיצחק אייל (עלוש ויקטור)80817037
    883,372באר טוביהבאר טוביהעזריקםכהן דותן ואושרת81817027
    749,534באר טוביהבאר טוביהשתוליםאריה מרים82763064
1,085,547באר טוביהבאר טוביהתלמי יחיאלאברמוביץ איציק וזהבה83727062  
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