
מכסהמועצה אזוריתאזור בחירהישובשם יצרןמס' משקמס'
    686,000גולןגליל גולןאבני איתןביטרמן נתנאל ושרי14011019
    724,164גולןגליל גולןאבני איתןעדיאל כהן24011029
    686,000גולןגליל גולןאבני איתןענת מרלינגן34011020
    725,690גולןגליל גולןאבני איתןעסיס נחמיה44011037
    588,000הגליל התחתוןגליל גולןאילניהאדלשטיין רענן ואסנת549041
    729,175גולןגליל גולןאליעדדורון אייל64002031
    784,362גולןגליל גולןאליעדורשבסקי יהודה74002043
    708,445גולןגליל גולןאליעדשוקרון יצחק84002002
    987,689הגליל התחתוןגליל גולןארבלחביב אורי וברכה9701030

    686,000הגליל התחתוןגליל גולןארבלשמיר אבי10701024
1,084,158מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקורלנדר טומי11322004  
1,080,445מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקורלנדר לילי וזאב12322004  
    755,609מבואות החרמוןגליל גולןבית הללקליין משה13322037
1,234,370גולןגליל גולןגבעת יואבאלוני אליהו144021021  
    764,174גולןגליל גולןגבעת יואבבן ציון צפריר154021048
    970,481גולןגליל גולןגבעת יואבגולני יוחנן164021004
    775,890גולןגליל גולןגבעת יואבגור אריה נפתלי וציונה174021024
    692,202גולןגליל גולןגבעת יואבגרוס דני184021026
    778,613גולןגליל גולןגבעת יואבורפל צבי194021007
    834,803גולןגליל גולןגבעת יואבלוין יהודה204021017
    689,626גולןגליל גולןגבעת יואבמושה סופר214021033
    640,214הגליל התחתוןגליל גולןהזורעיםיונגרייס חיים22307005
    884,130גולןגליל גולןכנףלהן ירון234028094
    678,962גולןגליל גולןכנףנאור אייל244028083
    660,902גולןגליל גולןכנףשטיגליץ יורם254028065
    686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםאליהו רבקה26786011
    686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםדניאל שי27786026
    697,658הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםיוסף נחמיה28786029
    686,000הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה אליהו29786017
    702,836הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה עופרה30786037
    716,199הגליל התחתוןגליל גולןכפר זיתיםשלמה עקיבא31786009
    860,342הגליל התחתוןגליל גולןכפר קישגרוספלד דוד32388012
    735,363גולןגליל גולןמעלה גמלאבן פורת שחר334008001
    735,363גולןגליל גולןמעלה גמלאסגל ישראל344008036
    729,698גולןגליל גולןמעלה גמלאסוקר ישי354008036
    729,698גולןגליל גולןמעלה גמלאעומרי עתריה364008001
1,019,591הגליל התחתוןגליל גולןמצפהטריפון אביבה3758001  
    590,450הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי אמנון3858003
    634,550הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי חגית וארז3958003
    616,802הגליל התחתוןגליל גולןמצפהקמחי ראובן4058002
    616,802הגליל התחתוןגליל גולןמצפהשביט נופר4158002
    588,000גולןגליל גולןנאות גולןאורן יצחק וקטלינה424551100
    588,000גולןגליל גולןנאות גולןיובל מסה434551100
    686,000גולןגליל גולןנאות גולןלייבוביץ אביגדור ונילי444551100
    594,202גולןגליל גולןנאות גולןלנדסמן רות454551100
    744,889גולןגליל גולןנאות גולןקרול אפריים464551026
1,961,862גולןגליל גולןנאות גולןרפת בסט נאות גולן474551015  
    729,420גולןגליל גולןנובגולדיטש נחום ונעמה484304055



    931,803גולןגליל גולןנובגולן צבי וזהבה494304092
    686,000גולןגליל גולןנובהילמן אהוד ואורה504304005
    720,415גולןגליל גולןנובחדד חיים514304042
    688,359גולןגליל גולןנובטבצ'ניק אברהם וזיוה524304012
1,032,244גולןגליל גולןנוביהודה פרסלר534304051  
    684,074גולןגליל גולןנובלבנוני צבי ורוחמה544304005
    693,465גולןגליל גולןנובמוטי ואורה דויטש554304091
    717,553גולןגליל גולןנובמשה ומינדי הורוביץ564304055
    724,489גולןגליל גולןנובשרייבר רפאל וזהבה574304055
    660,902גולןגליל גולןקדמת צבימאס אילן584025068
    699,056גולןגליל גולןרמותמטוס אסף ודבורה594702040
    734,349הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןהרשלקוביץ חנה60721019
    626,209הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןיצחקי דוד61721014
    697,172הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןספקטור צבי62721040
    742,690הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןפולטהיים אהרון63721026
    991,369הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןקובי סלע64721040
1,315,625הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןשטראוס אירן65721018  
    968,716הגליל התחתוןגליל גולןשדה אילןשלמון יעקב66721024
    878,906הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהורטהיים אשר67306061
    565,652הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהרוזנק משה ורות68306065
    725,474הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהשוהם ליאת69306017
1,411,800הגליל התחתוןגליל גולןשדמות דבורהשורץ איל וגלית70306023  
1,032,755הגליל התחתוןגליל גולןשרונהברימברג יעקב ובלהה71292005  
    729,415הגליל התחתוןגליל גולןשרונהגור יונה ושמואל72292016
    729,415הגליל התחתוןגליל גולןשרונהגורפינקל ויקי73292016
1,011,308הגליל התחתוןגליל גולןשרונהוידה משה ואסתר74292009  
    821,089הגליל התחתוןגליל גולןשרונהלרנר ריקי וזאב75292025
    743,877הגליל התחתוןגליל גולןשרונהסגלצ'יק רחל76292003
    618,860הגליל התחתוןגליל גולןשרונהקליינמן משה וענת77292025



תוויות שורה
גולן

נוב
אבני איתן

אליעד
גבעת יואב

כנף
מעלה גמלא

נאות גולן
קדמת צבי

רמות
הגליל התחתון

אילניה
ארבל

הזורעים
כפר זיתים

כפר קיש
מצפה

שדה אילן
שדמות דבורה

שרונה
מבואות החרמון

בית הלל
סכום כולל


