
מכסהמועצה אזוריתאזור בחירהישובשם יצרןמס' משקמס'
1,300,183מטה אשריזרעאלאחיהודאברהם זכריה1785032  
    505,753מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי אברהם סעיד2785016
    652,847מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי זכריה יחיא3785005
    647,182מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי רחמים4785005
    922,944מטה אשריזרעאלאחיהודדמתי שאלתיאל ומיכל5785017
    490,000מטה אשריזרעאלאחיהודיהודה מועלם6785017
    660,902מטה אשריזרעאלאחיהודעוזני שלמה7785006
    668,251מטה אשריזרעאלאחיהודפנחס אברהם8785042
    873,695עמק יזרעאליזרעאלאלון הגלילאורן אורי91182005

2,001,652עמק יזרעאליזרעאלאלון הגליליחיאלי יהודה101182002  
    893,794עמק יזרעאליזרעאלאלון הגלילצחר דורון111182004
    660,902מטה אשריזרעאלבוסתן הגלילברג חנן12559002
1,105,712עמק יזרעאליזרעאלבית לחםברנדס צבי ואפרת13430007  
    929,725עמק יזרעאליזרעאלבית לחםדומינסקי יהודית ואיתן14430004
    838,568עמק יזרעאליזרעאלבית לחםרוגוזינסקי בטניה15430006
    770,052עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםגולן נילי ויצחק16248010
    844,652עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםגלס ארזה17248011
    709,142עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםכהן עפרה ומשה18248057
    975,676עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםמרמור ערן19248023
    647,167עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםפלדמן סמדר ויוסי20248013
    754,776עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםצהרי אייל21248033
1,046,860עמק יזרעאליזרעאלבית שעריםרון יורם וחנה22248056  
    758,370עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגזית אורי ואביגיל23684002
    754,325עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגלאובר אליעזר24684105
    715,031עמק יזרעאליזרעאלהיוגבגליה ויונתן אמיר25684096
    706,311עמק יזרעאליזרעאלהיוגבדובדבני אבי ואורנה26684022
    778,327עמק יזרעאליזרעאלהיוגבהיידמן שאול וענת27684078
    636,139עמק יזרעאליזרעאלהיוגבהלפרין חיים ונסיה28684035
    880,961עמק יזרעאליזרעאלהיוגבזמיר טל29684005
    664,758עמק יזרעאליזרעאלהיוגבספיר עמוס ועדה30684048
    740,173עמק יזרעאליזרעאלהיוגבפרום ברוך ושילה31684098
    683,139עמק יזרעאליזרעאלהיוגבפריד שלמה וחני32684069
    667,711עמק יזרעאליזרעאלהיוגברוזן פנינה33684049
    730,816עמק יזרעאליזרעאלהיוגבתמיר אילן ורחל34684066
    709,721מטה אשריזרעאלטמרהמריח פדל358900001
    765,014מגידויזרעאליקנעם (מושבה)אנגל יפה ואילן36241005
    765,013מגידויזרעאליקנעם (מושבה)אנגל עוזי37241005
    695,034מגידויזרעאליקנעם (מושבה)יוקר יוסף38241001
    725,361מגידויזרעאליקנעם (מושבה)ניסינבוים יעל39241004
    766,728מגידויזרעאליקנעם (מושבה)שטראוס אמיתי40241008
    766,727מגידויזרעאליקנעם (מושבה)שטראוס דב41241008
    784,170זבולוןיזרעאלכפר ביאליקברעם דרור ורינה42220005
    725,690זבולוןיזרעאלכפר ביאליקכהן חגית וידיד43220008
    697,172עמק יזרעאליזרעאלכפר ברוךפרקש יצחק וברכה44132042
    695,331עמק יזרעאליזרעאלכפר ברוךשדה אברהם וחגית45132007
3,001,564זבולוןיזרעאלכפר חסידיםחלב"ז46112009  
    813,105זבולוןיזרעאלכפר חסידיםחרג גיורא47112001
    917,776זבולוןיזרעאלכפר חסידיםכפר הנער הדתי48890000
    686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעאבן טוב הדסה49140005
    917,045עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעיריב יעקב (בירביס)50140090
    917,044עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעיריב רפי (וידלר)51140090
    686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעישראלי חגי ומיכל52140030
    781,941עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכהן עובד53140005
    713,071עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכהנוב שי וירדן54140075
    743,637עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעכנעני אביטל55140087



    686,000עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעמירז שמואל56140030
    697,172עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושענבו רמי57140040
1,107,670עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעעמיצור נדב58140030  
    982,523עמק יזרעאליזרעאלכפר יהושעפניני שמואל59140020
    730,206מגידויזרעאלמדרך עוזבדיחי מרים602029044
    686,000מגידויזרעאלמדרך עוזגובי גדעון ולידן612029068
    914,578מגידויזרעאלמדרך עוזטיירי אוריאל622029052
    712,659מגידויזרעאלמדרך עוזטיירי שולמית632029040
    748,356מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון אפרים ואביטל642029071
    490,000מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון בני ופנינה652029083
    667,105מגידויזרעאלמדרך עוזמטמון זכריה662029049
    672,769מגידויזרעאלמדרך עוזסולומון דני672029005
    490,000מגידויזרעאלמדרך עוזעקרי שמעון ואהובה682029086
    660,902מגידויזרעאלמדרך עוזקורש אבנר692029005
    621,725מגידויזרעאלמדרך עוזקורש שרונית702029090
    675,838מגידויזרעאלמדרך עוזקנימח אשר ושרה712029087
    760,119מגידויזרעאלמדרך עוזקנימח יפת722029012
    588,000מגידויזרעאלמדרך עוזשרעבי ציון732029012
    912,774עמק יזרעאליזרעאלנהללביה"ס נהלל7481000
    753,360עמק יזרעאליזרעאלנהללבלוך ישראל ואורה7580037
    563,573עמק יזרעאליזרעאלנהללבן ברק יאיר וצילה7680046
    603,386עמק יזרעאליזרעאלנהללבן ברק רם ואילת7780046
    826,761עמק יזרעאליזרעאלנהללבנימיני דרור וגתית7880028
    942,008עמק יזרעאליזרעאלנהללגבאי אפרת וגיורא7980039
    700,946עמק יזרעאליזרעאלנהללגורן עופר ומזל8080022
    753,120עמק יזרעאליזרעאלנהללזרחי נחום ומינה8180016
1,269,219עמק יזרעאליזרעאלנהללמנור ירדנה ולביא8280061  
    712,633עמק יזרעאליזרעאלנהללנותקין יאיר8380037
    736,825עמק יזרעאליזרעאלנהללצור ליאת וגברי8480042
    697,172עמק יזרעאליזרעאלנהללשמואלי אריה וקרן8580076
1,196,882חוף הכרמליזרעאלעין אילהחנן יזרעאלי86687025  
    990,829חוף הכרמליזרעאלעין אילהפרל מאיר87687080
    942,067חוף הכרמליזרעאלעין אילהפרל עמרי88687080
    660,902מטה אשריזרעאלעמקאבראון דוד אהוד וסימה89708031
    858,792מטה אשריזרעאלעמקאדוגמא עזריאל90708057
    660,902מטה אשריזרעאלעמקאלוי יחיאל91708094
    677,738מטה אשריזרעאלעמקאמדר אסתר92708114
    632,301מטה אשריזרעאלעמקאמשה דרור93708065
    660,902מטה אשריזרעאלעמקאמשה עזרי וצילה94708042
    672,769מטה אשריזרעאלעמקאמשולם עובדיה ואסתר95708044
    606,979מטה אשריזרעאלעמקאעובד יעקב96708010
    885,093עמק יזרעאליזרעאלציפוריסגל אודי97613057
1,235,777עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקביוגב יוסף ושלומית98142012  
    686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבכהן חיים ושולמית99142005

    686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבכהן תמרה ואילן100142005
    686,000עמק יזרעאליזרעאלשדה יעקבלוין משה101142003
    730,247עמק יזרעאליזרעאלתל עדשיםכהן בתיה וזהר102103019
    729,512עמק יזרעאליזרעאלתל עדשיםסיבוני ענבל103103007



תוויות שורה
זבולון

כפר ביאליק
כפר חסידים

חוף הכרמל
עין אילה

מגידו
יקנעם (מושבה)

מדרך עוז
מטה אשר
אחיהוד

בוסתן הגליל
טמרה
עמקא

עמק יזרעאל
אלון הגליל

בית לחם
בית שערים

היוגב
כפר ברוך

כפר יהושע
נהלל

ציפורי
שדה יעקב
תל עדשים

סכום כולל


