
ציריםמגזרמספר משק בהתאחדותשם בעל המיכסהשם ישוב
3675333מגזר שיתופי369000גלעד-אבן יצחקאבן יצחק (גלעד)

4062398מגזר שיתופי67000אור הנראור הנר
3926605מגזר שיתופי403000אוריםאורים
3639818מגזר שיתופי278000אושהאושה

3880005מגזר שיתופי716000איילאיל
7875260מגזר שיתופי294000אגודת רפת מנוראילון

3677979מגזר שיתופי77000אילת השחראילת השחר
3632899מגזר שיתופי429000אלוני אבאאלוני אבא

7148224מגזר שיתופי4017000אגודת בשניתאלוני הבשן
3835759מגזר שיתופי1248000אליפזאליפז
3508008מגזר שיתופי3556000אלמוגאלמוג
3993264מגזר שיתופי4019000אפיקאפיק

4241186מגזר שיתופי176000אפיקיםאפיקים
3648579מגזר שיתופי313000אפקאפק
4204382מגזר שיתופי714000ארזארז

3826327מגזר שיתופי1162000אשדות יעקב אאשדות יעקב אחו
4296091מגזר שיתופי188000אשדות יעקב מאשדות יעקב מאו

3516828מגזר שיתופי450000בארות יצחקבארות יצחק
3981646מגזר שיתופי352000באריבארי

3675431מגזר שיתופי95000בית אלפאבית אלפא
3447748מגזר שיתופי394000בית גובריןבית גוברין
3648579מגזר שיתופי572000בית העמקבית העמק

4089470מגזר שיתופי242000בית השיטהבית השיטה
3930094מגזר שיתופי143000בית זרעבית זרע
3556126מגזר שיתופי2589000מצדות יהודהבית יתיר
3364340מגזר שיתופי2589000עצמונהבית יתיר
3508008מגזר שיתופי1162000בית רימוןבית רימון

3591700מגזר שיתופי617000ברקאיברקאי
3817499מגזר שיתופי352000גבולותגבולות

4204044מגזר שיתופי424000גביםגבים
4574558מגזר שיתופי86000גבעגבע

3499542מגזר שיתופי870000גבעת השלושהגבעת השלשה
3986459מגזר שיתופי2018000גבעת חיים אגבעת חיים איחוד

5698677מגזר שיתופי173000גבעת חיים מגבעת חיים מאוחד
4065240מגזר שיתופי342000גבר עםגברעם

4057011מגזר שיתופי133000גבתגבת
3622110מגזר שיתופי457000גזיתגזית
3467170מגזר שיתופי370000גזרגזר

3930094מגזר שיתופי262000גינוסרגינוסר
3701228מגזר שיתופי393000גלאוןגלאון
3678219מגזר שיתופי3606000גלגלגלגל

3502767מגזר שיתופי144000גן שלמה (שילרגן שלמה
3576608מגזר שיתופי72000גן שמואלגן שמואל

3861948מגזר שיתופי92000גניגרגניגר
3597923מגזר שיתופי1129000גרופיתגרופית

3508008מגזר שיתופי4022000גשורגשור
3897401מגזר שיתופי849000דבירדביר

4024263מגזר שיתופי269000דברתדברת
3930094מגזר שיתופי62000דגניה אדגניה א
4368118מגזר שיתופי79000דגניה בדגניה ב'

7123388מגזר שיתופי336000אגודת שדמהדורות
3745664מגזר שיתופי302000דפנהדפנה

3435651מגזר שיתופי675000הבוניםהבונים
4152375מגזר שיתופי250000הזורעהזורע

רשימת החברים והקולות העומדים לרשותם



7359804מגזר שיתופי377000אגודת רפת המנורההמעפיל
7117446מגזר שיתופי200000אגודת רפת חפרהעוגן

3234000מגזר שיתופי1249000הרדוףהרדוף
5319596מגזר שיתופי584000זיקיםזיקים

3516828מגזר שיתופי163000חולדהחולדה
7922042מגזר שיתופי1239000אגודת פ.ר.חחולית

3513006מגזר שיתופי355000חורשיםחורשים
3508008מגזר שיתופי1257000חנתוןחנתון

4058866מגזר שיתופי363000חפץ חייםחפץ חיים
3684741מגזר שיתופי90000חפציבהחפצי-בה

3850881מגזר שיתופי397000חצריםחצרים
7468046מגזר שיתופי1177000אגודת טללי שדהטללים

4229103מגזר שיתופי96000יגוריגור
3973610מגזר שיתופי358000יד מרדכייד מרדכי

3894046מגזר שיתופי1158000יהליהל
3508008מגזר שיתופי4007000יונתןיונתן

4234735מגזר שיתופי452000יזרעאליזרעאל
7808896מגזר שיתופי866000אגודת חלב ערבהיטבתה
3516828מגזר שיתופי440000יסודותיסודות
3904705מגזר שיתופי575000יסעוריסעור
13854164מגזר שיתופי134000אגודת רפת העמקיפעת
11505912מגזר שיתופי700000אגודת רפת חוף השרוןיקום

3961021מגזר שיתופי840000כיסופיםכיסופים
4606110מגזר שיתופי57000כנרתכנרת (קבוצה)

3823019מגזר שיתופי357000כפר בלוםכפר בלום
10518206מגזר שיתופי310000אגודת רפת גל יםכפר גליקסון

3960580מגזר שיתופי76000כפר גלעדיכפר גלעדי
3372536מגזר שיתופי3709000כפר דניאלכפר דניאל

3763688מגזר שיתופי1257000כפר המכביכפר המכבי
3668571מגזר שיתופי255000כפר חיטיםכפר חיטים
4331675מגזר שיתופי4004000כפר חרובכפר חרוב
3498432מגזר שיתופי274000כפר מנחםכפר מנחם

3685917מגזר שיתופי297000כפר מסריקכפר מסריק
4226450מגזר שיתופי354000כפר עזהכפר עזה

3688857מגזר שיתופי1282000כ.ר.חקלאות אגודה שיתופית- כפר רופיןכפר רופין
4489280מגזר שיתופי768000כרמיהכרמייה

7016016מגזר שיתופי3000000אגודת מעון-כרמלכרמל
3652401מגזר שיתופי585000לביאלביא

3659457מגזר שיתופי595000לוחמי הגטאותלוחמי הגטאות
3894559מגזר שיתופי1255000לוטןלוטן

3366986מגזר שיתופי3709000מבוא חורוןמבוא חורון
3508008מגזר שיתופי3561000מגדל עוזמגדל עוז

4360287מגזר שיתופי352000מגןמגן
4309030מגזר שיתופי269000מולדתמולדת

3508008מגזר שיתופי1163000מורןמורן
7939421מגזר שיתופי104000אגודת רפת מ.ג.עמזרע
3508008מגזר שיתופי4019000אגודת מייסדי מיצר אגש"חמיצר
3508008מגזר שיתופי1282000מירבמירב

3762651מגזר שיתופי298000מסילותמסילות
3930094מגזר שיתופי4007000מעגןמעגן

3597678מגזר שיתופי694000מעגן מיכאלמעגן מיכאל
3743639מגזר שיתופי272000מעוז חייםמעוז חיים
3823019מגזר שיתופי595000מעין ברוךמעין ברוך

3769738מגזר שיתופי1127000מעלה גלבועמעלה גלבוע
3472222מגזר שיתופי286000מעלה החמישהמעלה החמישה

3523884מגזר שיתופי344000מעניתמענית
4301901מגזר שיתופי668000מפלסיםמפלסים

3761828מגזר שיתופי648000מצרמצר



10346710מגזר שיתופי620000אגודת רפת קדםמשואות יצחק
3907398מגזר שיתופי598000משמר הנגבמשמר הנגב

3564887מגזר שיתופי457000משמר העמקמשמר העמק
3516730מגזר שיתופי315000נגבהנגבה

4122017מגזר שיתופי296000נוה איתןנוה איתן
3835759מגזר שיתופי1279000נוה-חריףנוה חריף
4441253מגזר שיתופי590000נוה אורנווה אור

3130316מגזר שיתופי1278000אגודת רפת באר מילכהנחל באר מילכה
4261632מגזר שיתופי844000נחל עוזנחל עז

3583272מגזר שיתופי705000נחשוניםנחשונים
3508008מגזר שיתופי4014000רפת נטור-אגודה שיתופית חקלאית בע"מנטור

3566024מגזר שיתופי359000ניצניםניצנים
3813069מגזר שיתופי354000ניר אליהוניר אליהו
4060149מגזר שיתופי720000ניר גליםניר גלים
4179392מגזר שיתופי402000ניר יצחקניר יצחק

3886847מגזר שיתופי69000ניר עוזניר עז
3886847מגזר שיתופי69000ניר עםניר עם

6983919מגזר שיתופי769000אגודת ניר בכרמלניר עציון
4160260מגזר שיתופי602000ניריםנירים

4211260מגזר שיתופי394000נעןנען
3435651מגזר שיתופי435000נצר סירנינצר סירני

3554460מגזר שיתופי567000נתיב הל"הנתיב הל"ה
3405990מגזר שיתופי1238000סופהסופה
3894559מגזר שיתופי1156000סמרסמר
4362172מגזר שיתופי419000סעדסעד
3865551מגזר שיתופי454000סערסער

3930094מגזר שיתופי273000עין גבעין גב
7353312מגזר שיתופי436000אגודת רפת התבורעין דור

3602872מגזר שיתופי167000עין החורשעין החורש
11073039מגזר שיתופי289000אגודת רפת נעמןעין המפרץ
4908443מגזר שיתופי383000עין הנציבעין הנציב

3648579מגזר שיתופי270000עין השופטעין השופט
4220276מגזר שיתופי676000עין השלשהעין השלושה

4424891מגזר שיתופי89000עין חרוד אעין חרוד אחוד
4235742מגזר שיתופי82000עין חרוד מעין חרוד מאוחד

3756315מגזר שיתופי622000עין צוריםעין צורים
3555538מגזר שיתופי139000עין שמרעין שמר
4343854מגזר שיתופי1146000עלומיםעלומים

3811161מגזר שיתופי319000עמירעמיר
3581802מגזר שיתופי340000פלמחיםפלמחים

3682095מגזר שיתופי413000צאליםצאלים
3472626מגזר שיתופי567000צובהצובה
4078596מגזר שיתופי567000צרעהצרעה

4678301מגזר שיתופי334000יבנהקבוצת יבנה
3681703מגזר שיתופי3601000קליהקליה
3508008מגזר שיתופי4006000קשתקשת

3637154מגזר שיתופי579000ראש הנקרהראש הנקרה
3661353מגזר שיתופי3602000ראש צוריםראש צורים

3513006מגזר שיתופי564000רבדיםרבדים
3926801מגזר שיתופי354000רביביםרביבים

11338140מגזר שיתופי390000אגודת רפת הגליל המערבירגבה
10717349מגזר שיתופי444000אגודת רפת רגליםרגבים

3658477מגזר שיתופי445000רמות מנשהרמות מנשה
3652303מגזר שיתופי135000רמת דודרמת דוד

3435651מגזר שיתופי184000רמת הכובשרמת הכובש
3652303מגזר שיתופי335000רמת השופטרמת השופט

7288889מגזר שיתופי178000אגודת רפת זבולוןרמת יוחנן
3713161מגזר שיתופי437000רשפיםרשפים



4003950מגזר שיתופי304000שדה אליהושדה אליהו
3473534מגזר שיתופי327000שדות יםשדות ים

3524738מגזר שיתופי3578000שדמות מחולהשדמות מחולה
4853191מגזר שיתופי394000שובלשובל

3508008מגזר שיתופי1265000שומריהשומריה
4158992מגזר שיתופי439000שלוחותשלוחות

3930094מגזר שיתופי264000שער הגולןשער הגולן
4051480מגזר שיתופי237000שער העמקיםשער העמקים

4089470מגזר שיתופי126000שרידשריד
7324500מגזר שיתופי1172000אגודת רפת תפןתובל

3930094מגזר שיתופי4006000תל קצירתל קציר
4259634מגזר שיתופי84000תל יוסףתל-יוסף
834489.6מגזר משפחתי819042וינדהולץ אריהאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819031חסיד חגיאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819025טנא צביאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819031יפה אהודאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819045כהן רוניאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819023נוי אריהאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819045קרייזל אבי ואילנהאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819042רוזמרין גדאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819006ריינהולד אריה ובטיאביגדור
834489.6מגזר משפחתי819005ריינהולד דני ותמראביגדור
834489.6מגזר משפחתי819004שיף עמיחיאביגדור

834489.6מגזר משפחתי2052058אליהו יוסף ופנינהאביטל
834489.6מגזר משפחתי2052024מיכאל אפרים ויפהאביטל

834489.6מגזר משפחתי4011019ביטרמן נתנאל ושריאבני איתן
834489.6מגזר משפחתי4011029עדיאל כהןאבני איתן
834489.6מגזר משפחתי4011020ענת מרלינגןאבני איתן
834489.6מגזר משפחתי4011037עסיס נחמיהאבני איתן

834489.6מגזר משפחתי2012002גיא דוד ונטעאורות
834489.6מגזר משפחתי2012002מרקס סמדר ונדבאורות
834489.6מגזר משפחתי2012001פרנק יונתןאורות
834489.6מגזר משפחתי2012005קורציג יוחנןאורות
834489.6מגזר משפחתי2012002רינה ויעקב פזאורות

834489.6מגזר משפחתי785032אברהם זכריהאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785016דמתי אברהם סעידאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785005דמתי זכריה יחיאאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785005דמתי רחמיםאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785017דמתי שאלתיאל ומיכלאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785017יהודה מועלםאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785006עוזני שלמהאחיהוד
834489.6מגזר משפחתי785042פנחס אברהםאחיהוד

834489.6מגזר משפחתי804036גהדוע יוסף וברוריהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804005דהמן מאיר ושמחהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804078זאב ארביב וחדורהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804025טמם יוסף וסעידהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804016לגאלי ניסים ואילה-משק 16אחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804026נטו דוד ולאהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804037נטו משה ופנינהאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804071שמקה אליהו ואינסאחיסמך
834489.6מגזר משפחתי804066תשובה שלוםאחיסמך

834489.6מגזר משפחתי49041אדלשטיין רענן ואסנתאילניה
834489.6מגזר משפחתי1182005אורן אוריאלון הגליל
834489.6מגזר משפחתי1182002יחיאלי יהודהאלון הגליל
834489.6מגזר משפחתי1182004צחר דורוןאלון הגליל

834489.6מגזר משפחתי4002031דורון איילאליעד
834489.6מגזר משפחתי4002043ורשבסקי יהודהאליעד
834489.6מגזר משפחתי4002002שוקרון יצחקאליעד



834489.6מגזר משפחתי680045ישראל ראובן ומלכהאמץ
834489.6מגזר משפחתי680019לייבה טיטהאמץ
834489.6מגזר משפחתי680018סהר יורםאמץ
834489.6מגזר משפחתי680084סקורצרו דוד ושושנהאמץ
834489.6מגזר משפחתי680077פישביין דניאמץ
834489.6מגזר משפחתי680077פישביין ישראלאמץ
834489.6מגזר משפחתי680085קרטיס דן וטליהאמץ

834489.6מגזר משפחתי701030חביב אורי וברכהארבל
834489.6מגזר משפחתי701024שמיר אביארבל

834489.6מגזר משפחתי155001אביאלי דודבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155100אבידן רוניתבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155013בן-יהושע עומר ואילהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155094בן-יעקב דוד וזיוהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155018בן-יצחק אביהו ומרגליתבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155084גד אלוןבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155034ורד דן וחוהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155074זולר דניאלבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155037זולר עמיר ושלומיתבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155076זמורה אילן ונוריתבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155040חנין אמנון ושרהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155097יערי יובל ושלומיתבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155049כהנשטם ראובן ודבורהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155056כץ רונןבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155052כץ רענןבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155074כרמל תקוהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155056לוי עדי ונטליבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155057מאיר יהודה ומיכלבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155001מטלון זיו וגאיהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155072קול יעקבבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155071קורן רמי וברברהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155074קינן גד ונאוהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155083קנטור מאירבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155078ראביד שחר וצלילהבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155088שיינבויים חמדה ודןבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155094שמיר יעלבאר טוביה
834489.6מגזר משפחתי155094שפר גיוראבאר טוביה

834489.6מגזר משפחתי697092כ"ץ ירדנהבארותים
834489.6מגזר משפחתי697092כ"ץ מאירבארותים
834489.6מגזר משפחתי697081קליין מנחםבארותים

834489.6מגזר משפחתי559002ברג חנןבוסתן הגליל
834489.6מגזר משפחתי698070אמטו רגינה ומשהבורגתא

834489.6מגזר משפחתי736002אברהם תמרבטחה
834489.6מגזר משפחתי762065הדר עמנואלבטחה
834489.6מגזר משפחתי762055יצחק שרון ונחמהבטחה
834489.6מגזר משפחתי762031שרעבי חיים וסלמהבטחה
834489.6מגזר משפחתי762073שרעבי סעדיה (רחל)בטחה
834489.6מגזר משפחתי234007טרייסטר חגיביצרון
834489.6מגזר משפחתי234006רייטן ניסיםביצרון

834489.6מגזר משפחתי562034פרידמן מאירבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי562034קנדיל מאירבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי562034שטורם צביבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי562033שלו ישראלבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי562034שלומוביץ ארזבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי562034שלומוביץ חנוךבית אלעזרי
834489.6מגזר משפחתי571058ברגר אברהםבית גמליאל

834489.6מגזר משפחתי322004קורלנדר טומיבית הלל
834489.6מגזר משפחתי322004קורלנדר לילי וזאבבית הלל
834489.6מגזר משפחתי322037קליין משהבית הלל



834489.6מגזר משפחתי2033004דובדבני יוסף חייםבית חלקיה
834489.6מגזר משפחתי2033004דובדבני ישעיהבית חלקיה
834489.6מגזר משפחתי2033004דובדבני צבי-אבאבית חלקיה
834489.6מגזר משפחתי2033005שוורץ משהבית חלקיה

834489.6מגזר משפחתי326024זימן יואבבית יצחק
834489.6מגזר משפחתי326024זימן רפאלבית יצחק
834489.6מגזר משפחתי326033זלקה תהילהבית יצחק
834489.6מגזר משפחתי430007ברנדס צבי ואפרתבית לחם
834489.6מגזר משפחתי430004דומינסקי יהודית ואיתןבית לחם
834489.6מגזר משפחתי430006רוגוזינסקי בטניהבית לחם

834489.6מגזר משפחתי248010גולן נילי ויצחקבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248011גלס ארזהבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248057כהן עפרה ומשהבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248023מרמור ערןבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248013פלדמן סמדר ויוסיבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248033צהרי איילבית שערים
834489.6מגזר משפחתי248056רון יורם וחנהבית שערים

834489.6מגזר משפחתי760088גואטה עמוס וליזתבן זכאי
834489.6מגזר משפחתי760088גואטה ראובן ואסתרבן זכאי

834489.6מגזר משפחתי685011אהרון שמואלבניה
834489.6מגזר משפחתי685014בלומשטיין מיכאלבניה
834489.6מגזר משפחתי685021וייס מאירבניה
834489.6מגזר משפחתי685034קבלה יעקבבניה

834489.6מגזר משפחתי746028ברבי אשרברכיה
834489.6מגזר משפחתי793008סופר יהודהברכיה
834489.6מגזר משפחתי746038סיגרון עמוסברכיה

834489.6מגזר משפחתי4021021אלוני אליהוגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021048בן ציון צפרירגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021004גולני יוחנןגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021024גור אריה נפתלי וציונהגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021026גרוס דניגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021007ורפל צביגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021017לוין יהודהגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי4021033מושה סופרגבעת יואב
834489.6מגזר משפחתי802062יהוד מנשה ואנג'להגבעת כח
834489.6מגזר משפחתי802004שמע שלמהגבעת כח

834489.6מגזר משפחתי793074ארצי אהרון וגילהגבעתי
834489.6מגזר משפחתי793074דרויש אברהם ורבקהגבעתי
834489.6מגזר משפחתי793010כהן יגאלגבעתי
834489.6מגזר משפחתי706022כורשיד סעידגיאה
834489.6מגזר משפחתי736061אליהו בדשגילת
834489.6מגזר משפחתי736003ישי אברהםגילת
834489.6מגזר משפחתי736003ישי יוסףגילת
834489.6מגזר משפחתי736003ישי קמילהגילת

834489.6מגזר משפחתי863056אבולש אמיל ושרהגינתון
834489.6מגזר משפחתי734029שוורץ אפרים ורבקהגן יאשיה
834489.6מגזר משפחתי307005יונגרייס חייםהזורעים

834489.6מגזר משפחתי684002גזית אורי ואביגילהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684105גלאובר אליעזרהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684096גליה ויונתן אמירהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684022דובדבני אבי ואורנההיוגב
834489.6מגזר משפחתי684078היידמן שאול וענתהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684035הלפרין חיים ונסיההיוגב
834489.6מגזר משפחתי684005זמיר טלהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684048ספיר עמוס ועדההיוגב
834489.6מגזר משפחתי684098פרום ברוך ושילההיוגב
834489.6מגזר משפחתי684069פריד שלמה וחניהיוגב
834489.6מגזר משפחתי684049רוזן פנינההיוגב



834489.6מגזר משפחתי684066תמיר אילן ורחלהיוגב
834489.6מגזר משפחתי5000001שחף מירי ויעקב - חוות השחפיםחוות השחפים

834489.6מגזר משפחתי8900001מריח פדלטמרה
834489.6מגזר משפחתי46014קמחי אסתריבניאל
834489.6מגזר משפחתי46014קמחי נאוריבניאל

834489.6מגזר משפחתי811025דוד יוסףיכיני
834489.6מגזר משפחתי811021זהבי סעדיהיכיני
834489.6מגזר משפחתי811006חג'בי אלוןיכיני
834489.6מגזר משפחתי811031מדמוני ישראליכיני
834489.6מגזר משפחתי811013מדמוני ציונה - משק 13יכיני
834489.6מגזר משפחתי2011079זנדני אבנר ומרגליתינון
834489.6מגזר משפחתי2011008עמר משהינון

834489.6מגזר משפחתי241005אנגל יפה ואילןיקנעם (מושבה)
834489.6מגזר משפחתי241005אנגל עוזייקנעם (מושבה)
834489.6מגזר משפחתי241001יוקר יוסףיקנעם (מושבה)
834489.6מגזר משפחתי241004ניסינבוים יעליקנעם (מושבה)
834489.6מגזר משפחתי241008שטראוס אמיתייקנעם (מושבה)
834489.6מגזר משפחתי241008שטראוס דביקנעם (מושבה)

834489.6מגזר משפחתי4028094להן ירוןכנף
834489.6מגזר משפחתי4028083נאור איילכנף
834489.6מגזר משפחתי4028065שטיגליץ יורםכנף

834489.6מגזר משפחתי690001פרידמן מאירכפר אחים
834489.6מגזר משפחתי220005ברעם דרור ורינהכפר ביאליק
834489.6מגזר משפחתי220008כהן חגית וידידכפר ביאליק

834489.6מגזר משפחתי132042פרקש יצחק וברכהכפר ברוך
834489.6מגזר משפחתי132007שדה אברהם וחגיתכפר ברוך

834489.6מגזר משפחתי187001ברגר יעקבכפר הס
834489.6מגזר משפחתי217002איגנר יוסףכפר הרא"ה
834489.6מגזר משפחתי217003יעקבס שלמהכפר הרא"ה
834489.6מגזר משפחתי217006פלג מרדכיכפר הרא"ה
834489.6מגזר משפחתי190010אבני יעקבכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187אוריון אליהוכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190079אושרי ארנון ונעמהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187ארזי יחיעם וחדווהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190060אשוח סמדרכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190041בולטינסקי אמנוןכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190090בן-שאול שי ומיכל איליהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187בר יוסףכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190162גבע זיו ולאוניכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187גולדנטל אברהםכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190103גולן איתן ורבקהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190056דגני אילןכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190010המל שמואל יעקבכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187הראל עדנהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187חביב דורוןכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190150חרובי יובלכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190079לבנון דרור ואדוהכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190187נעמן אוריאלכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190030פורת יצחקכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190145פרקר צביכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190110קפלנסקי נירכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי190150שבתאי איתןכפר ויתקין
834489.6מגזר משפחתי320018הדס אסף ומוריאלכפר ורבורג
834489.6מגזר משפחתי320018הדס ישי ורותיכפר ורבורג
834489.6מגזר משפחתי320043פרידלר אברהם וניליכפר ורבורג
834489.6מגזר משפחתי320043פרידלר עודד ומריםכפר ורבורג
834489.6מגזר משפחתי786011אליהו רבקהכפר זיתים
834489.6מגזר משפחתי786026דניאל שיכפר זיתים



834489.6מגזר משפחתי786029יוסף נחמיהכפר זיתים
834489.6מגזר משפחתי786017שלמה אליהוכפר זיתים
834489.6מגזר משפחתי786037שלמה עופרהכפר זיתים
834489.6מגזר משפחתי786009שלמה עקיבאכפר זיתים

834489.6מגזר משפחתי112009חלב"זכפר חסידים
834489.6מגזר משפחתי112001חרג גיוראכפר חסידים
834489.6מגזר משפחתי233017מלצר יהושעכפר ידידיה
834489.6מגזר משפחתי140005אבן טוב הדסהכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140090יריב יעקב (בירביס)כפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140090יריב רפי (וידלר)כפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140030ישראלי חגי ומיכלכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140005כהן עובדכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140075כהנוב שי וירדןכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140087כנעני אביטלכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140030מירז שמואלכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140040נבו רמיכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140030עמיצור נדבכפר יהושע
834489.6מגזר משפחתי140020פניני שמואלכפר יהושע

834489.6מגזר משפחתי85037בורן צביקה ורקפתכפר יחזקאל
834489.6מגזר משפחתי85040גלבוע בועזכפר יחזקאל
834489.6מגזר משפחתי85049נועה ורוני עוזרכפר יחזקאל
834489.6מגזר משפחתי85034פורת עודדכפר יחזקאל

834489.6מגזר משפחתי387009שמואל פייןכפר מונש
834489.6מגזר משפחתי388012גרוספלד דודכפר קיש

834489.6מגזר משפחתי743014ויטנר איתמרכפר שמואל
834489.6מגזר משפחתי743046רוטמן יששכרכפר שמואל
834489.6מגזר משפחתי743047רוטמן משהכפר שמואל

834489.6מגזר משפחתי2029044בדיחי מריםמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029068גובי גדעון ולידןמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029052טיירי אוריאלמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029040טיירי שולמיתמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029071מטמון אפרים ואביטלמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029083מטמון בני ופנינהמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029049מטמון זכריהמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029005סולומון דנימדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029086עקרי שמעון ואהובהמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029005קורש אבנרמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029090קורש שרוניתמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029087קנימח אשר ושרהמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029012קנימח יפתמדרך עוז
834489.6מגזר משפחתי2029012שרעבי ציוןמדרך עוז

834489.6מגזר משפחתי63001גולדשטיין אילן וענבלמושבה כנרת
834489.6מגזר משפחתי63001יהודה שניידמןמושבה כנרת
834489.6מגזר משפחתי63001רן שניידמןמושבה כנרת

834489.6מגזר משפחתי2054050דוד אסי וכרמיתמיטב
834489.6מגזר משפחתי2054056דניאל שבתאימיטב
834489.6מגזר משפחתי2054015עטר אמנוןמיטב

834489.6מגזר משפחתי2030011עזרא גילה ורונןמנוחה
834489.6מגזר משפחתי4008001בן פורת שחרמעלה גמלא
834489.6מגזר משפחתי4008036סגל ישראלמעלה גמלא
834489.6מגזר משפחתי4008036סוקר ישימעלה גמלא
834489.6מגזר משפחתי4008001עומרי עתריהמעלה גמלא

834489.6מגזר משפחתי757001ארגמן יהושעמצליח
834489.6מגזר משפחתי58001טריפון אביבהמצפה
834489.6מגזר משפחתי58003קמחי אמנוןמצפה
834489.6מגזר משפחתי58003קמחי חגית וארזמצפה
834489.6מגזר משפחתי58002קמחי ראובןמצפה
834489.6מגזר משפחתי58002שביט נופרמצפה



834489.6מגזר משפחתי97045בן דרור רינה ומרדכימרחביה (מושב)
834489.6מגזר משפחתי97038יוגב חנהמרחביה (מושב)
834489.6מגזר משפחתי97051מאירוביץ מיכל וערןמרחביה (מושב)
834489.6מגזר משפחתי97037נוביץ עומרמרחביה (מושב)
834489.6מגזר משפחתי97018פלק נירמרחביה (מושב)

834489.6מגזר משפחתי791045ג'יבלי גאולהמשען
834489.6מגזר משפחתי791002דהרי טיראןמשען
834489.6מגזר משפחתי791025כהן יחיאלמשען
834489.6מגזר משפחתי791025כהן ניסיםמשען
834489.6מגזר משפחתי791022תעשה מנשהמשען

834489.6מגזר משפחתי4551100אורן יצחק וקטלינהנאות גולן
834489.6מגזר משפחתי4551100יובל מסהנאות גולן
834489.6מגזר משפחתי4551100לייבוביץ אביגדור ונילינאות גולן
834489.6מגזר משפחתי4551100לנדסמן רותנאות גולן
834489.6מגזר משפחתי4551026קרול אפרייםנאות גולן
834489.6מגזר משפחתי4551015רפת בסט נאות גולןנאות גולן

834489.6מגזר משפחתי80037בלוך ישראל ואורהנהלל
834489.6מגזר משפחתי80046בן ברק יאיר וצילהנהלל
834489.6מגזר משפחתי80046בן ברק רם ואילתנהלל
834489.6מגזר משפחתי80028בנימיני דרור וגתיתנהלל
834489.6מגזר משפחתי80039גבאי אפרת וגיוראנהלל
834489.6מגזר משפחתי80022גורן עופר ומזלנהלל
834489.6מגזר משפחתי80016זרחי נחום ומינהנהלל
834489.6מגזר משפחתי80061מנור ירדנה ולביאנהלל
834489.6מגזר משפחתי80037נותקין יאירנהלל
834489.6מגזר משפחתי80042צור ליאת וגברינהלל
834489.6מגזר משפחתי80076שמואלי אריה וקרןנהלל

834489.6מגזר משפחתי4304055גולדיטש נחום ונעמהנוב
834489.6מגזר משפחתי4304092גולן צבי וזהבהנוב
834489.6מגזר משפחתי4304005הילמן אהוד ואורהנוב
834489.6מגזר משפחתי4304042חדד חייםנוב
834489.6מגזר משפחתי4304012טבצ'ניק אברהם וזיוהנוב
834489.6מגזר משפחתי4304051יהודה פרסלרנוב
834489.6מגזר משפחתי4304005לבנוני צבי ורוחמהנוב
834489.6מגזר משפחתי4304091מוטי ואורה דויטשנוב
834489.6מגזר משפחתי4304055משה ומינדי הורוביץנוב
834489.6מגזר משפחתי4304055שרייבר רפאל וזהבהנוב

834489.6מגזר משפחתי449049ויינריב יחיאלנחלים
834489.6מגזר משפחתי449039פורר אבנר ורוניתנחלים
834489.6מגזר משפחתי449049שטיינמץ שושנהנחלים

834489.6מגזר משפחתי851061בלאיש יורם ובת שבעניצני עוז
834489.6מגזר משפחתי851067מצרי מרדכיניצני עוז
834489.6מגזר משפחתי851076פלר משה ורחלניצני עוז
834489.6מגזר משפחתי851003פרץ שלום ומריםניצני עוז
834489.6מגזר משפחתי553024אבידב איתן ודפנהניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553025איתי ושמרית גילניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553001ברסקי הדר ושריניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553025דואק נוריתניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553024יליניק אריה ומריםניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553019מיינרט סמדר ומנחםניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553019סטרשנוב דן וסיגלניר בנים
834489.6מגזר משפחתי553010קמחי מרדכי ומריםניר בנים

834489.6מגזר משפחתי699015דסקל רבקהניר ישראל
834489.6מגזר משפחתי699015נתן מרדכי וחנהניר ישראל
834489.6מגזר משפחתי699020סקלסקי מליניר ישראל
834489.6מגזר משפחתי699015פודור מנחםניר ישראל
834489.6מגזר משפחתי699006צייזלר אברהם ואילנהניר ישראל

834489.6מגזר משפחתי826036גואטה כליפהעוזה



834489.6מגזר משפחתי711061אלגלי אברהםעזריה
834489.6מגזר משפחתי711004אלון אברהםעזריה
834489.6מגזר משפחתי711004נסים אברהםעזריה

834489.6מגזר משפחתי817009בוקובזה יוסףעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817015בן לולו שמעוןעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817015גורנו אליהועזריקם
834489.6מגזר משפחתי817016גלילי אליעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817017גלילי עמנואל ושולמיתעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817021טהר עמוס וזהבהעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817022יעקבי יוסףעזריקם
834489.6מגזר משפחתי817037יצחק אייל (עלוש ויקטור)עזריקם
834489.6מגזר משפחתי817027כהן דותן ואושרתעזריקם

834489.6מגזר משפחתי687025חנן יזרעאליעין אילה
834489.6מגזר משפחתי687080פרל מאירעין אילה
834489.6מגזר משפחתי687080פרל עמריעין אילה

834489.6מגזר משפחתי708031בראון דוד אהוד וסימהעמקא
834489.6מגזר משפחתי708057דוגמא עזריאלעמקא
834489.6מגזר משפחתי708094לוי יחיאלעמקא
834489.6מגזר משפחתי708114מדר אסתרעמקא
834489.6מגזר משפחתי708065משה דרורעמקא
834489.6מגזר משפחתי708042משה עזרי וצילהעמקא
834489.6מגזר משפחתי708044משולם עובדיה ואסתרעמקא
834489.6מגזר משפחתי708010עובד יעקבעמקא
834489.6מגזר משפחתי1151004אורן יוסיפארן
834489.6מגזר משפחתי1151001בן-אליהו עמריפארן
834489.6מגזר משפחתי1151019בן-דוד בועזפארן
834489.6מגזר משפחתי1151021הדס דניפארן

834489.6מגזר משפחתי750003דהרי יונהפדויים
834489.6מגזר משפחתי750039חסון מנשהפדויים
834489.6מגזר משפחתי750082כרבי נסיםפדויים
834489.6מגזר משפחתי750031עומסי דרורפדויים
834489.6מגזר משפחתי749004אברהם יצחקפטיש
834489.6מגזר משפחתי749024אמבא גרשון ורחליפטיש
834489.6מגזר משפחתי749056גבריאל שמואלפטיש
834489.6מגזר משפחתי749015דודיאן רותפטיש
834489.6מגזר משפחתי749025חביביאן ראובןפטיש
834489.6מגזר משפחתי749026חדרי דודפטיש
834489.6מגזר משפחתי749088כדורי יעקבפטיש
834489.6מגזר משפחתי749023כהן (אליאסי) חיים ושרהפטיש
834489.6מגזר משפחתי749003כהן אלישעפטיש
834489.6מגזר משפחתי749050כהן אפריםפטיש
834489.6מגזר משפחתי749003כהן מיכאלפטיש
834489.6מגזר משפחתי749003כהן פנחספטיש
834489.6מגזר משפחתי749014כהן שמעוןפטיש
834489.6מגזר משפחתי749003כהן תקוהפטיש
834489.6מגזר משפחתי749021לוי רבקה - פטישפטיש
834489.6מגזר משפחתי749034מזרחי זריפטיש
834489.6מגזר משפחתי749015מעלימי נחמיהפטיש
834489.6מגזר משפחתי749006נבטי גרשוןפטיש
834489.6מגזר משפחתי749057נבטי הרצלפטיש
834489.6מגזר משפחתי749016ניסני יעקבפטיש
834489.6מגזר משפחתי749024עבדתי הדסהפטיש
834489.6מגזר משפחתי749065צפרירי אדוארדפטיש
834489.6מגזר משפחתי749001קלימי בנימיןפטיש
834489.6מגזר משפחתי749040שלום עופרפטיש

834489.6מגזר משפחתי2059063דוד אליהו ונעמיפעמי תש"ז
834489.6מגזר משפחתי2059028סריזדה ברוריהפעמי תש"ז
834489.6מגזר משפחתי2059028סריזדה יוסף וניצהפעמי תש"ז



834489.6מגזר משפחתי2059028סריזדה מלכהפעמי תש"ז
834489.6מגזר משפחתי2059078עמרני אריהפעמי תש"ז
834489.6מגזר משפחתי2059078עמרני פרנג'יפעמי תש"ז
834489.6מגזר משפחתי2059016קלימי ראובן ואתיפעמי תש"ז

834489.6מגזר משפחתי2053041אברהם אדיבהפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053017אליה רחמיםפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053040יהושע ניסן ורבקהפרזון
834489.6מגזר משפחתי85034יונה אמנוןפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053039יוסף דייןפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053056יעקב פנחס ולבנהפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053027כהן עופר ושולמיתפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053012לוי גורן וכוכבהפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053013לוי זיוהפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053011לוי רענןפרזון
834489.6מגזר משפחתי2053026פראג' ירוןפרזון

834489.6מגזר משפחתי613057סגל אודיציפורי
834489.6מגזר משפחתי4025068מאס אילןקדמת צבי

834489.6מגזר משפחתי4702040מטוס אסף ודבורהרמות
834489.6מגזר משפחתי6000001חוות טנא - משה טנארמת הנגב

834489.6מגזר משפחתי339002אברמוביץ' יצחקרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339001ארבל פנחסרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339017בורנשטיין יחזקאל ואלינועררמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339034בירן בנימין ומיכלרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339034בירן עוזי וחיהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339023גוזובסקי נתןרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339003דובלין עוזיאל וזורקהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339017דור דודרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339006לנדאו שמואל ומריםרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339006סוליבאן יהודה ושרהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339027ספקטור דוד וחביבהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339030עזריאלי יזהר ואילתרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339021קיפר שמואל ושולהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339048רודברג חיים ולאהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339035רודברג פנינהרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339031רמות יעקב ותמררמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339031רמות משה ויהודיתרמת צבי
834489.6מגזר משפחתי339011שיר בילהרמת צבי

834489.6מגזר משפחתי721019הרשלקוביץ חנהשדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721014יצחקי דודשדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721040ספקטור צבישדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721026פולטהיים אהרוןשדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721040קובי סלעשדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721018שטראוס אירןשדה אילן
834489.6מגזר משפחתי721024שלמון יעקבשדה אילן

834489.6מגזר משפחתי142012יוגב יוסף ושלומיתשדה יעקב
834489.6מגזר משפחתי142005כהן חיים ושולמיתשדה יעקב
834489.6מגזר משפחתי142005כהן תמרה ואילןשדה יעקב
834489.6מגזר משפחתי142003לוין משהשדה יעקב

834489.6מגזר משפחתי306061ורטהיים אשרשדמות דבורה
834489.6מגזר משפחתי306065רוזנק משה ורותשדמות דבורה
834489.6מגזר משפחתי306017שוהם ליאתשדמות דבורה
834489.6מגזר משפחתי306023שורץ איל וגליתשדמות דבורה

834489.6מגזר משפחתי873059גואטה ישראל ועליזהשלוה
834489.6מגזר משפחתי873049מאמו חייםשלוה
834489.6מגזר משפחתי873043ממו אמנון ואניהשלוה
834489.6מגזר משפחתי873043ממו דוד ומריםשלוה
834489.6מגזר משפחתי692033שטקלר מיכאלשפיר

834489.6מגזר משפחתי292005ברימברג יעקב ובלההשרונה



834489.6מגזר משפחתי292016גור יונה ושמואלשרונה
834489.6מגזר משפחתי292016גורפינקל ויקישרונה
834489.6מגזר משפחתי292009וידה משה ואסתרשרונה
834489.6מגזר משפחתי292025לרנר ריקי וזאבשרונה
834489.6מגזר משפחתי292003סגלצ'יק רחלשרונה
834489.6מגזר משפחתי292025קליינמן משה וענתשרונה

834489.6מגזר משפחתי763064אריה מריםשתולים
834489.6מגזר משפחתי103019כהן בתיה וזהרתל עדשים
834489.6מגזר משפחתי103007סיבוני ענבלתל עדשים

834489.6מגזר משפחתי727062אברמוביץ איציק וזהבהתלמי יחיאל
834489.6מגזר משפחתי2002055לדאני אפרים ושלווהתנובות

834489.6בית ספר2021000אשל הנשיאאשל הנשיא
834489.6בית ספר1084000ביה"ס בן שמןבן שמן (כפר הנוער)

834489.6בית ספר9823000הכפר הירוקהכפר הירוק
834489.6בית ספר371000ביה"ס כדוריכדורי
834489.6בית ספר2006000כנותכנות

834489.6בית ספר427000כפר גליםכפר גלים
834489.6בית ספר890000כפר הנער הדתיכפר חסידים
834489.6בית ספר107000כפר סילברכפר סילבר

834489.6בית ספר22000מקוה ישראלמקוה ישראל
834489.6בית ספר81000ביה"ס נהללנהלל

834489.6בית ספר7700000ביה"ס ניר העמקעפולה
834489.6בית ספר102000ביה"ס חקלאי שפיהשפיה


