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  2018בשנת לחקלאות במערכת הארצית השפירים  צריכת המים ם מפורטים של נתוני

המים את הנתונים הקיימים ברשות על צריכות  הציבור להביא לידיעת תמבקש רשות המים והביוב )חטיבת אסדרה(,

 .2018השפירים לחקלאות במערכת הארצית לשנת 

, עליו לפנות למר דני לביא מחטיבת המצורף להודעה זו עוניין להשיג על נתוני הצריכה המוצגים בדו"חבמידה וצרכן מ

יש לצרף לפניה מסמכים תומכים  .29//1912לא יאוחר מתאריך , daniell@water.gov.il האסדרה ברשות המים  בדוא"ל 

 לציין כי אין  לראות בהגשת ההשגה אישור לתיקון המידע.רלוונטיים. למותר 

, כפי 2018במערכת הארצית לשנת לחקלאות השפירים  להלן הדגשים לגבי נתוני הקצאות המים וצריכות המים

 שמוצגים בדו"ח המצ"ב :

  המידע מוצג ברמת הצרכן המקבל. הסבר: במקרה שספק א' מספק מים הן לעצמו והן לספק ב', הצריכה

 ספק ב' לא כלולה בצריכה של ספק א', אלא מוצגת במסגרת הצריכה של צרכן ב'. של

 או מאי נובעים מפחת, הם הפרשיםככל שיש  ם.מפורטיצרכניו ההמידע הוא ברמת צרכן ראשי מקבל ו- 

 על אספקה לצרכנים מפורטים. של הספקדיווח 

  וכל לא דיווח  מופיעה הערה , ניולצרכבמידה וספק לא דיווח על צריכת המים שלו ועל אספקת המים

 .ספקה רשומים כצריכה של המסופקים המים

 ים שפירים שהוזרמו במערכת השפד"ןצריכת המים השפירים כוללת מ. 

 או בשנים הבאות, הכל 2020ת נתוני הצריכות עשויים לשמש בסיס להקצאות מים שפירים לחקלאות בשנ 

 רכת הארצית, כפי שנקבעות מעת לעתת המים במעבהתאם להוראות הדין הרלוונטי ובכפוף לכמויו

 

, נתוני אספקת המים של חברת מקורות הם: נתוני הפקת המים ממתקני הפקה פרטיים,לדו"ח זה מקורות המידע 

תאגידי אודות כמויות המים שסיפקו  ובכלל זה מידעהמספקים מים לצרכנים מפורטים ספקים דיווחי אספקת מים של 

  לצרכנים שבתחומן. והישובים המתוכננים רשויות המקומיותהמים, ה

עם זאת יתכנו אי דיוקים שמקורם בהעדר  על מנת להגיע לדיוק מרבי. חטיבת אסדרהע"י אנשי ובוקר  עובדכל המידע 

הפרסום נועד לאפשר לציבור להתייחס לנתונים  .דיווח של חלק מספקי המים על צריכת המים למטרות השונות

 ולהביא מידע רלוונטי נוסף, ככל שקיים בידיו.  האמורים

 בברכת שנה גשומה,

 שרון נוסבוים

מנהלת אגף פיקוח )ספקים( 

 ומידע
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מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

0אברהים חדד ופאהד פרדאן12

אברהים חדד ופאהד 

14.014.6פרדאן

14

ח לאספקת "עבלין אגש- אלנשאט 

0מים

עבלין - אלנשאט 

70.664.6ח לאספקת מים"אגש

0מ"בע' חק' שת' אל מחבה אג20

' שת' אל מחבה אג

7.87.4מ"בע' חק

78.458.3אל עז אגודה0אל עז אגודה21

85.476.7נהדת אל פאלח0נהדת אל פאלח22

0אל חדאר אגודה באעבלין23

אל חדאר אגודה 

122.2129.1באעבלין

0אעבלין אגודה חקלאית24

אעבלין אגודה 

98.391.2חקלאית

73.171.7'שת' אל דואלי אג0'שת' אל דואלי אג25

0.91.2דראושה סאמי0דראושה סאמי35

7.07.0מ"בוסתן שאן בע5מ"חברה לפתוח עמק בית שאן בע50

0שמעון כהנר- חוות יערות הגלבוע 101

- חוות יערות הגלבוע 

7.78.5שמעון כהנר

0.10.1ם'האשם סלמאן נג0ם'האשם סלמאן נג117

5.02.5'שת' אלמדמון אג0'שת' אלמדמון אג118

0אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון122

אלרמק אגודה 

0.20.1הספק דיווחשיתופית שייח דנון

1.31.1כליב מחמוד1אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון122

0.00.0היתם בדראן2אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון122

70.161.8הספק דיווחבוסתן הגליל מושב0בוסתן הגליל מושב126

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב
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צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

291.9289.1הספק דיווחהעמק קבוץ-בית0העמק קבוץ-בית127

2.73.5עלי מוהנא משלב1העמק קבוץ-בית127

1,071.1766.4הספק דיווחעמי מושב-בן0עמי מושב-בן128

152.5202.4הספק דיווחגעתון קבוץ0געתון קבוץ131

0.20.1פהד פאעור1געתון קבוץ131

1.00.0מחמוד כליב3געתון קבוץ131

16.913.5אסלאן יונס0אסלאן יונס137

47.251.8הספק דיווחכליל כפר שיתופי0כליל כפר שיתופי138

403.2239.9הספק דיווחיחיעם קבוץ0יחיעם קבוץ139

0.22.7 פהד פאעור3יחיעם קבוץ139

0.90.2ינקו סדובניק4יחיעם קבוץ139

0.10.1מזייד עבאס0מזייד עבאס140

930.5943.0הספק דיווחכברי קבוץ0כברי קבוץ141

25.420.8הספק דיווחלוחמי הגיטאות קבוץ0לוחמי הגיטאות קבוץ143

78.692.6רפת משותפת7לוחמי הגיטאות קבוץ143

35.91.0הספק דיווחנס עמים אגודה0נס עמים אגודה146

16.015.9עיסא ופואז חורי7נס עמים אגודה146

147

' חק' מים שת' מימי השיירה אג

0מ"בע

' מימי השיירה אג

660.6692.4הספק דיווחמ"בע' חק' מים שת
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100.695.7הספק דיווחסער קבוץ0סער קבוץ149

135.1137.8הספק דיווחעברון קבוץ0עברון קבוץ151

2.12.2אופק מוסד חינוכי4עברון קבוץ151

570.5666.8הספק דיווחעמקא מושב0עמקא מושב154

159

מי רגבה אגודה שיתופית 

0לאספקת מים

מי רגבה אגודה 

שיתופית לאספקת 

31.045.2הספק דיווחמים

159

מי רגבה אגודה שיתופית 

101.9105.8רפת משותפת4לאספקת מים

38.631.4הספק דיווחשמרת קבוץ0שמרת קבוץ162

23.835.5הספק דיווחאביטל מושב0אביטל מושב168

0אדירים מושב לחקלאות170

אדירים מושב 

18.120.7לחקלאות

175

ברק מושב עובדים להתישבות 

0מ"בע' שת' חק

ברק מושב עובדים 

' שת' להתישבות חק

32.640.6הספק דיווחמ"בע

178

גדיש מושב עובדים להתישבות 

0מ"בע' שת' חק

גדיש מושב עובדים 

' שת' להתישבות חק

11.013.6הספק דיווחמ"בע

182

דבורה מושב עובדים להתישבות 

0מ"בע' שת' חק

דבורה מושב עובדים 

' שת' להתישבות חק

57.172.3הספק דיווחמ"בע

0לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

' שת' אנעאש אג-אל

0.2הספק דיווחלאספקת מים

0.40.5אללטיף.חמאד ע1לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

0.70.7זיאדאת סאלח2לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

0.50.4סלים אחמד ולידי3לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192
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0.60.5סלים עאוני4לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

0.30.2אבר אחמד מוחמד'ג5לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

0.71.0מוסעב חוסני בטאח6לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

0.40.2נעמאן עבדאללה7לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

8לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל192

עבד אלטיף מחמוד 

1.3חמאד

65.860.8הספק דיווחמיטב מושב0מיטב מושב195

196

מלאה מושב עובדים להתישבות 

0מ"בע' שת' חק

מלאה מושב עובדים 

' שת' להתישבות חק

41.039.6הספק דיווחמ"בע

24.221.8הספק דיווחניר יפה מושב0ניר יפה מושב199

205

פרזון מושב עובדים להתישבות 

0מ"בע' שת' חק

פרזון מושב עובדים 

' שת' להתישבות חק

97.2129.9הספק דיווחמ"בע

103.1108.9הספק דיווחרם און מושב0רם און מושב211

104.5117.1הספק דיווחמגן שאול מושב0מגן שאול מושב217

4.54.7מס יוסי0מס יוסי291

0מרעה טורעאן-פרץ עדי ומוטי303

מרעה -פרץ עדי ומוטי

2.82.8טורעאן

8.512.6נבו חיים וטפת0נבו חיים וטפת320

349

סבלאן אגודה שתופית בחורפיש 

0מ"בע

סבלאן אגודה 

שתופית בחורפיש 

2.32.0מ"בע

0בחורפיש' חק' שת' עדאפר אג357

' חק' שת' עדאפר אג

18.422.1בחורפיש

0בחורפיש' אלטארק אג358

' אלטארק אג

20.537.6בחורפיש
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380

עלי באר אגודה שיתופית 

0מ"להשקאה בע

עלי באר אגודה 

שיתופית להשקאה 

109.383.0מ"בע

4.44.3בשוטי אליאס0בשוטי אליאס390

0.80.0שיבלי פאיז חוסיין0שיבלי פאיז חוסיין391

190.4175.3אל בטוף אגודת מים0אל בטוף אגודת מים395

66.857.3'אל רודה אג0'אל רודה אג396

0בסנדלה' אל בלסם אג399

' אל בלסם אג

0.31.0הספק דיווחבסנדלה

0.60.6עומרי אלהם1בסנדלה' אל בלסם אג399

0.00.0עומאי מרואן2בסנדלה' אל בלסם אג399

0.10.0עומרי מדחת עאדל3בסנדלה' אל בלסם אג399

0.00.0מאל'עומרי ג4בסנדלה' אל בלסם אג399

0.00.0עומרי סעיד חסין5בסנדלה' אל בלסם אג399

1.10.8עומרי ראבעה עבד6בסנדלה' אל בלסם אג399

0.00.0עפר'עומרי ג7בסנדלה' אל בלסם אג399

2.60.1עומרי ראפע8בסנדלה' אל בלסם אג399

1.80.0עומרי יוסף עותמאן9בסנדלה' אל בלסם אג399

0.50.4עומרי וליד מוסטפא10בסנדלה' אל בלסם אג399

0.20.3עומרי ראפע11בסנדלה' אל בלסם אג399

0.30.3מוחמד טלאל עומרי13בסנדלה' אל בלסם אג399
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0.70.3עומרי נביל עאמר14בסנדלה' אל בלסם אג399

0.00.2עומרי נזיה מוחמד15בסנדלה' אל בלסם אג399

1.20.0ק"אחמד אל היב רפ0ק"אחמד אל היב רפ403

0מ"טוביא המרכז לפרי וירק בע405

טוביא המרכז לפרי 

18.514.9מ"וירק בע

4.2דוב עלי אסמעיל'מג0דוב עלי אסמעיל'מג408

0ד אגודה שיתופית'אל מונג436

ד אגודה 'אל מונג

1.54.1הספק דיווחשיתופית

1.31.4ידאת'סמיר אנג1ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.60.6ידאת עלי מוסא'נג2ד אגודה שיתופית'אל מונג436

2.92.4ידאת ראתב מוסא'נג4ד אגודה שיתופית'אל מונג436

2.11.5ידאת אברהים'נג5ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.70.6דאת מחמוד'נג6ד אגודה שיתופית'אל מונג436

1.01.0דאת עלי אחמד'נג8ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.70.7ידאת איברהים'נג10ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.60.6ידאת חוסיין'נג11ד אגודה שיתופית'אל מונג436

1.00.8ידאת דאליה'נג12ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.70.7ידאת רביע'נג13ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.40.4'ידאת פרג'נג14ד אגודה שיתופית'אל מונג436

1.41.2ידאת עדנאן'נג15ד אגודה שיתופית'אל מונג436

1.11.1ידאת'נסים אחמד נג17ד אגודה שיתופית'אל מונג436



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.20.3ידאת מחמוד'נוג18ד אגודה שיתופית'אל מונג436

2.00.6ידאת'טאהר נג19ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0.40.6ואהר'ידאת ג'נוג20ד אגודה שיתופית'אל מונג436

0מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

אלעוזיר אגודת מים 

1.915.6הספק דיווחמ"בע

0.30.0חטיב חדרה2מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.10.0חמד סאלח אחמד3מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.10.1פאעור אבתסאם4מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.40.0עומר שאדי5מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.40.6חטיב מוחמד סלים6מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.20.1חטיב מוחמד זכי7מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.30.0חטיב יחיא תופיק8מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0.80.0חיאדרה מוחמד10מ"אלעוזיר אגודת מים בע437

0מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

מים ' אל מזאריב אג

1.62.3הספק דיווחמ"בע' שת

0.40.4מזאריב איהאב1מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

0.50.5מזריב אדהם2מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

0.50.4מזאריב חסן מתקאל3מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

1.50.5מזאריב מולי4מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

0.50.7מזאריב סוהאד5מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

1.90.4מזאריב אדוארד6מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.8חטיב מוחמד7מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג439

2.12.8מוחמד סאלח פאלח0מוחמד סאלח פאלח448

5.3עיד אחמד עלא2ועד מקומי-מנשית זבדה450

4.910.2הספק דיווחבלפוריה מושב0בלפוריה מושב454

0.60.5שוורצמן משה2בלפוריה מושב454

0.10.2ליבוביץ מילי3בלפוריה מושב454

1.31.4יזהר באר4בלפוריה מושב454

0.10.0אליאל אליסף5בלפוריה מושב454

1.11.3זאב גוטליב6בלפוריה מושב454

1.10.7צוק דרור7בלפוריה מושב454

29.949.8הספק דיווחגניגר קיבוץ0גניגר קיבוץ460

31.531.7הספק דיווחדברת קבוץ0דברת קבוץ463

208.0216.0הספק דיווחהיוגב מושב0היוגב מושב465

469

למי שתיה ' חקל' שת' דיאבאת אג

0בבית זרזיר

' שת' דיאבאת אג

למי שתיה ' חקל

0.34.9הספק דיווחבבית זרזיר

469

למי שתיה ' חקל' שת' דיאבאת אג

0.40.4מזאריב סאלם2בבית זרזיר

469

למי שתיה ' חקל' שת' דיאבאת אג

0.30.1בר'מזאריב ג3בבית זרזיר

469

למי שתיה ' חקל' שת' דיאבאת אג

0.40.4טארק סאלם דיאבאת4בבית זרזיר

469

למי שתיה ' חקל' שת' דיאבאת אג

5בבית זרזיר

מוסטפא סאלם 

0.70.3דיאבאת



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

7.04.5עבדל חלים עמראן5יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

0.42.0חניפס פארס אחמד7יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

1.32.0סעאידה אברהים8יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

1.42.0סעיאדה בלאל10יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

1.52.0סעאידה גאדה11יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

0.90.4סעיאידה נזמי12יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

2.42.0סעאידה נזמי13יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

1.40.6סעאידה סאלח ראדי14יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

1.42.0אחים סולימני15יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

0.92.0סעאידה אמאל16יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

0.72.0מוסא סעאידה17יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

5.0משתמשים בזבדה31001יזרעאל המועצה האזורית-עמק473

0.0כפר גדעון מושב0כפר גדעון מושב475

478

ש לאספקת מי "אל זרקא אג

0ואמ'שתיה בערב אלג

ש "אל זרקא אג

לאספקת מי שתיה 

0.97.0לא דיווחואמ'בערב אלג

478

ש לאספקת מי "אל זרקא אג

0.7ואמיס פואד'ג2ואמ'שתיה בערב אלג

478

ש לאספקת מי "אל זרקא אג

3ואמ'שתיה בערב אלג

ואמיס אמל 'ג' חב

2.9מ"בע

478

ש לאספקת מי "אל זרקא אג

2.6בדר גואמיס וגאלב4ואמ'שתיה בערב אלג

0מ"דוד סחר בינלאומי בע. מ.ג.ד481

דוד סחר . מ.ג.ד

1.51.5מ"בינלאומי בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.9הספק דיווחמ"יובלי העמק בע0מ"יובלי העמק בע482

1מ"יובלי העמק בע482

חישתיל משתלת 

35.262.9מ"עפולה בע

30מ"יובלי העמק בע482

שרותים חקלאיים 

18.7העמק

9.65.7הספק דיווחמזרע קבוץ0מזרע קבוץ484

0.80.0מוסד חינוכי עמיקם1מזרע קבוץ484

57.661.6.ע.ג.רפת מ5מזרע קבוץ484

0.00.0הספק דיווחמרחביה קבוץ0מרחביה קבוץ486

48.763.2הספק דיווחמרחביה מושב0מרחביה מושב487

0ו"כפר הנוער ניר העמק ויצ489

כפר הנוער ניר 

7.37.3לא דיווחו"העמק ויצ

0מ"פרחי אורי שתיל בע491

פרחי אורי שתיל 

0.00.2מ"בע

32.011.8הספק דיווחדור קבוץ-עין0דור קבוץ-עין499

44.552.8רפת התבור5דור קבוץ-עין499

0מ"אגודת שדה כפר כנא בע503

אגודת שדה כפר כנא 

184.8155.4מ"בע

9(*)מ "קולחי גלבוע בע509

זועבי מוחמד עבד 

1.31.1אלחמיד

4.62.7זועבי האשם10(*)מ "קולחי גלבוע בע509

11(*)מ "קולחי גלבוע בע509

זועבי יוסף 

0.40.3אלקאדר ובניו'ע

1.00.8זועבי כמאל12(*)מ "קולחי גלבוע בע509

4.40.9מוחמד אבראהים13(*)מ "קולחי גלבוע בע509

0.90.6עבדאלרחמן זועבי15(*)מ "קולחי גלבוע בע509



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

16(*)מ "קולחי גלבוע בע509

זועבי עבד אל ראזק 

1.51.0אסם'ק

0.90.9השאם זועבי17(*)מ "קולחי גלבוע בע509

0.00.0'זועבי מוופק18(*)מ "קולחי גלבוע בע509

1.11.2מורסי זועבי19(*)מ "קולחי גלבוע בע509

0.5זועבי ראיד20(*)מ "קולחי גלבוע בע509

31004(*)מ "קולחי גלבוע בע509

משתמשים בטמרה 

0.01.0זועביה

28.50.1סעאידה מוחמד0סעאידה מוחמד510

515

ח בכפר גדעון "תלמי גדעון אגש

0מ"בע

ח "תלמי גדעון אגש

13.4לא דיווחמ"בכפר גדעון בע

105.276.0הספק דיווחתל עדשים מושב0תל עדשים מושב516

520

אגודה שיתופית למי - בני אנואר 

0השקיה

אגודה - בני אנואר 

61.958.4שיתופית למי השקיה

50.339.0לוד'אלג0לוד'אלג521

7.35.9סעדיה סעיד0סעדיה סעיד523

4.74.2סעדיה עלי0סעדיה עלי524

3.01.6סלימן מחמוד0סלימן מחמוד525

84.10.2זבידה עיסא אחמד0זבידה עיסא אחמד535

2.21.8פואז עומר0פואז עומר545

3.73.2גביש סאלח יוסף0גביש סאלח יוסף557

2.90.6חמדוני נאדר0חמדוני נאדר578



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

18.111.7מרעי ראפע0מרעי ראפע580

0מ"ירכא אגודה שתופית בע-תפן587

ירכא אגודה -תפן

8.010.0מ"שתופית בע

0מ"בע' חק' ירכא אגודה שת'-מרג588

ירכא אגודה '-מרג

9.88.6מ"בע' חק' שת

598

ח למי השקאה "אלטלאיע אגש

0מ"בכפר יסיף בע

ח למי "אלטלאיע אגש

השקאה בכפר יסיף 

87.968.2מ"בע

423.4343.6מאעה אגודה'אלג0מאעה אגודה'אלג619

0.10.1סועאד אמיר יוסף0סועאד אמיר יוסף634

2.811.8עיריית כרמיאל11מ"עין כרמים תאגיד מים וביוב בע636

0.6משתמשים בכרמיאל30000מ"עין כרמים תאגיד מים וביוב בע636

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.41.5מחמד פאעור1מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.2עלי נבואני2מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.4נמר נדיב מרקוס4מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

4.413.9עדר בקר-זוהר קניני6מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

8מ"אלעין בע

הייטקס מיסודה של 

0.00.1מ"תפרון בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.8פואד עטאללה9מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.1האני סלמאן10מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.5חסין הייתם נביה11מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.00.7ד חלבי'מג12מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.51.1חוות הכרמים13מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.78.7דיין עלי מולא14מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.34.8יהאד עטאללה'ג15מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.1פריד רבאח חלבי17מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.5רמאל מלחם18מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.5רידאן עבד19מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.4נדים כנעאן20מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.31.4חאתם כנעאן21מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.4מחמד סלאמה22מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.70.2באסם אליאס23מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.60.9פוחארי לטיפר24מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.5אסלאן יוניס25מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.51.8עווד מוחמד26מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

3.94.3עווד עלי חוסיין27מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.60.3קטף גרייס חדאד28מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.41.2אזי מוחמד חוסין'חג29מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.60.5אזי יאסין'חג30מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

6.77.3מרכז הבהאים31מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.72.5פאיזה מוחמד עלי32מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

5.50.9עבדאלעאל33מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.8חסרמי מרים34מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

35מ"אלעין בע

משפחת קרש וסובחי 

0.30.3יחיא

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.1עווד פארס אחמד36מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.22.3אסלאן עבד חסן37מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.00.0לה'סלמאן אבו ח40מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.6רבאווי'כמאל ח41מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.5מוניר עאמר42מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.0מחמד חסן עבאס43מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.4עלי סאלח יחיא45מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.41.5מוניר תופיק46מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.1ביבאר אידה47מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.9סלימאן נזאל48מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.1פלאח סביתי49מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.3מייסר עביד50מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.22.4עאמר אמין האני51מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.02.2עוף קבלאן ובניו53מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.51.5מחמד עבאס54מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

3.50.2מ"אטליז סרקס בע56מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.10.5חסאן ביבאר58מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.4נעים חסן59מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

60מ"אלעין בע

בית מטבחיים דבאח 

55.325.4מ"בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.3מוסא סלים61מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.81.0איהאב כיאל62מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.10.7שחאדה שחאדה63מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

4.03.4סעיד שבל64מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.11.2אמין מהנא שלה65מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.3נסראלדין יוסף סלמאן66מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.81.2מחמד יוסף סגיר67מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.90.2מעדי סלים68מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.02.8מוחמד סלאמה69מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

70מ"אלעין בע

ריאד שחאדה ובניו 

1.40.6מ"בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.82.2עטאללה מוהנא72מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

3.23.4'חלבי מחמד פרג73מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.4יב'כנעאן נג74מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.2מיעארי זוהיר75מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.70.5נב'וחיד אבו ג76מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.00.1כמאל קטיש77מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.3עינאד האני זבן78מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.7חביש יוסף100מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

7.03.1אגודת אלטלעאת101מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.5קיס דינה102מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

103מ"אלעין בע

העמותה לחקלאות 

11.019.5ירכא

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.7סלימאן סלאמה104מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.11.1עמית זיד105מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.00.8עז אבו עבלה106מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.81.0יוסף חלבי107מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.70.1סנונו ואיל108מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.2'עבד אללטיף אלחאג109מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.21.3סלימאן עאמר110מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.1עסאם סלאמה111מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.52.2סלמאן עקל קויקס112מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.00.8אדאללה סעד'ג114מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.5רוואד אבו ריש115מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.60.7אנואר סעב120מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.1יוסף חטיב121מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.1אבו נדה' פרג122מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

3.60.5סאמר סלימאן סיף123מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

2.52.4עלי מעדי124מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.50.4נדים סלאמה125מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.80.2עלי סאלח126מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

8.813.9בסאם חלבי127מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.80.3האני אבו דולה128מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.8הילה סעד129מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.4דני מולא130מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.10.1סלאח מוקלד131מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.1מבורשם יחיא132מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.44.8סלימאן מועדי134מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.00.7סלמאן סגייר135מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.61.8מגן כנעאן136מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.6כאמל אבו חסן137מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.20.7כאמל אבו דולה138מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.41.4סעיד הואש139מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.6יב חמוד'פואד נג140מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.6סאלח נדים141מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.60.7נסיב סעב142מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.40.6נופל רמאל143מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.81.0סאלח חביש144מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.00.0יה ברכאת'וג145מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.2פלאח חלבי146מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

4.55.6אסלאן שיווק. י147מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.00.3סלמאן סיף149מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.310.3זבן האני150מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

1.20.4ייר'האני ח151מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.91.8תמי אניס סעד152מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.70.3סיף סלמאן153מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

3.60.8ח מוראן"אגוש154מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.2מעדי נסיף155מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.50.1ביסאן עפו156מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.30.4הנו מחמד157מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.90.6זיאן כאיד158מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.5חסן טריף מהא159מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

30000מ"אלעין בע

משתמשים באבו 

1.3סנאן

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.6וליס'משתמשים בג30001מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.1משתמשים ביאסיף30002מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

0.020.8משתמשים בירכא30003מ"אלעין בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

13.1משתמשים בגדידה30004מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

6.3משתמשים במזרעה30005מ"אלעין בע

639

- תאגיד המים והביוב האזורי

30006מ"אלעין בע

משתמשים ביאנוח 

4.4ת'ג

26.331.2אגודת מוראן0אגודת מוראן645

2.60.5חסן סלים רבאח0חסן סלים רבאח649

1.7עדנאן פלאח0עדנאן פלאח656

3.1חאפד סולימאן0חאפד סולימאן658

14.018.9הספק דיווחאליקים מושב0אליקים מושב660

0.80.8בכר אחמד גדיר0בכר אחמד גדיר661

22.622.4הספק דיווחגבעת עוז קבוץ0גבעת עוז קבוץ664

0קבוץ (אבן יצחק)גלעד 665

 (אבן יצחק)גלעד 

225.5165.6הספק דיווחקבוץ

15.18.9ד זועבי'מאג0ד זועבי'מאג666

349.3337.4הספק דיווחדליה קבוץ0דליה קבוץ667

8.9זכי עסאף0זכי עסאף669

129.0142.3הספק דיווחהזורע קבוץ0הזורע קבוץ671

0(יקנעם)דלק סונול' שבלי נסר תח676

דלק ' שבלי נסר תח

10.32.7(יקנעם)סונול

678

אגרא יקנעם כפר שיתופי 

0להתיישבות חקלאית

אגרא יקנעם כפר 

שיתופי להתיישבות 

185.9177.0הספק דיווחחקלאית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.2ביבאר עלי0ביבאר עלי679

30.031.2הספק דיווחמגידו קבוץ0מגידו קבוץ683

0.70.7אגבריה סעיד5מגידו קבוץ683

155.0200.8הספק דיווחמדרך עוז מושב0מדרך עוז מושב684

5.96.1הספק דיווחמועצה איזורית מגידו0מועצה איזורית מגידו685

107.998.2הספק דיווחמשמר העמק קבוץ0משמר העמק קבוץ687

7.44.9שומריה מוסד חינכי2משמר העמק קבוץ687

0.40.3בשיר יוסף3משמר העמק קבוץ687

12.714.3הספק דיווחעין העמק0עין העמק696

230.5219.5הספק דיווחעין השופט קבוץ0עין השופט קבוץ697

0.7סיף אלדין עומרי0סיף אלדין עומרי698

240.3233.2הספק דיווחרמות מנשה קבוץ0רמות מנשה קבוץ705

1.21.2טלי מרון2רמות מנשה קבוץ705

264.5258.0הספק דיווחרמת השופט קבוץ0רמת השופט קבוץ706

2.0אחמד עווד דיבאן0אחמד עווד דיבאן710

0.5מוחמד חסן כאיד0מוחמד חסן כאיד759

8.86.7דבאח סאלח ובניו0דבאח סאלח ובניו762

12.21.6אחמד פיאד דראושה1מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.70.8חבשי אחמד מחמוד2מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.61.1חבשי עבד אלוהאב3מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.30.6שדאפנה עלי4מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

3.63.2חבשי סולימאן נאיף5מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.4חבשי מוחמד7מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.30.2יאסין עבד אלכרים8מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.5יה חאלד'וג9מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.51.7חבשי אברהים10מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.70.7חבשי פאיז14מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.20.1עלי עבד אלהאדי15מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

7.59.9תערובות הצפון' חב16מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.50.7שלבי מוחמד חוסין17מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.01.2שלבי מוחמד אברהים18מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.11.3שלבי זיאד וחאלד19מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.2טאטור רדואן26מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

28מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

אחמד תופיק אבו 

0.5ראס

34מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

בני עלי מסחר 

1.0וחקלאות

0.6אבו ראס ליילא35מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.4יער בלפור- ל "קק37מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

2.93.3חמדוני מאגד ואחים39מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.5חמדוני נאדר ואחים40מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

52מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

אשתיווי איטליז 

10.16.8מחלבות

11.9תורכי יוסף60מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

4.316.0מוסד רנד61מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.30.0חבשי אברהים63מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.30.2עבדולמנעם דראושה64מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.30.5עבד אלחאלק מוחמד65מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

2.42.4עומר דראושה66מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.11.0בור'בור ג'ג70מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.4סברי כמאל מוסא71מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.4אבראהים טאטור72מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.00.4סעיד דרע73מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

4.03.9גרייב אבו סרור74מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.9רבאח כנאנה75מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.0אחמד פודה76מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.50.4פאיז שתיווי79מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.21.1עומר חבשי80מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.30.5עמאר מנאסרה82מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.6יה טאטור'וג83מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.0נאסר טאטור84מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.80.5נסראלדין חבשי85מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

86מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

מוחמד סברי אבו 

0.7ראס

0.60.4ראר'וואן ג'אורג87מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

88מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

עבד אלהאדי מוחמד 

1.50.9סלימאן

1.90.2ודאד חסן89מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

2.20.7וטבא מחמוד'ח90מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.50.2לויס תותרי91מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.4מוחמד אבו תנהא92מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

3.7אבו ראס אחמד93מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.3אשרף קילאני94מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.40.1מוסא דראוושה95מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

96מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

כילאני למסחר . א

3.66.1מ"בע

0.5ב'מחמוד אבו רג97מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.81.4לוטפי מנאסרה98מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

3.10.0תאופיק דראוושה100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.1סאלח יאסין101מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.9סאלם עלי נאסר102מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

103מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

כנסיית המשפחה 

1.2הקדושה

3.01.1חבשי שאוקי105מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.90.5שלבי סאלם106מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

4.70.7זועבי ריאד107מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.1עתאמלה כרים108מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

4.7זועבי ריאד109מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

2.4עבוד חמאד110מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.7חיסן כמאל111מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.70.2א'עבד אלהאדי רג112מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.41.3טיב עאטף'ח113מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

1.20.1חבשי זוהדי114מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.8אבו זוייד מחמד115מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

13.3משתמשים באיכסאל30000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.2משתמשים בריינה30001מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.7משתמשים ביפיע30003מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.0משתמשים בנצרת30004מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע765

0.50.9נעים מחמד חסן11מ"תאגיד מעינות זיו בע778

4.64.5עבדאללה תמימה13מ"תאגיד מעינות זיו בע778



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.80.8נסר אל דין והיב15מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.70.5ריאד שנאתי16מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.50.4חוסין נסראלדין17מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.20.4סאמר עבדאללה18מ"תאגיד מעינות זיו בע778

14.412.9משתלת חוות סוסים19מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.30.3עבדאללה בדיע20מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.90.9אלברט דקוור21מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.20.4א תכנון ושיווק.ס22מ"תאגיד מעינות זיו בע778

1.80.1סעד סאלח23מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.50.5חסין עבדאללה24מ"תאגיד מעינות זיו בע778

1.20.1סבאח סבאח25מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.01.0מנש תיירות ונופש26מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.9עבדאללה חמד27מ"תאגיד מעינות זיו בע778

2.90.5מוזיד עבדאללה28מ"תאגיד מעינות זיו בע778

1.0יב עבדאללה'נג29מ"תאגיד מעינות זיו בע778

30000מ"תאגיד מעינות זיו בע778

משתמשים במעלות 

1.1תרשיחא

0.9משתמשים בכסרא30001מ"תאגיד מעינות זיו בע778

30002מ"תאגיד מעינות זיו בע778

משתמשים בכפר 

0.0ורדים
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 בלבדמערכת הארציתב

0.1משתמשים בשלומי30003מ"תאגיד מעינות זיו בע778

0.40.4יאסם זטאם סוידאן0יאסם זטאם סוידאן780

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

0מ"במעליה בע

ש "אלפרדוס אג

להשקאה במעליה 

8.1הספק דיווחמ"בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

8.68.4מסעד חדיד1מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

3.73.7לויס אבו חנא3מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

3.83.4יעקב בסלא4מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

5.15.5פואד קסים5מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

5.55.8חנא גברים6מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

5.05.3חנא  שופאני7מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.11.0חנא  קסים8מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.31.1ספואת עסאף9מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.41.3נדיע עראף10מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.41.5שפיק עראף11מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.11.0מבאיל ליוס12מ"במעליה בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

25מ"במעליה בע

בורנד לגידול חקלאי 

3.74.2מ"בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

26מ"במעליה בע

גידול בעלי חיים 

0.80.9מ"בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

27מ"במעליה בע

גליל גידול עגלים 

5.55.7מ"בע

782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

1.41.4שופאני פאיז29מ"במעליה בע
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782

ש להשקאה "אלפרדוס אג

888מ"במעליה בע

אלפרודיס לצריכה 

75.777.3חקלאית

0ישוב קהילתי- זיו הגליל 792

ישוב - זיו הגליל 

0.0הספק דיווחקהילתי

0.40.4פהד פאעור1ישוב קהילתי- זיו הגליל 792

0מ"ישוב קהילתי כפרי בע- אבירים 793

ישוב - אבירים 

5.95.0הספק דיווחמ"קהילתי כפרי בע

311.8381.7הספק דיווחאבן מנחם מושב0אבן מנחם מושב794

795

אלקוש מושב עובדים להתיישבות 

0מ"חקלאית בע

אלקוש מושב עובדים 

להתיישבות חקלאית 

407.8484.3הספק דיווחמ"בע

795

אלקוש מושב עובדים להתיישבות 

1.51.2דה איוב'ראג1מ"חקלאית בע

352.1386.4הספק דיווחגורן מושב0גורן מושב797

5.90.0הספק דיווחועד מקומי- הילה 0ועד מקומי- הילה 799

0.40.4אבנר איל0אבנר איל800

244.9236.3הספק דיווחחוסן מושב0חוסן מושב802

29.129.1לא דיווחמנות ישוב קהילתי0מנות ישוב קהילתי803

199.2184.8הספק דיווחיערה מושב0יערה מושב804

77.784.7הספק דיווחמעונה מושב0מעונה מושב808

0מעלה יוסף מועצה אזורית812

מעלה יוסף מועצה 

16.916.9לא דיווחאזורית

600.9681.6הספק דיווחעבדון מושב0עבדון מושב816

101.9123.3הספק דיווחעין יעקב מושב0עין יעקב מושב817
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 בלבדמערכת הארציתב

104.870.9הספק דיווחפקיעין מושב0פקיעין מושב819

574.1576.1הספק דיווחצוריאל מושב0צוריאל מושב820

438.3479.9הספק דיווחשומרה מושב0שומרה מושב824

150.6140.8הספק דיווחשתולה מושב0שתולה מושב825

4.44.0הספק דיווחאשבל0אשבל829

6.8הספק דיווחנהריה עיריה0נהריה עיריה878

24.90.4בהאים7נהריה עיריה878

12נהריה עיריה878

נהריה כפר שתופי 

71.669.8לחקלאות

0מ"חקלאות בע' שת' מי נוף אג883

' שת' מי נוף אג

21.623.6מ"חקלאות בע

346.7322.0הספק דיווחאחיהוד מושב0אחיהוד מושב895

554.5350.9הספק דיווחאפק קבוץ0אפק קבוץ896

1.91.7מנאל סובח1אפק קבוץ896

1אל ישוב קהילתי-טל900

כפר -עלי נבואני מ

0.9גוליס

0מ חוות יבור"בע(1939)הזרע 904

מ "בע(1939)הזרע 

118.3112.9הספק דיווחחוות יבור

198.1211.3הספק דיווחיסעור קבוץ0יסעור קבוץ910

237.583.2הספק דיווחכפר מסריק קבוץ0כפר מסריק קבוץ912

11.031.2אבו רומי טופיק חוסיין1כפר מסריק קבוץ912

0צ"מוסד חינוכי של השוה- נעמן 917

מוסד חינוכי - נעמן 

11.111.1הספק דיווחצ"של השוה
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 בלבדמערכת הארציתב

0יודפת מושב לחקלאות918

יודפת מושב 

193.618.7לחקלאות

4.03.7אעמר חסן ואחמד0אעמר חסן ואחמד921

653.3431.4הספק דיווחעין המפרץ קבוץ0עין המפרץ קבוץ922

6.24.4סבן נילי צור חיה0סבן נילי צור חיה928

953

המים והביוב של ' נעם  חב-מי

40נצרת עילית בע

בית אורי מוסד 

3.721.7לילדים

953

המים והביוב של ' נעם  חב-מי

2.4נ השקעות.נ.ה.ב47נצרת עילית בע

953

המים והביוב של ' נעם  חב-מי

1.5משתמשים בעפולה30002נצרת עילית בע

249.9305.3הספק דיווחאדמית קבוץ0אדמית קבוץ956

0.4סוידאן סוידאן2אדמית קבוץ956

300.6304.5הספק דיווחאילון קבוץ0אילון קבוץ958

959

חלב עם - זלדשטיין אמנון ודליה 

0הרוח

זלדשטיין אמנון 

חלב עם - ודליה 

4.54.2לא דיווחהרוח

959

חלב עם - זלדשטיין אמנון ודליה 

4.0טרביה עאטף5הרוח

870.9722.1הספק דיווחבצת מושב0בצת מושב960

295.9294.1הספק דיווחגשר הזיו קבוץ0גשר הזיו קבוץ963

0מ"שכניה כפר שיתופי בע965

שכניה כפר שיתופי 

0.30.4הספק דיווחמ"בע

274.4253.7הספק דיווחחניתה קבוץ0חניתה קבוץ968

5.55.5לא דיווחרקפת כפר קהילתי0רקפת כפר קהילתי971

0אל קטראת אג שת חק972

אל קטראת אג שת 

1.20.6חק
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 בלבדמערכת הארציתב

347.8325.4הספק דיווחלימן מושב0לימן מושב976

387.7433.8הספק דיווחמצובה קבוץ0מצובה קבוץ978

0.30.5.ז. אחים קרניק צ2מצובה קבוץ978

5מצובה קבוץ978

מחמיד בדיעה 

0.60.6ומשפחה

980

יובלים אגודה שיתופית 

0להתיישבות קהילתית

יובלים אגודה 

שיתופית להתיישבות 

0.30.4הספק דיווחקהילתית

980

יובלים אגודה שיתופית 

1.91.1אחמד חאלד סואעד2להתיישבות קהילתית

0.80.6סווידן מוחמד0סווידן מוחמד981

0מטה אשר המועצה האזורית982

מטה אשר המועצה 

128.7לא דיווחהאזורית

2.9פאעור נאיף12מטה אשר המועצה האזורית982

0.3ואסיף מגיס15מטה אשר המועצה האזורית982

0.5עביר סוידאן16מטה אשר המועצה האזורית982

4.4מ"ח בע"מילופרי אגש17מטה אשר המועצה האזורית982

0.8עותמאן מגיס18מטה אשר המועצה האזורית982

0.5עלי נאסר פחרי19מטה אשר המועצה האזורית982

0.7אנואר סוידאן20מטה אשר המועצה האזורית982

0.4יס כאיד עסאם'מג21מטה אשר המועצה האזורית982

0.4כריים סוידאן22מטה אשר המועצה האזורית982
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צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח
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. ן"השפד
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 בלבדמערכת הארציתב

0.5ויקי ברבי24מטה אשר המועצה האזורית982

1.5יס ויסאם'מג25מטה אשר המועצה האזורית982

0.9יס קיווין'מג26מטה אשר המועצה האזורית982

0.3סוידאן חליל28מטה אשר המועצה האזורית982

0.6סוידאן חמד מרעי29מטה אשר המועצה האזורית982

0.6סעד מחמד דיב30מטה אשר המועצה האזורית982

0.7סוידאן עבדאלטיף31מטה אשר המועצה האזורית982

4.6סוידאן מחמד35מטה אשר המועצה האזורית982

98.9עלי פתחי37מטה אשר המועצה האזורית982

0.9יס'ראמי מג38מטה אשר המועצה האזורית982

40מטה אשר המועצה האזורית982

משפחת דארז 

8.6אב'ומשפחת חג

19.115.8אלגסינייה אגודה0אלגסינייה אגודה984

412.6419.3הספק דיווחראש הנקרה קבוץ0ראש הנקרה קבוץ987

1.00.6שופני שוקרי סלים0שופני שוקרי סלים989

0ועד מקומי- עין אלאסד 996

ועד - עין אלאסד 

1.123.7הספק דיווחמקומי

0ש למי השקאה בכוכב"אלארוא אג997

ש למי "אלארוא אג

117.5166.1השקאה בכוכב

0מ"בע (ניהול)המגדלים אעיבלין 1000

המגדלים אעיבלין 

252.3209.7מ"בע (ניהול)

0בכפר מכר' זאריע אג-אל1010

בכפר ' זאריע אג-אל

119.2106.7הספק דיווחמכר
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שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

23.226.9ול'נאהי מח1בכפר מכר' זאריע אג-אל1010

0.30.5המנזר הרום קטולי0המנזר הרום קטולי1012

70.473.5עארף נסארת ובניו0עארף נסארת ובניו1022

5.60.0טהון אורי0טהון אורי1023

0פ"ס מנו"בי- כפר הנוער  יד נתן1024

- כפר הנוער  יד נתן

110.3114.6לא דיווחפ"ס מנו"בי

2.32.3לא דיווחח ביערה"יערה אגש0ח ביערה"יערה אגש1025

1028

דואל אגודה שיתופית למי 'אלג

0שתיה

דואל אגודה 'אלג

13.319.9הספק דיווחשיתופית למי שתיה

1028

דואל אגודה שיתופית למי 'אלג

9.4אנוק'אגודת אל ח5שתיה

0.10.0אחמד קאמל שופנייה0אחמד קאמל שופנייה1030

25.924.9הספק דיווחיעד מושב0יעד מושב1034

3.65.5מוחמד חסון גדיר0מוחמד חסון גדיר1035

0.00.0רוזנפלד דוד0רוזנפלד דוד1043

0.0הספק דיווח'האני פרג0'האני פרג1047

3.82.5'האני פרג1'האני פרג1047

0.013.4לא דיווחבזק חברה תחנת עכו0בזק חברה תחנת עכו1049

22.4שאהין מופידה1בזק חברה תחנת עכו1049

0מ"בע (ש.א.ע)ר שיווק .ע.י1053

 (ש.א.ע)ר שיווק .ע.י

13.012.9מ"בע

0קאסם אביזר עבדול רחמן1054

קאסם אביזר עבדול 

17.00.6רחמן



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0נביה ראדא-ב חביב'חורי ראג1056

-ב חביב'חורי ראג

0.30.2נביה ראדא

1.10.5שעבי חקמת וקאסם0שעבי חקמת וקאסם1059

1062

גליל מערבי ,חווה אזורית לנסיונות

0(עכו)

חווה אזורית 

גליל מערבי ,לנסיונות

123.5107.1לא דיווח(עכו)

0.20.2מ"בע. ח.דר ע0מ"בע. ח.דר ע1063

85.422.4הספק דיווחפלך קיבוץ0פלך קיבוץ1064

1.00.0הספק דיווח'שת' מכמנים אג0'שת' מכמנים אג1070

0.81.5רונית רק2'שת' מכמנים אג1070

122.0107.9הספק דיווחכישור0כישור1074

1075

' חק' לפידות מושב עובדים להת

0שיתופית

לפידות מושב 

' חק' עובדים להת

30.819.5הספק דיווחשיתופית

117.3141.6הספק דיווחתובל קבוץ0תובל קבוץ1076

0משרד הרווחה עכו- מעון עתידות 1077

- מעון עתידות 

4.74.7לא דיווחמשרד הרווחה עכו

1.10.3הספק דיווחשרשים מושב0שרשים מושב1081

0להתישבות קהילתית' שת' גילון אג1082

' שת' גילון אג

5.97.3הספק דיווחלהתישבות קהילתית

11.812.6יב אג שת חק'אל חצ0יב אג שת חק'אל חצ1092

0יראת חסן סאלח ומוסא'חג1093

יראת חסן סאלח 'חג

1.51.3ומוסא

1095

חקלאית בינוח ' שת' דיד אג'אל ג

0מ"בע

' שת' דיד אג'אל ג

19.222.2מ"חקלאית בינוח בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ בכפר ינוח"ח בע"אלרים אגש1096

מ "ח בע"אלרים אגש

22.720.9בכפר ינוח

34.529.7מ"מאיר מניה בע0מ"מאיר מניה בע1098

0.3חורי נור0חורי נור1099

1.20.3שופנייה אלמזה כאמל0שופנייה אלמזה כאמל1112

8.59.6ארנון מנשה ונעמי0ארנון מנשה ונעמי1113

1114

בכפר ' ש חק"כמאל ואחיו אג

0מ"סמיע בע

ש "כמאל ואחיו אג

בכפר סמיע ' חק

1.40.7הספק דיווחמ"בע

1114

בכפר ' ש חק"כמאל ואחיו אג

0.50.0למר סלמאן עויידה1מ"סמיע בע

1146

עמותה בכפר -אלכמאנה

0(שכונה מערבית)כמאנה

עמותה -אלכמאנה

שכונה )בכפר כמאנה

0.0הספק דיווח(מערבית

1146

עמותה בכפר -אלכמאנה

0.30.3סוואעד חאלד38(שכונה מערבית)כמאנה

0מ"חוות רום השקעות בע1187

חוות רום השקעות 

5.82.6הספק דיווחמ"בע

0עכו- מרכז הבאהאיים 1195

- מרכז הבאהאיים 

31.150.8הספק דיווחעכו

0קדשאי אבשלום וגלעד1204

קדשאי אבשלום 

0.0וגלעד

1.11.0סועאד חמיס0סועאד חמיס1208

1.91.9לא דיווחחוסיין בן עלי גדיר0חוסיין בן עלי גדיר1214

9.164.8בית חולים מזרע5מ"מי עכו בע1224

4.47.9מוסד אחווה6מ"מי עכו בע1224

10.1משתמשים בעכו30000מ"מי עכו בע1224



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"בית מטבחיים דבאח בע1227

בית מטבחיים דבאח 

32.00.0מ"בע

0מ"בקר וכבשים דבאח בע1228

בקר וכבשים דבאח 

9.48.5מ"בע

1235

ח למי שתיה "אלכלאס אגש

0מ"והשקאה פסוטה בע

ח למי "אלכלאס אגש

שתיה והשקאה 

4.54.2מ"פסוטה בע

1236

ח למי השקאה "אלכמאל אגש

0מ"בפסוטה בע

ח למי "אלכמאל אגש

השקאה בפסוטה 

0.00.2מ"בע

0.00.0עיד חביב חורי0עיד חביב חורי1238

0.40.2חלאק סמעאן0חלאק סמעאן1239

1241

ש למי השקיה "אל חקול אג

0מ"בפקעין בע

ש למי "אל חקול אג

17.118.6מ"השקיה בפקעין בע

0אל ינבוע אג שת בפקיעין1242

אל ינבוע אג שת 

5.3בפקיעין

0בונה אינטסאר חב לאס מים1243

בונה אינטסאר חב 

2.83.7לאס מים

46.943.8ואכד עלי יוסף0ואכד עלי יוסף1246

0.50.6נאסר נאסר0נאסר נאסר1247

20.09.1מ"עוף דבאח בע0מ"עוף דבאח בע1249

2.40.6מושיר עבד אלעאל0מושיר עבד אלעאל1254

0.0יאסין עבדאללה0יאסין עבדאללה1279

3.10.7דרה'נסאר ח0דרה'נסאר ח1281

0.90.0אחמד נסרה0אחמד נסרה1283

28.945.5הספק דיווחאלוני אבא מושב0אלוני אבא מושב1311



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

113.093.6הספק דיווחאלונים קבוץ0אלונים קבוץ1312

1313

ח להזרעה מלאכותית "און אגש

0מ"בע

ח להזרעה "און אגש

4.86.7מ"מלאכותית בע

0למי שתייה' חק' שת' אל כעביה אג1315

' שת' אל כעביה אג

3.44.5הספק דיווחלמי שתייה' חק

0טבאבשה אג בערב חלף1316

טבאבשה אג בערב 

1.11.1לא דיווחחלף

0בית לחם הגלילית מושב1318

בית לחם הגלילית 

290.3302.6הספק דיווחמושב

337.2277.8הספק דיווחבית שערים מושב0בית שערים מושב1319

17.40.8הספק דיווחחנתון קבוץ0חנתון קבוץ1322

4חנתון קבוץ1322

כפר -רפת חנתון

34.059.0המכבי

30.940.0הספק דיווחגבת קיבוץ0גבת קיבוץ1326

14.52.7הסוללים קבוץ0הסוללים קבוץ1332

0.1הספק דיווחשמשית ועד מקומי0שמשית ועד מקומי1333

1.41.4טאהא מחמד נימר1שמשית ועד מקומי1333

0דיר בחר'אדיר סאלח אחמד וג'ג1335

אדיר סאלח אחמד 'ג

1.7לא דיווחדיר בחר'וג

1.7גדיר סאלח3דיר בחר'אדיר סאלח אחמד וג'ג1335

1.90.7עומר טאהא0עומר טאהא1337

11.310.6לא דיווחמשפחת זייד0משפחת זייד1338

6.61.4יראת'חוג0יראת'חוג1339



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.0הספק דיווחאלטואהרה אגודה0אלטואהרה אגודה1341

0.50.5אהר'כעביה ד1אלטואהרה אגודה1341

15.632.0הספק דיווחיפעת קבוץ0יפעת קבוץ1345

126.876.4רפת משותפת2יפעת קבוץ1345

2.32.1יפעת. מ.א3יפעת קבוץ1345

1346

' חק' שת' אלון גליל אג

0מ"להתיישבות בע

' שת' אלון גליל אג

להתיישבות ' חק

59.070.1הספק דיווחמ"בע

0.1הספק דיווחעדי ישוב קהילתי0עדי ישוב קהילתי1347

0.90.9סואעד מוחמד1עדי ישוב קהילתי1347

65.449.2הספק דיווחכפר ברוך מושב0כפר ברוך מושב1349

65.148.3הספק דיווחכפר החורש קבוץ0כפר החורש קבוץ1350

435.8470.9הספק דיווחכפר יהושוע מושב0כפר יהושוע מושב1351

4.60.7יוסף בשיר0יוסף בשיר1358

0.9כרמית בן צור0כרמית בן צור1359

0.40.0יהא סמירה'וג0יהא סמירה'וג1360

60.256.3הספק דיווחנהלל בית ספר חקלאי0נהלל בית ספר חקלאי1361

247.7272.8הספק דיווחנהלל מושב0נהלל מושב1362

0.40.0כהן אהרון ואחרים1נהלל מושב1362

3.40.7דורית ואיתמר סלע2נהלל מושב1362



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מרכז מחקר צפון-נוה יער1363

מרכז מחקר -נוה יער

68.970.4צפון

0כפר הנוער-נוה עמיאל1364

כפר -נוה עמיאל

1.21.2לא דיווחהנוער

2.7סעדי איהאב0סעדי איהאב1367

1.1ד סואעד קאסם'מג0ד סואעד קאסם'מג1368

1371

ש למי שתיה בערב "אלסלוא אג

0מ"אל כעביה בע

ש למי "אלסלוא אג

שתיה בערב אל 

18.626.7הספק דיווחמ"כעביה בע

1371

ש למי שתיה בערב "אלסלוא אג

3.11.0סלאמנה אמנה2מ"אל כעביה בע

0הושעיה ישוב קהילתי כפרי1373

הושעיה ישוב 

13.120.8הספק דיווחקהילתי כפרי

1375

' שת' ציפורי מושב עובדים להת

0מ"בע

ציפורי מושב עובדים 

537.0504.1הספק דיווחמ"בע' שת' להת

0מ"אגודה שתופית בע- תמרת 1378

אגודה - תמרת 

0.24.7הספק דיווחמ"שתופית בע

4.9גינת רמי1מ"אגודה שתופית בע- תמרת 1378

37.043.7הספק דיווחדוד קבוץ-רמת0דוד קבוץ-רמת1380

174.6151.7הספק דיווחשדה יעקב מושב0שדה יעקב מושב1384

72.874.0הספק דיווחשריד קבוץ0שריד קבוץ1386

0'שת' חק' שבי ציון מושב אג1515

' שבי ציון מושב אג

447.9407.1הספק דיווח'שת' חק

0מ"מנש תיירות ונופש אכזיב בע1518

מנש תיירות ונופש 

1.5מ"אכזיב בע

0"עדן משתלות"קובי חסאן 1519

עדן "קובי חסאן 

12.614.1"משתלות

2.26.8אחמד חליל עוסמאן0אחמד חליל עוסמאן1520



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1521

ים אג חקלאית שיתופית 'אל אלג

0מ"בע

ים אג 'אל אלג

חקלאית שיתופית 

16.812.0מ"בע

25.220.9לא דיווחאל חייה עמותה0אל חייה עמותה1522

5.97.1פדל עלי מריח0פדל עלי מריח1524

0אל נאעם אגודה שתופית חקלאית1527

אל נאעם אגודה 

60.751.2שתופית חקלאית

0אל מורתואה אגודה חקלאית1528

אל מורתואה אגודה 

10.57.3חקלאית

1.40.9כאמל שאהין ובניו0כאמל שאהין ובניו1529

1.60.8אבו חמוד חוסין עלי0אבו חמוד חוסין עלי1532

1.20.7חורי אסטפאן מכאל0חורי אסטפאן מכאל1533

0אל ינבוע אגודה בשפרעם1534

אל ינבוע אגודה 

22.720.7בשפרעם

1535

למי ' חק' שת' חגר אלנוס אג

0מ"השקאה בע

' שת' חגר אלנוס אג

למי השקאה ' חק

50.745.8מ"בע

56.259.4עין אלתינה אגודה0עין אלתינה אגודה1536

0.70.4נגיב כורי0נגיב כורי1537

1539

בטמרה ' חק' שת' אל עטאא אג

0מ"בע

' שת' אל עטאא אג

0.60.3מ"בטמרה בע' חק

0מ"בע' חק' שת' אלדאמון אג1541

' שת' אלדאמון אג

65.128.2מ"בע' חק

1543

' שת' ה אג'אבו אלהיג- בני כאמל 

0להשקאה

אבו - בני כאמל 

' שת' ה אג'אלהיג

5.14.2להשקאה

4.112.5יאסין אחים0יאסין אחים1547

28.327.9 אגודה אל אימאן0 אגודה אל אימאן1548



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0בטמרה' חק' שת' אל דריגאת אג1549

' שת' אל דריגאת אג

9.811.7בטמרה' חק

0בטמרה' שת' אל תות אג1551

' שת' אל תות אג

28.629.4בטמרה

6.18.4חאלד דיאב0חאלד דיאב1552

0.0שליוט סולימאן0שליוט סולימאן1554

1556

להשקאה ' אל מוזארע אגודה שת

0מ"בטמרה בע

אל מוזארע אגודה 

להשקאה ' שת

174.1152.3מ"בטמרה בע

0אל אריאף אגודה בטמרה1557

אל אריאף אגודה 

101.366.0בטמרה

14.412.0סאמר עבדאלה0סאמר עבדאלה1558

0אל חצאד אגודה בטמרה1559

אל חצאד אגודה 

130.781.3בטמרה

0אלאניס שותפות לחקלאות1560

אלאניס שותפות 

21.824.2לחקלאות

79.441.5הספק דיווחאל מעין אגודה0אל מעין אגודה1562

2.72.5עלי מחמוד עבדללה2אל מעין אגודה1562

2.21.5חגאזי חישאם קאסם3אל מעין אגודה1562

1563

בתמרה ' חק' אל ופאק אגודה שת

0מ"בע

' אל ופאק אגודה שת

151.6158.0מ"בתמרה בע' חק

0תאבת עבדאל ראוף דיאב1564

תאבת עבדאל ראוף 

35.642.3דיאב

16.214.1חסן נמר אבו רומי0חסן נמר אבו רומי1565

19.323.4חסן טופיק חגאזי0חסן טופיק חגאזי1566

0מ"בע' חק' שת' אל עית אג1567

' חק' שת' אל עית אג

13.29.8מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0אל מורד אגודה בתמרה1569

אל מורד אגודה 

5.10.4בתמרה

5.76.6עבדאללה יוסף דיאב0עבדאללה יוסף דיאב1570

0דיאב לטיפה אדיב נאיף1572

דיאב לטיפה אדיב 

27.434.0נאיף

17.921.2אברומי וואפיק0אברומי וואפיק1573

0דיאב מאגד מחמוד מוסה1574

דיאב מאגד מחמוד 

8.86.3מוסה

27.828.3אל רבוע אג0אל רבוע אג1575

0מוחמד טופיק חסן חיגאזי1576

מוחמד טופיק חסן 

0.20.2חיגאזי

7.45.9עלי מוחמד יסין0עלי מוחמד יסין1577

8.06.0מחמוד מוניב עוואת0מחמוד מוניב עוואת1579

0מ"בע' חק' אזי אג'בני חסן חיג1580

' אזי אג'בני חסן חיג

19.3מ"בע' חק

0.50.7מחמוד מוסא סברי0מחמוד מוסא סברי1581

15.418.4עואד אחמד בן עלי0עואד אחמד בן עלי1582

0שקיר איברהים עבדאללה1583

שקיר איברהים 

20.820.5עבדאללה

13.812.2ופיקה ואחמד דיאב0ופיקה ואחמד דיאב1584

0פאוזי עבדול חמוד דיאב1585

פאוזי עבדול חמוד 

9.34.0דיאב

4.52.7פהמי סעיד דיאב0פהמי סעיד דיאב1586

27.00.2לביב עלי מריח0לביב עלי מריח1587

24.918.6מחמוד שאהין0מחמוד שאהין1588

12.210.5מועין תופיק עוואד0מועין תופיק עוואד1593



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

8.08.3אל סעייד אגודה0אל סעייד אגודה1594

20.819.5עלי דיאב0עלי דיאב1596

0אל מסקא אג שת להשקאה1598

אל מסקא אג שת 

13.1להשקאה

1599

למי ' חק' שת' אל ראדא אג

0מ"השקאה בטמרה בע

' שת' אל ראדא אג

למי השקאה ' חק

173.6182.9מ"בטמרה בע

9.312.3אד' אבו רומי ג0אד' אבו רומי ג1601

0אבו רומי פתחי מוחמד1602

אבו רומי פתחי 

19.328.7מוחמד

0מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב1603

-דיאב אחמד דיאב

105.5115.5הספק דיווחמוחמד דיאב

16.026.0דיאב אחמד2מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב1603

0.20.2דיאב ראפע4מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב1603

15.716.0תופיק מחמוד דיאב0תופיק מחמוד דיאב1604

150.4113.1אל סחאב אגודה0אל סחאב אגודה1608

4.95.8ב אגודה'רג0ב אגודה'רג1609

0מ"אביאל כפר שיתופי בע1615

אביאל כפר שיתופי 

394.9382.8הספק דיווחמ"בע

1616

שיתופית ' סהל טמרה אג

0מ"להשקאה בטמרה בע

' סהל טמרה אג

שיתופית להשקאה 

13.2מ"בטמרה בע

1618

' חק' שת' כינאנה אחים אג

0"להשקאה בטמרה בע

' כינאנה אחים אג

להשקאה ' חק' שת

24.025.9"בטמרה בע

0.20.2חטיב טארק0חטיב טארק1619



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"בע' שת' אלסעיד אגודה חק1620

' אלסעיד אגודה חק

10.30.0הספק דיווחמ"בע' שת

1מ"בע' שת' אלסעיד אגודה חק1620

' אלסעיד אגודה חק

11.33.0מ"בע' שת

1622

לאספת ' חק' שת' אלסריסה אג

0מים

' שת' אלסריסה אג

14.916.4לאספת מים' חק

564.2661.5הספק דיווחגבעת נילי מושב0גבעת נילי מושב1623

1624

להספקת ' חק' שת' אג-טמרה 

0מ"מים בטמרה בע

' חק' שת' אג-טמרה 

להספקת מים 

10.03.0לא דיווחמ"בטמרה בע

0מ"בטמרה בע' חק' שת' אלגור אג1625

' חק' שת' אלגור אג

77.876.0הספק דיווחמ"בטמרה בע

1.11.2עואלי חסן2מ"בטמרה בע' חק' שת' אלגור אג1625

2.83.0מוחמד אחמד יאסין3מ"בטמרה בע' חק' שת' אלגור אג1625

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.2בשיר פואד חסן1מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.30.3רוחאל עיטאף2מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.11.9זידאן אלהיב3מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.72.2רחאל עמאד חאלד5מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.41.7גריפאת מוסטפא6מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.3גואמיס גאלב מחמד7מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.3גואמיס פואד8מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.3גריפאת עמאד עלי9מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.90.4גריפטת נעים10מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.3היב יאסר אחמד11מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.2מזאריב מוחמד12מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.7גדיר ואסף14מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.7גריפאת אמיר חסן16מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.3גריפאת גאלב17מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.4גריפאת טארק18מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.9גריפאת סאלח עלי19מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5גדיר מחמוד מוחמד23מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.0גואמיס יצחק24מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.2גריפאת מוסא מחמד26מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.4גריפאת עלי28מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.7גריפאת עלי מוטלק29מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.5היב זידאן חני33מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

34מ"בע

בשיר זיאד מוחמד 

0.60.8'ושות

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.20.7גריפאת עלי תאופיק35מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.5גריפאת עבדללה36מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.61.1גריפאת מוסא37מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

7.74.9מוחמד מוהדי38מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.71.6היב מוהדי39מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.6היב מוחמד41מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.02.3גריפאת מוחמד עלי43מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.5משק הוואש עסרי45מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5עאטף חסן גדיר46מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.00.3גדיר קאסם מוחמד47מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.4גריפאת עלי48מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.02.1גריפאת סאלח וחש51מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.01.4גריפאת וליד חסן52מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.1גריפאת וליד53מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.62.7פלאח רחאל55מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

5.46.3חושאן סיף58מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5יחיא סאלח חוש60מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5רחאל זיד61מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5היבי עאמר62מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.4פהד סעיד היבי64מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.3ריאן וליד65מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.7זיתון וליד עומר69מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5מוסטפא מחמוד70מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.92.2תוהאן בראזי73מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.4האשם פאעור74מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.00.0אברהים סבא בחוס76מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.91.5אחמד וסלח חסון78מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.1אדיב סעד חסון ואחיו79מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.3אחמד יוסף שעבאן81מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.2אליאס פריד עאזם82מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

83מ"בע

אחמד סלימן אבו 

0.80.2עביד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.1'עפרי פרג'ג84מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.2נוחה מריסאת85מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.0יוסף חסן חסון ואחיו86מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

87מ"בע

סלימאן דאוד חסון 

0.40.5ואחיו

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

91מ"בע

סעיד עבדללה 

0.50.2ערבתאוי

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5עלי אל שעבי92מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.11.2פריד יוסף וצור אלדור93מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.3סאלח ומסלה יסין94מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5סלים עלי אלחג96מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.3חמאד אחמד חמאד98מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.9סלמאן סלח עליאן99מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.1אחמד עבדללה חסון100מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.1חסון שפיק103מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.01.6עלי אחמד סויט106מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.7סמניה פאטמה107מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.6קאידבה סמיר110מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.11.0(פדוא)סוואעד רדואן111מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.4רפעה סמניה112מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.0חאלד מוחמד113מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.4איעד אבו שח116מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

123מ"בע

פאיז חדר מריסאת 

0.50.3רפת בקר

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.2טאחר אניס אבו רומי124מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.7אבו רומי אברהים126מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.2מוחמד גמיל אבו רומי127מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.34.4מאל פואד דיאב'ג128מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.8טלאל אבו רומי129מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

130מ"בע

חווה חקלאית 

3.63.1למודית בתמרה

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.5בלאל סעיד כנעאן131מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.81.4אגי'וואפיק חג132מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.31.3דיאב מחמד סאלח136מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.10.9אבו אלהיגא מוחמד137מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.6אבו היגא וסאם138מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.9אבו היגא הישאם139מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.6אבו רומי פרג140מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.81.4אבו רומי והיב141מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.6אבו רומי עאמר142מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5אבו רומי עאטף143מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.6אבו רומי מוסא144מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.6חטיב סאלח יוסף147מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.10.0דיאב היאשם153מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.10.1חגאזי תאופיק154מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.42.5חגאזי יעקב158מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.5שחאדה עלי יאסין160מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.5אבו רומי מוחמד173מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.91.3אבו רומי היביה174מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.9אבו רומי עומר176מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.0אבו רומי חאלד177מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.3אבו רומי מחמוד179מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

3.10.1דיאב פואד עלי182מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

6.74.7אגודת אלסניבע187מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.00.4כנעאן פיראס יוסף188מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.5איימן יאסין190מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.31.8יאסין עבד191מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.4דאליקה מונתסר192מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.30.6סעדיה חסן194מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.11.7נדף'ד סקראן מג'מאג195מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.00.8סלמאן יוסף ועיסא196מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.40.7סלים חליל197מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

199מ"בע

ימי 'נימה ג'אבו ג

0.3קרטר

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

6.68.4פנימית אעבלין עלית200מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.14.2מריסאת עבד אללטיף201מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.8ומאה'מריסאת ג202מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.00.4מחמד מריסאת203מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.3עואד כרם204מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

205מ"בע

פגמן חברה לגידול 

3.623.8ח"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.81.1אחמד' חליל שיח206מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.1'ורג'פרח ג207מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.7מריסאת מנאר209מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

210מ"בע

מואפק מוחמד אחמד 

0.20.0.ז.ת-דיאב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.71.1חלף מוחמד חוסיין211מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.51.0גריפאת פלאח מוחמד212מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.02.6חלף חוסין מחמוד213מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.1כנעאן מאמון214מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

215מ"בע

אללה -ראאד עבד

0.70.7מוחמד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5עאהד ריאן216מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.9מריסאת עארף217מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.6חוש פאוזי218מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.31.1היב חסן חוסיין219מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.8שעבאן סאלח220מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

221מ"בע

גריפאת סעיד 

0.50.7עבדאללה

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.5זובידאת מחמד סלים222מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.7חוסיין ראידה223מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.82.0טאהא חוסאם224מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.10.1'מוסטפא עאטף חאג225מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

4.80.5עלי מוחמד227מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

4.92.2רחאל וטפה228מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.22.7חגיראת מוסטפא229מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.4חגיראת חוסין235מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.7מ"בני אלמוכתאר בע236מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.4יראת עלא מחמוד'חוג237מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.6בית ספר חקלאי238מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.7מחמוד עלי אברהים239מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.4עלי מחמד' וג'חג241מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.2חאלד עלי ריאן242מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.64.1מחמוד בדראן243מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.8בוקאעי היתם244מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

246מ"בע

סאלח מוסטפא סלים 

0.40.4דיאב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.6פהדאן גנדור247מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

5.94.3דיאב עבדאללה249מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

34.561.3חליל פרעוני250מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

3.532.1סובחי רוחאנה251מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.532.1סעיד רוחאנה252מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.4גדיר פואז253מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.75.1גדיר חוסין מוחמד254מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5ליל'גדיר ח255מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.5גדיר פתחי256מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5חמזה חריב257מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.75.9הייב עאישה258מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.9הייב באסל259מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.3גדיר עלי סאלח261מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.3זיאד מריסאת262מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

263מ"בע

אנואר חסין 

0.50.3ני'עבדאלע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.3א'גדיר חמדאן רג264מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.6יראת'ראיד חג265מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.1גדיר חאזם266מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.31.0גדיר עקאב עלי267מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.10.3יראת יונס'חוג268מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.90.4יראת עלי סובחי'חוג269מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.4וחש ריא270מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.71.0גריפאת מוחמד מוסא273מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.82.4רחאל מרים274מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.01.4וליד חואלד275מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.5ערמוש טארק276מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.11.3ניפס'סאלח ח277מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.00.3גדיר חוסין278מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.6גדיר עלי מחמוד279מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.5אבו סמרה מחמד283מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

285מ"בע

יראת מוחמד 'חוג

0.60.6עבדאללה

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.7גרפאת אחמד ווחש301מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.0מועסתם סאלח יאסין307מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.12.0עלאא שפיק טאהא308מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.63.5בדראן עומר309מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.4גריפאת יוסף מוחמד310מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

312מ"בע

יראת ריאד 'חוג

0.40.4אבראהים

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.4חניפס והבה313מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.1יוסף מנסור314מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.7מחמוד מוסא גדיר315מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.91.5עלי חוסין עאטף316מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.7יאסין מוחמד317מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.1גדיר סלמאן מואפק318מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.7עוואד אברהים319מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.21.2וליד ערמוש320מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.80.9דיאב מחמד סברי321מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

11.44.4גמאל עלי' חאג322מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.30.0טיב'עאדל ח323מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.1סמאר עבדאללה324מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.4עיסא מערוף325מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.1יאסין עסאם326מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

5.25.2עבדאללה אבו סאלח327מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.90.4נאיף אבו סמרה328מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.51.4עאדל גריפאת329מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

330מ"בע

חמאדה מחמוד 

1.11.7זבידאת

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.31.0מחמד פהד עלי331מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.5זובידאת יוסף מחמוד332מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

333מ"בע

חוסין אמגד כאמל 

0.20.7זבידאת

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.4יראת חסין'ד חג'מאג334מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.5עאדל מחמוד קאסם335מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.7אלהייב חוריה336מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.33.9יהאד יוסף'נמארנה ג337מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.0חסן בשיר אל הייב338מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.7זהראן נהאד339מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.2ויקטור עזאם340מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.40.5יוסף חסן חניפס341מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.3חסן עלי אבו שאח342מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.31.6אזי'אחמד מוסא חיג344מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.66.9וליד פריד דיאב345מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.90.3חסן מוסא דיאב346מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.30.0אזי'מוחמד מוטלק חיג347מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.5חוסיין שלאעטה348מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.9עוואד תופיק349מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

350מ"בע

אבראהים מוחמד 

0.50.9עלי גדיר

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

351מ"בע

גדיר ערין יאסר 

0.60.8מחמוד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.61.0גדיר סאלח מחמוד352מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.72.6מחמוד דיאב353מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.3ספורי סלים354מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.3יוסף עוואוודה355מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.6סוהיל עוואוודה356מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

357מ"בע

עומר אבראהים 

0.20.7סוואעד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.20.6יראת'עלי חסין חג358מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.7אחמד נסאר359מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.31.1דיר'יראת ג'אכרם חג360מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.2מוחמד קאסם חלף363מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.20.2עלי חוואלד365מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.23.1יהד מריסאת'ג366מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.20.2ליל יאסין'ח367מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.20.3מחמד כנעאן368מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.10.7אחמד חמאד369מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.02.0ריאן בסאם370מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.8לביב אבו חמוד371מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.4יראת יונס'חוג372מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.6חביב עוקל373מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.9ד אבו שאח'מאג374מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.51.0סולטאן הייב375מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.00.1אלמוכתאר. ס.מ376מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

377מ"בע

יראת סאבר 'חוג

1.20.8מחמוד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.3יראת אבראהים'חוג378מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.5'מוחמד חוסיין אל חג379מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.2בני נביל שאהין380מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

51.331.2'חק' שת' כאבול אכ381מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.6מריסאת האלה אחמד382מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

3.67.8'אמל מחמד חאג383מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

384מ"בע

אזי אברהים 'חיג

0.10.2אחמד

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

7.78.7טיב'עפו ח385מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.80.7יונס פואד המאם386מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.70.3עדנאן עבד אלהאדי388מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.30.9טאהא ניזר389מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.10.1עאדל דעוף390מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.41.8ניפס'זומורוד ח391מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.00.3נוואף עאלם392מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.2איהאב סעדי393מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.6גדיר סאלח394מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.5ד'גדיר אמג395מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.12.1תאבת דיאב396מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.02.4מחמד פואד זידאן397מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.91.6אזי'תופיק חיג400מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.61.5חממות. ס.א401מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

402מ"בע

אחים טוביא חקלאות 

15.1מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.20.2כמאל מזאריב403מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.50.3יאסין סעיד404מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.41.0גדיר חסן רמלה405מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.60.3יב סעד'חסון נג406מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.51.7אסעד יוסף אבראהים407מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.92.6אזי'אחמד חיג408מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

409מ"בע

נסיר חסין מחמוד 

0.9איברהים

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.81.0א'סעד רג410מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.90.7גדיר נסר גזאל411מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.00.8עבד אלחים יוסרא412מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.51.7חלחל מרזוק413מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

5.50.2זערורה יוסף414מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.3ספורי עלא415מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.40.5גדיר אבראהים416מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

62.1עראף אליאס ושות417מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

0.023.3משתמשים בזרזיר30000מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

5.8משתמשים במנדא30001מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

1.1משתמשים בכאבול30002מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

2.1משתמשים בשעב30003מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

7.8משתמשים בשפרעם30004מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

23.6משתמשים בתמרה30005מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

30006מ"בע

משתמשים בבסמת 

2.6טבעון



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

54.7משתמשים באעבלין30007מ"בע

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

30008מ"בע

משתמשים בביר אל 

21.5מכסור

1626

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב 

30009מ"בע

משתמשים בכאוכב 

0.2א'אבו אלהיג

32.027.7מ"ענבי סעיד בע0מ"ענבי סעיד בע1628

6.910.6פייסל חאלד0פייסל חאלד1631

3.11.5אזי'בני עבד חיג0אזי'בני עבד חיג1632

598.0630.2הספק דיווחעמיקם מושב0עמיקם מושב1635

3.32.4א'ויסאם אבו אל היג0א'ויסאם אבו אל היג1637

0למים' שת' אל סעדה אג1650

' שת' אל סעדה אג

635.9604.0הספק דיווחלמים

3למים' שת' אל סעדה אג1650

מעה 'ה ג'חפאג

1.41.8חמדאן

5.37.9אבו מוך חסן4למים' שת' אל סעדה אג1650

1.12.6מואסי אברהים6למים' שת' אל סעדה אג1650

7למים' שת' אל סעדה אג1650

חברה - מיקו

0.43.8לחקלאות

9.18.3עומר מוניר9למים' שת' אל סעדה אג1650

0אל פיחה אגי שתי למים1651

אל פיחה אגי שתי 

246.4303.7למים

12.55.8זכ עבדאללה עוויסאט0זכ עבדאללה עוויסאט1661

0מחמוד כליל מחמדוד עתאמנה1668

מחמוד כליל מחמדוד 

0.50.4עתאמנה

5.14.0מ"בראון ובניו בע0מ"בראון ובניו בע1677



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

16.515.1אלטשולר יחיעם0אלטשולר יחיעם1682

0.0הספק דיווחאלטשולר יחיעם0אלטשולר יחיעם1684

13.912.5אור ראובן20001אלטשולר יחיעם1684

98.378.6אלטשולר יחיעם0אלטשולר יחיעם1687

1.0מ"פיור בלו ישראל בע0מ"פיור בלו ישראל בע1694

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0המקומית

גבעת עדה - בנימינה 

0.038.0הספק דיווחהמועצה המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1המקומית

אברמוביץ אריה 

1.10.9ואברהם

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.13.1אברמובסקי יעקב3המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

4.43.9דרורה ורד10המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

11.110.8חיים אליוביץ12המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

16המקומית

אפלבוים מרדכי 

0.0ושושנה

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

38.238.2אפרתי אבישי17המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.11.1קבסה חי דוד20המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

8.0אריזון עמוס21המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.80.8קרושיניסקי יועד22המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

10.010.7אריזון מתתיהו23המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

24המקומית

-ארנס מיכאל וצבי

13.713.6ארד בנימין

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.10.1אשכנזי ישראל ומשה25המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

17.817.5ברק דהאן26המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.0קלוגיני יריב27המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.3אשכנזי שמעון31המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.80.8באומגרט א32המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

13.912.3בונשטיין אהרלה35המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.30.3יעקב ויונה דוד38המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.90.9סער מקורי40המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.0בלום אבשלום ושות41המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

42המקומית

לקט -משולחן לשולחן

13.513.4ישראל

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.93.9בן עזרא שושנה48המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

53המקומית

ברקוביץ אברהם 

11.89.2ואשר

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.19.7גולדשטיין מרגלית56המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

16.416.4גולדשטיין יוסף ויעקב57המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.0מקס דוד63המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.20.7גידלוביץ יוסף64המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.05.0גרף אביהו67המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.30.3הוכמן יעקב73המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

77המקומית

ווטסון - הכהן ' משפ

0.50.5רבקה

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.55.1זיתוני שמעון91המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.90.9חנניה רחמים94המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.11.0כהן עמיצור ואהרן98המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

4.1כהן מרדכי ובניו99המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.21.2כהן תיאודור104המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.1ליאור יובל112המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

23.023.0ליבוביץ זלמן בן יעקב113המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.10.6הרבסט אורלי115המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.03.0לפר נחום ושות122המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.0לרנר אריה123המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

32.622.9בית אל125המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.70.7נוידרמן יגאל ויעל138המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

11.610.2סמסונוב יואל ושרה144המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

4.64.3סמסונוב יעקב145המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.70.6פויזנר יוסף150המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.20.0פיין לאומי153המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.00.1פיקוביץ מלאכי156המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.2קוטר משה166המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

20.319.9קרניאל ישראל174המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.80.9דניאל יקיר182המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

8.77.4דור און אמיר191המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.81.7שמואלביץ אריה193המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.31.6שפירא זאב לוי אמנון195המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

29.028.9שצמן צבי ויאיר200המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.33.4שרון יזהר201המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.72.5תשבי ישראל202המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.2ריבשטיין נחמן ושות203המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.80.8מזרחי זוהר204המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

210המקומית

ועדנה , סמסונוב זלמן

25.625.6וגיל

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.0ליבוביץ עקיבא212המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

213המקומית

צעירי אברהם דוד 

1.40.6וחיים

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.81.3שובל ינון וציון214המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.15.1קרניאל שחר230המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.11.1צוקרמן232המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

4.42.6בלום יוסף234המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.84.9ר"לב אקוש ד235המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.41.4הולצר בנימין237המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.7נחום אליהו248המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.40.1כהן שמואל249המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.2אפשטיין עמוס256המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.10.8פינטו שמואל261המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.4זילברשטיין שלום268המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.90.0דוראון יהודה275המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.2חכם מאיר276המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.01.4קלנר רפאל288המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.42.4רוזנבוים עדי והגר289המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.1פריד חיים ותמר290המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

17.78.9לאואר עופר295המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

8.66.5כהן עופר296המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.9לאה (הלפרין)סלע 297המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

298המקומית

מחנאי ישעיהו 

0.9ושושנה

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.54.9גולדשטיין יעקב300המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

30.029.6בונשטיין יחזקאל301המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.20.0כהן ברכה302המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.3סאסי חיים304המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

5.63.3פיין רם307המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.50.2אורן רענן308המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

8.47.0דוראון הדר וסיגלית309המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.0יעקובי יחזקאל310המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

11.226.2קרניאל יהודה ואיתי317המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.73.7ארנון מנשה ונעמי320המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.9גפשטיין שמואל ודליה323המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.30.1קישון עדנה325המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

327המקומית

הרבסט יעקב 

2.31.8ומיכאלה

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.10.0אלטשולר יחיעם329המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.60.3ארנס יעקב331המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

27.625.9כרמי גולדברג332המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.03.0אפרת רבית פטם333המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

123.190.4רלפי חקלאות334המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.11.0חנה גרוס335המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.21.6משה מרגלית336המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

9.88.6סיימון מנחם337המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

2.02.0באומל יהודה338המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.61.3קליין שרה- גרוס339המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.80.8גרוס ברוך ושרה340המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

3.03.0דוד משה וזהבה341המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.90.1משה בן משה342המקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.20.8חיים דורהם344המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.8משולם שרעבי345המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.70.2גיא משה346המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

1.01.0אלעזר סידי348המקומית

1699

גבעת עדה המועצה - בנימינה 

0.40.0דוד יונה349המקומית

0.0ברהום רות0ברהום רות1702

0הרבסט יעקב ומיכאלה1703

הרבסט יעקב 

2.52.8ומיכאלה

54.648.8גולדשטיין יעקב0גולדשטיין יעקב1705

29.422.8הספק דיווחמ"גני רמת הנדיב בע0מ"גני רמת הנדיב בע1708

0הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ1713

הצבי אגודה 

66.870.4קואופרטיבית בעמ

50.747.5אורי הכהן0אורי הכהן1714

6מ"מעינות העמקים בע1719

בית ספר חקלאי 

4.79.5קרית טבעון

1.92.0שי צוקרמן18מ"מעינות העמקים בע1719

1.60.6משה בן צבי21מ"מעינות העמקים בע1719

3.00.5אדוני שלמה22מ"מעינות העמקים בע1719

2.20.4אליהו עדי23מ"מעינות העמקים בע1719

1.0גרף אביהו ודני24מ"מעינות העמקים בע1719

10.06.1יצחק צוקרמן25מ"מעינות העמקים בע1719



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

30001מ"מעינות העמקים בע1719

משתמשים בקרית 

0.4טבעון

30003מ"מעינות העמקים בע1719

משתמשים בזכרון 

4.8יעקב

3.71.8עופר כהן0עופר כהן1729

89.577.2הספק דיווחמים אגודה שתופית0מים אגודה שתופית1736

123.998.1ארד בנימין ואחרים20001ארד בנימין וארנס צבי1737

0מכון מים פלגוש בנימינה1738

מכון מים פלגוש 

16.115.7בנימינה

24.119.1נחלת זבוטינסקי0נחלת זבוטינסקי1741

0.0זיתוני בנימין ורות0זיתוני בנימין ורות1743

0חברת מים זרגוניה צפון בנימינה1745

חברת מים זרגוניה 

3.6לא דיווחצפון בנימינה

0.9שטילמן עטרה1חברת מים זרגוניה צפון בנימינה1745

2חברת מים זרגוניה צפון בנימינה1745

אפלבוים ואחרים 

0.4( שותפים14)

3חברת מים זרגוניה צפון בנימינה1745

אמיר ,בלבן אילנה

3.6שטרן רבקה,אהרונה

15.215.3רם פיין,  יאיר שצמן0רם פיין,  יאיר שצמן1749

10.28.1עינב קרניאל לאואר0עינב קרניאל לאואר1750

0.0קלנר רפאל0קלנר רפאל1762

4.84.5שמואלביץ רונן0שמואלביץ רונן1771

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0מ"בע

' עדה חב-גבעת

79.147.6הספק דיווחמ"לאספקת מים בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

2.11.7פויזנר עדנה3מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0.50.3בן ארצי רחל12מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

26.225.6היין אגודה21מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

1.8משה יעקב כהן29מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0.0כהן עופר32מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0.60.5סגל אליהו35מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

1.61.7ברק דהאן38מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

44מ"בע

 - (בן יצחק)רגב צבי

2.11.4תושבי אשרה

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

2.62.4דורון יעקב46מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

1.2חיילובסקי שולמית50מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0.0צייג יוסף53מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

0.0כהן נוריאל54מ"בע

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

777מ"בע

גבעת עדה למשקי 

25.225.2עזר

1785

לאספקת מים ' עדה חב-גבעת

888מ"בע

גבעת עדה לצריכה 

624.6499.3חקלאית

0גיסר אל זרקא המועצה המקומית1815

גיסר אל זרקא 

0.1הספק דיווחהמועצה המקומית

0.20.4אר עבד'נג1גיסר אל זרקא המועצה המקומית1815

0חפיז ואחיו. גרה מוסטפא ע1819

. גרה מוסטפא ע

1.00.9חפיז ואחיו



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0אל בדר אגודה שיתופית חקלאית1820

אל בדר אגודה 

115.4119.9שיתופית חקלאית

1821

להספקת מים ' שת' אל חק אג

0מ"ת בע'בכפר ג

' שת' אל חק אג

להספקת מים בכפר 

76.942.8מ"ת בע'ג

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

0מ"מים בע

ח "אלמוסאואה אגש

121.6143.2לא דיווחמ"להספקת מים בע

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

2.3נסר שלבי1מ"מים בע

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

1.3דאן גלאל וותד'וג2מ"מים בע

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

1.6מוחמד מחמוד וותד3מ"מים בע

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

4מ"מים בע

ותד עבדל קאדר 

10.1ואחיו

1822

ח להספקת "אלמוסאואה אגש

2.9חנדקלו אחמד5מ"מים בע

193.9214.9הספק דיווחמ"ח בע"נור אגש-אל0מ"ח בע"נור אגש-אל1823

3.81.0רה סעיד'ג1מ"ח בע"נור אגש-אל1823

38.020.0ותד טאהר2מ"ח בע"נור אגש-אל1823

5.01.0ותד עפיף טאהר3מ"ח בע"נור אגש-אל1823

2.11.0ותד מוחמד ערב4מ"ח בע"נור אגש-אל1823

7.17.0ותד חאלד מסעוד5מ"ח בע"נור אגש-אל1823

5.94.0רה עבד אל לטיף'ג6מ"ח בע"נור אגש-אל1823

0.51.0חטיב וליד8מ"ח בע"נור אגש-אל1823

119.9124.5'שת' אל תקדם אג0'שת' אל תקדם אג1824



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0אל תקוה אגודה שתופית1825

אל תקוה אגודה 

203.1189.0שתופית

1.16.2הספק דיווחעפיף ביאדסה0עפיף ביאדסה1835

44.856.0לא דיווחנאדף מחמוד0נאדף מחמוד1846

15.1מחמוד נאדף1נאדף מחמוד1846

0אמנה חג מחמוד נאדף1851

אמנה חג מחמוד 

0.10.2נאדף

5.35.3נאדף עבדול לטיף0נאדף עבדול לטיף1858

0ח להספקת מים"אלסאלם אגש1868

ח "אלסאלם אגש

67.562.5להספקת מים

0מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

מועצה מקומית דלית 

17.9הספק דיווחאל כרמל

0.2ברקאת סאלח חליל3מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.9איברהים אלשיך4מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.30.0חאתם מקלדה6מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.30.3חלבי יוסף7מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.40.7זידאן חמוד זידאן16מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.10.2עאהד פחמאוי19מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.01.1חליל עסאם21מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.32.5חלבי נוהא23מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.10.1חלבי איאל מועין24מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

25מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

חאתם נור אלדין 

1.10.1חלבי

0.3נור אלדין חלבי26מועצה מקומית דלית אל כרמל1880



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.50.2בסיס אכרם27מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.21.9בסיס יוסף עזאם28מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.00.3פארס חלבי30מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.1יוסף זידאן חלבי36מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.20.0אה'חלבי עזאם נג41מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.70.5 מקלדה פאיז42מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.60.3זהר אלדין עאמר43מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.5חלבי נביה44מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.91.2כמאל פואזה45מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

4.28.2פחמאוי עאדל46מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

3.25.2פחמאוי זיאד47מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.00.6ר'חלבי חד48מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.80.1מקלדה חסאן49מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.40.7פחראלדין רשיד50מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.70.8מקלדה סאלח53מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.7חלבי כאמל54מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.2חליל סאלח55מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.40.8זידאן זידאן56מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.60.5חלבי אחמד58מועצה מקומית דלית אל כרמל1880



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.1חליל היאם61מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

2.91.3מקלדה אדי62מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.8חוסאם חלבי63מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.31.0זידאן סלאמה65מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.40.3כיוף אחסאן66מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.5חלבי אמיר67מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

2.2חלבי סלמאן68מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.61.1שריף חלבי69מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.0חלבי באדרה71מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.1דקסה נביל72מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

1.1סאמי נסר אלדין73מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.50.7אסעד סאלח פארס74מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.81.3פחמאוי מאלק75מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

0.5כמאל חלבי76מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

51.847.9הספק דיווחאושה קבוץ0אושה קבוץ1900

1903

לחינוך התנוע ' האק' אורנים המכל

0הקיבוצית

' האק' אורנים המכל

לחינוך התנוע 

5.35.3לא דיווחהקיבוצית

1.81.1סאלח קמיראתי0סאלח קמיראתי1905

113.5116.3הספק דיווחיגור קבוץ0יגור קבוץ1910



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.911.1הספק דיווחערב חוואלד אגודה0ערב חוואלד אגודה1913

252.5157.1הספק דיווחכפר ביאליק0כפר ביאליק1914

1.40.0בושביץ יאיר וטליה4כפר ביאליק1914

24.924.9משתלות שפר6כפר ביאליק1914

11.711.7אהרוני דן9כפר ביאליק1914

0.40.6פלג לפיד11כפר ביאליק1914

0.20.0מרמור מרים ויצחק12כפר ביאליק1914

114.575.0הספק דיווחכפר המכבי קבוץ0כפר המכבי קבוץ1915

3.53.1הואש חג1כפר המכבי קבוץ1915

0מ"חברת כפר הנוער הדתי בע1916

חברת כפר הנוער 

41.555.2הספק דיווחמ"הדתי בע

1917

דתי ' כפר חסידים מושב עובד

0מ"ח בע"אגש

כפר חסידים מושב 

ח "דתי אגש' עובד

117.2126.4הספק דיווחמ"בע

1917

דתי ' כפר חסידים מושב עובד

5מ"ח בע"אגש

יעקב עד ויעקב 

0.60.6ברניס ויקטוריה

1917

דתי ' כפר חסידים מושב עובד

3.82.0יונאי מרדכי6מ"ח בע"אגש

1918

תקוה כפר להכשרה מקצועית 

0מ"בגבעת זייד בע

תקוה כפר להכשרה 

מקצועית בגבעת זייד 

19.019.0לא דיווחמ"בע

13.45.7זאהר אבו רחמה0זאהר אבו רחמה1920

60.565.0הספק דיווחהרדוף קבוץ0הרדוף קבוץ1924

0.40.2חואלד מאגד8הרדוף קבוץ1924



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.6 בתי שכון כלניות2זבולון מועצה אזורית1925

6זבולון מועצה אזורית1925

אבו קמיר אחמד  

0.4חמדה

0.50.8זבידאת מאלק יוסף10זבולון מועצה אזורית1925

0.4נעארני עלי16זבולון מועצה אזורית1925

0.40.5פנדי פהמי20זבולון מועצה אזורית1925

0.30.2האדי. פנדי פנדי ע21זבולון מועצה אזורית1925

28זבולון מועצה אזורית1925

מחמוד עלי חאלף 

1.70.5קאסם

29זבולון מועצה אזורית1925

ד 'זוביידי מאג

0.70.7אבראהים

1.51.9משתלת הגליל31זבולון מועצה אזורית1925

0.70.9זכי עמאריה32זבולון מועצה אזורית1925

1.92.3חילף מוחמד35זבולון מועצה אזורית1925

31000זבולון מועצה אזורית1925

משתמשים בשיכון 

0.30.1כלנית

2.72.1משתמשים באיבטין31001זבולון מועצה אזורית1925

213.7183.8הספק דיווחרמת יוחנן קבוץ0רמת יוחנן קבוץ1934

289.7389.8הספק דיווחשער העמקים קבוץ0שער העמקים קבוץ1936

1937

עמותת בית האור - אניס ברהום

0למעשי חסד

עמותת - אניס ברהום

בית האור למעשי 

2.2חסד

2.2סמיח סומריה0סמיח סומריה1938

115.474.1אום אל תות0אום אל תות1957



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4.74.1אייזנשטיין אריה0אייזנשטיין אריה1959

80.045.7הספק דיווחגרף יוסף ואשר0גרף יוסף ואשר1968

1.40.3גרינברג יעקב0גרינברג יעקב1969

2.42.3וילדר יצחק0וילדר יצחק1974

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0מ"יעקב בע

קואופרטיב חקלאי 

יעקב -ובוני זכרון

394.1307.1הספק דיווחמ"בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.0אפשטיין יוסף4מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

5מ"יעקב בע

אשכנזי ישראל 

19.318.7ואפרים

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.21.0בונשטיין יוסף6מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

7מ"יעקב בע

בונשטיין עפרה 

11.211.2ומרדכי

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

49.041.9בונשטיין יחזקאל8מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

9.39.3מ"הדרי אפרים בע9מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

15.615.6 ארלה בונשטיין10מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

13.89.2בלום אבשלום ונועם11מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.21.2ברונשטיין שמואל14מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

15מ"יעקב בע

ברונשטיין שמואל בן 

14.114.1שלום

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.82.0ברקוביץ אברהם16מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.91.7ברקוביץ בן ציון17מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

10.210.2גולדשטיין מרגלית18מ"יעקב בע
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1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

6.53.8חשבי יהונתן19מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

26.326.3גרף יוסף20מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

40.635.7גרף אביהו21מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.11.1הלפרין שלמה23מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

24מ"יעקב בע

וילרד אבשלום 

2.01.4ועמנואל

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.63.6ליפא יורשים25מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

31.631.6יהודה זימנבודה27מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

25.421.4ליבוביץ יעקב29מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.62.6ניידרמן יעל32מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

20.117.9לרנר אריה33מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

35מ"יעקב בע

ניידרמן דבורה 

9.47.9ישראל ויגאל

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

9.67.1ניידרמן יעקב36מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

5.45.4עמיראן עמיאל37מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

5.35.3פומרנץ מאיר ורבקה39מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

4.74.7צעירי אסף40מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

11.65.5צעירי דוד יוסף ובניו41מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.12.1צוקרמן יצחק42מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.51.5קפלן משה וחיה43מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.61.6קרופיק גדליהו44מ"יעקב בע
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1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.11.1קרופיק חיים45מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.30.3קרופיק טוביה46מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

16.510.3קרניאל יהודה49מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

11.711.5קרניאל אביב ובניו50מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.61.6קרניאל שמואל51מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

40.840.8קרניאל ישראל ויהודה52מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

26.826.8קרניאל שחר53מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.63.6ריבשטיין נחמן54מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.60.7שבלי ציון55מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

56מ"יעקב בע

איזנשטיין מרדכי 

6.56.5ואביבה

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.10.5שורץ יוסף57מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

4.54.5שטרנברג שלמה58מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

5.54.0מעון יששכר62מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.70.5שורץ דב63מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

6.76.7בונשטיין אייל65מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.32.3גרופר משה69מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.2לב.ר א"ד74מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.23.2דורון אמיר75מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

77מ"יעקב בע

פויזנר יוסף בן 

8.06.7אברהם
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1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.91.9מ"הימנותא בע78מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

18.210.4אחמד סעיד זחארכה79מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.93.9לייטנר יחיאל82מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.10.1שפירא זאב83מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

10.010.0קרניאל מרדכי' קב87מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

5.91.8וילדר אילן88מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.11.1אברמוביץ אבינועם89מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

43.343.3צאירי אברהם90מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.50.1לוי גבריאל91מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

7.53.2אסייג גיא96מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.32.9וילדר אבשלום ועופר97מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

7.87.7צאירי חיים101מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.61.6אביהו גרף וברוכים103מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

12.712.7ענת גלעד106מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.80.7לודאני מנחם107מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.80.0אחים הרשקוביץ110מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.11.1קדם עזרא111מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

112מ"יעקב בע

חומחד חוסין חאמד 

1.60.9ובניו

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.10.1אחמד דקנש114מ"יעקב בע
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1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

6.56.5שרון גיל115מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

116מ"יעקב בע

חוסניה אחמד עלי 

1.81.0ומונירה

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.20.1מ"ברודי בע-אלעד119מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.50.0בן דוד-תקוה-רוחאן120מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.80.4מרענה תופיק122מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

8.06.2'מוגרבי  יגאל  ושות123מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

3.43.4מחמוד חוסניה128מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

0.40.2הנובר גיא129מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

2.52.5מ"מוסיקארט בע130מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

1.30.2מוניר חאמד131מ"יעקב בע

1976

-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

132מ"יעקב בע

פרחאן עבד 

0.30.2עבדאללה

2.41.0מ"יקבי הבארון בע0מ"יקבי הבארון בע1977

23.719.8זימנבודה יהודה0זימנבודה יהודה1979

1992

שפייה -פומרנץ-בונשטיין-הימנותא

0ס"בי

-בונשטיין-הימנותא

4.14.3ס"שפייה בי-פומרנץ

30.726.5יהודה קרניאל0יהודה קרניאל1994

0ליאור בונשטיין- פירות שלי2006

ליאור - פירות שלי

5.64.0בונשטיין

0עמיר ופואד עלי,פארוק-מראענה2008

-מראענה

עמיר ופואד ,פארוק

0.00.0עלי
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10.510.8הספק דיווחבונשטיין רפפורט0בונשטיין רפפורט2010

4.0בונשטיין כוכב1בונשטיין רפפורט2010

0.00.3שוורץ אחים0שוורץ אחים2012

2022

אגודה שיתופית להתישבות 

0קהילתית מצפה אילן

אגודה שיתופית 

להתישבות קהילתית 

0.90.0הספק דיווחמצפה אילן

"1חריש מועצה מקומית2024 0.5חברה" רמית

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

0מ"אלקטוף בע

ח למי "אלרוקי אגש

שתיה באום אלקטוף 

5.81.4הספק דיווחמ"בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

1מ"אלקטוף בע

כבהא סאמר 

0.70.7אברהאם

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

0.92.0כבהה עלי2מ"אלקטוף בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

2.93.0כבהה סולימאן3מ"אלקטוף בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

0.90.8כבהה סוהיל מוחמד4מ"אלקטוף בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

0.93.0כבהה אחמד חליל5מ"אלקטוף בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

6מ"אלקטוף בע

סיקיור און מערכות 

0.91.0אבטחה

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

0.90.2כבהא באסם7מ"אלקטוף בע

2027

ח למי שתיה באום "אלרוקי אגש

2.10.2כבהה וסאם8מ"אלקטוף בע

5.084.2הספק דיווח'שת' אל סלאמה אג0'שת' אל סלאמה אג2029

2030

ש למים בכפר זלפה "אלזלאל אג

0מ"בע

ש למים "אלזלאל אג

6.66.6לא דיווחמ"בכפר זלפה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0מ"וערערה בע

' שת' אלאמל אג

למים בעארה 

215.3211.2הספק דיווחמ"וערערה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

7מ"וערערה בע

אל מנאר אגודה 

4.04.0בכפר קרע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0.80.5אבו עקל מאהר8מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

1.93.3גזייל קוטיבה9מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0.60.5עאדל עלימי16מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0.30.3חבאיב בדיע17מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

10.914.3סינדאנת הגליל18מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

14.227.8אלגודור19מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

1.04.6מילחם מילחם20מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

1.83.2אבו מולחם סלימאו21מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0.90.9אבו הלאל אמחד22מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

0.30.3יונס נזיר מחמוד24מ"וערערה בע

2031

למים בעארה ' שת' אלאמל אג

1.00.9יונס ראיס25מ"וערערה בע

8.90.5הספק דיווחמ"בע' שת' זמזם אג0מ"בע' שת' זמזם אג2036

4.41.2בדראן אחמד1מ"בע' שת' זמזם אג2036

0.71.7כבהה אמיר2מ"בע' שת' זמזם אג2036

0.71.7כבהה שאדי3מ"בע' שת' זמזם אג2036

0.71.7כבהא סאאד4מ"בע' שת' זמזם אג2036

0.71.7כבהא רנא5מ"בע' שת' זמזם אג2036

6מ"בע' שת' זמזם אג2036

כבהא חאלד עבד 

1.30.7אלרחים



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3.10.3כבהא מוחמד7מ"בע' שת' זמזם אג2036

7.30.6כבהא פטאמה8מ"בע' שת' זמזם אג2036

2.12.0מחמוד רשיד יונס0מחמוד רשיד יונס2043

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0מ"שתיה בע

ח "מועאוויה אגש

להספקת מי שתיה 

21.01.6הספק דיווחמ"בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.80.8נהיה קאסם מחמוד2מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

3.33.2כרים אגרביה'חאלד ע3מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

4מ"שתיה בע

נהיה אחמד ומוחמד 

1.41.2אחד סעיד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

3.07.8מחאגנה סובחי כאלד5מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

6מ"שתיה בע

אגרבייה מוחמד 

0.30.2תופיק

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.9רחמן.נהיה תופיק ע8מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.01.0אגברייה גומעה9מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.40.3מחמד אברהים יאסין10מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.02.0מחמוד שוקת עותמאן11מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.51.3מחאמיד רפעאת12מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

17מ"שתיה בע

אגבריה מחמוד 

1.51.9מוסטפה

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.60.6מאל חוסין'אגברייה ג19מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

20מ"שתיה בע

אגברייה יאסין 

0.80.8אלטיף.א

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

21מ"שתיה בע

אגברייה מוחמד 

0.70.8מוסטפא



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.60.6אגברייה מוחמד עלי22מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

23מ"שתיה בע

אגברייה סאמי 

0.40.7אלכרים.ע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.00.0גברין אמין פואד24מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.60.2מחאמיד אחמד25מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

26מ"שתיה בע

מחאמיד אחמד 

0.60.3מחמוד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

27מ"שתיה בע

מחאמיד אחמד 

0.70.1עותנאן

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

28מ"שתיה בע

מחאמיד אחמד 

1.00.0תופיק יוסף

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

29מ"שתיה בע

דאן חסן 'מחאמיד וג

0.50.4עפיפי

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.60.5אלד פואד'מחאמיד ח30מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.70.6מחאמיד מוחמד סעיד31מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

32מ"שתיה בע

מחאמיד מוחמד 

0.50.2תיסיר שרבלי

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

33מ"שתיה בע

מחאמיד מחמוד 

1.21.3שרבלי

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.80.0מחאמיד נגיב יוסף34מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.4מיל'מחאמיד נואף ג35מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

36מ"שתיה בע

מחאמיד נור אלדין 

0.81.6אחמד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.40.4עלי' מחאמיד עבד חג37מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

38מ"שתיה בע

מחאמיד עבדאללה 

0.90.7אחמד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

39מ"שתיה בע

מחאמיד עבדאללה 

0.70.1אזי מופדי'ג



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

40מ"שתיה בע

מחאמיד 

0.70.3עבדאלרחים תופיק

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

41מ"שתיה בע

מחאמיד עבדללה 

0.50.1אחמד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.80.2אדי'מחאמיד עימאד ג42מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

43מ"שתיה בע

מחאמיד עלי אחמד 

0.70.3עלי

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

44מ"שתיה בע

מחאמיד תחסין 

0.60.1אחמד מפדי

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

45מ"שתיה בע

מחאמיד תרואת 

0.60.7אברהים אחמד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.9נהיה חמזי קאסם46מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.3נהיה טאהה תופיק47מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.80.6נהיה מחמוד קאסם48מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

49מ"שתיה בע

מחאמיד סלאח 

0.90.6אברהים

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

50מ"שתיה בע

אגרבייה רסמיה 

0.90.9מחמוד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

51מ"שתיה בע

אחמד תופיק יוסף 

0.60.7מחמיד

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

52מ"שתיה בע

מוסבאח חאלד 

1.32.3נה'מחאג

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.6אגבריה אוסאמה53מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

54מ"שתיה בע

אחמד חסן 

1.00.4עבדאלכרים

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

55מ"שתיה בע

מחאמיד חסן 

1.20.7מוסטפא

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.90.7יב'מחמד פוזי נג58מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

60מ"שתיה בע

משתלת הגפן 

6.99.0מחאמיד



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.11.5מחאמיד אחמד סעיד61מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.50.5מ רויאל בילדינג.ל.א62מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.15.3מחאמיד מוחמד63מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.10.4מחאמיד ערוה64מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.91.3מחאמיד נאיל65מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.71.9מחאמיד סעיד66מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

4.82.3מחאמיד מוחמד67מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

68מ"שתיה בע

מחאמיד מוחמד 

3.111.4תאופיק

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

8.06.5מחאמיד מחמוד69מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

3.11.2אגבריה מוחמד70מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

71מ"שתיה בע

חומרי בניין אלרוחה 

0.90.5מ"בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

72מ"שתיה בע

אגבאריה מוחמד 

0.90.4אברהים

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

73מ"שתיה בע

אגבאריה עבד 

2.11.0סולימאן

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

74מ"שתיה בע

אגבאריה עבד 

1.20.7אלקאדר

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.72.1אגבאריה פתחי75מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.42.7מחאמיד מרואן אחמד76מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

3.23.8אגבריה מוחמד חסן77מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

2.90.6מחאמיד מרואן אחמד78מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.00.9מחאמיד טלאל79מ"שתיה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

1.20.6אגבאריה טארק80מ"שתיה בע

2055

ח להספקת מי "מועאוויה אגש

0.50.2אבו הלאל מוחמד81מ"שתיה בע

125.8149.7הספק דיווחמי עמי מושב שתופי0מי עמי מושב שתופי2060

1.31.7זוהר יובל0זוהר יובל2108

0מ"פרדס בחסכון לעובדי חדרה בע2109

פרדס בחסכון 

0.30.1מ"לעובדי חדרה בע

15.2אהרונסון דניאל0אהרונסון דניאל2111

2.21.0שמואל גרוס0שמואל גרוס2112

34.20.0מ"ג בע.ומ.נכסים ח0מ"ג בע.ומ.נכסים ח2113

40.429.2משה עופר אטיאס0משה עופר אטיאס2114

96.086.4פלוטקין אליהו0פלוטקין אליהו2115

62.059.3פלוטקין אליהו0פלוטקין אליהו2117

13.0לקריץ יורם וירוחם1אשתר ערן  ואחרים2123

0.9אשתר עירן20001אשתר ערן  ואחרים2123

0.9דמתי מיכאל20002אשתר ערן  ואחרים2123

0.1שכטמן רובין-קרצב20005שי רהב2125

0מ" חברה חקלאית בע95סגיב 2126

 חברה 95סגיב 

89.963.7מ"חקלאית בע

2130

אטיאס -ז עופר"ברא-ז אורית"ברא

0 רעיה

ז "ברא-ז אורית"ברא

8.418.6אטיאס  רעיה-עופר

20.019.1יעקב ברגמן0יעקב ברגמן2131
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מספר 
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ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ" בע1991-האזור הירוק 2132

 1991-האזור הירוק 

7.45.1הספק דיווחמ"בע

3.81.8רוטמן עזרא3מ" בע1991-האזור הירוק 2132

2134

-חילו יחזקאל ויהודית-זוהר יובל

0יואל ירושל

חילו -זוהר יובל

יואל -יחזקאל ויהודית

96.969.9ירושל

5.75.0מ"גוזמן ובניו בע. ש0מ"גוזמן ובניו בע. ש2138

0דוד ועזיזולה דיין, גולדנברג אהרון2141

דוד , גולדנברג אהרון

74.847.9ועזיזולה דיין

4.74.7מ"מטעי ריבה בע0מ"מטעי ריבה בע2146

5.711.2וליד יוסף אבו טועמה0וליד יוסף אבו טועמה2168

0מ"השקאה בעטה בע' חב2173

השקאה בעטה ' חב

15.122.1הספק דיווחמ"בע

6מ"השקאה בעטה בע' חב2173

גרוס שמואל אברהם 

7.36.1ומרגלית

14.7ליובין אבשלום ויפה7מ"השקאה בעטה בע' חב2173

21.723.4מ"שלמה פרנק בע0מ"שלמה פרנק בע2174

45מ"מי חדרה בע2177

גולדשטיין שרה 

0.30.0וגדעון

62מ"מי חדרה בע2177

זיסהולף -ליכט יצחק

27.324.4צביה

0.40.5בשארי מזל63מ"מי חדרה בע2177

0.1מימון יורם64מ"מי חדרה בע2177

3.0אלנבארי עיד67מ"מי חדרה בע2177

4.318.7יהודית דגני68מ"מי חדרה בע2177

0.50.5חסידוף אהרון69מ"מי חדרה בע2177
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 בלבדמערכת הארציתב

6.34.6הורביץ יעל70מ"מי חדרה בע2177

4.01.7רפאל שטרנין71מ"מי חדרה בע2177

0.30.3ברדה מאיר72מ"מי חדרה בע2177

5.1משתמשים בחדרה30000מ"מי חדרה בע2177

2178

-י.א.פ.א- מ "ויגד נכסים בע

0החקלאי חדרה

- מ "ויגד נכסים בע

החקלאי -י.א.פ.א

8.80.8חדרה

43.245.6ליובין אבשלום ויפה0ליובין אבשלום ויפה2181

25.224.0פלוטקין אליהו0פלוטקין אליהו2192

17.419.5בלום-בראונשטיין0בלום-בראונשטיין2202

0מ"פידרוס השקעות ופתוח בע2207

פידרוס השקעות 

97.793.9מ"ופתוח בע

3.32.7יצהר נתן ונירה0יצהר נתן ונירה2208

124.3116.8מ"מטעי קולומביה בע0מ"מטעי קולומביה בע2211

19.310.6פלוטקין אליהו0פלוטקין אליהו2212

5.0עמק כהן0עמק כהן2213

64.256.6מ"סולגוד בע0מ"סולגוד בע2217

0שלמה שרוני ואהוד סגל2224

שלמה שרוני ואהוד 

0.0הספק דיווחסגל

3.32.2גיורא טמיר-ד סגל"עו20003שלמה שרוני ואהוד סגל2224

0.91.1פורמן דב20004שלמה שרוני ואהוד סגל2224

0.90.9שרוני יורשים20005שלמה שרוני ואהוד סגל2224
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ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.70.7זילברשטיין20006שלמה שרוני ואהוד סגל2224

48.248.2 אליהו פלוטקין0 אליהו פלוטקין2229

0.9236.7לא דיווחסולימני אברהם0סולימני אברהם2234

0.00.0לא דיווחשמואלי עמיחי0שמואלי עמיחי2236

0.0בשארי ואושרי2שמואלי עמיחי2236

3.2פלוטקין אליהו0פלוטקין אליהו2240

41.94.0הספק דיווחקרני דתיה0קרני דתיה2244

190.8141.6הספק דיווחמ"קרן אהרונסון בע0מ"קרן אהרונסון בע2245

18.524.3אהרונסון דניאל1מ"קרן אהרונסון בע2245

7.49.7אפרתי אבישי2מ"קרן אהרונסון בע2245

8.010.9אפרתי יורם3מ"קרן אהרונסון בע2245

0.81.2עמסי4מ"קרן אהרונסון בע2245

2.12.4גינון קדיעה5מ"קרן אהרונסון בע2245

6.09.7אתרוגי ישראל8מ"קרן אהרונסון בע2245

0מ"נכסי יעקב ורחל בע2251

נכסי יעקב ורחל 

52.143.8מ"בע

0יוסף הר גיל ומרדכי בקר2253

יוסף הר גיל ומרדכי 

293.2263.2בקר

0מ" חברה חקלאית בע95סגיב 2254

 חברה 95סגיב 

36.038.7מ"חקלאית בע

0חיים רוטמן, בן ארצי גד יואב וענת2255

בן ארצי גד יואב 

37.534.4חיים רוטמן, וענת



מספר 
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צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד
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 בלבדמערכת הארציתב

26.126.8יעקב ברגמן0יעקב ברגמן2256

76.379.8אליהו פלוטקין0אליהו פלוטקין2263

37.634.6בונשטיין איל0בונשטיין איל2284

2287

חברה לטיפול במי חוף הכרמל 

0מ"בע

חברה לטיפול במי 

29.625.3הספק דיווחמ"חוף הכרמל בע

2287

חברה לטיפול במי חוף הכרמל 

1.70.7דר אברהם7מ"בע

2287

חברה לטיפול במי חוף הכרמל 

0.1משתמשים בעתלית31000מ"בע

0ימין אורד כפר ילדים דתי2304

ימין אורד כפר ילדים 

7.712.0הספק דיווחדתי

0מ"בע (מטווחי קיסריה)הי -דני2306

מטווחי )הי -דני

11.111.1לא דיווחמ"בע (קיסריה

0מ"חברת כפר בע- צבי סיטרין 2308

חברת - צבי סיטרין 

14.514.5לא דיווחמ"כפר בע

83.299.3מ"חוות מקורה בע0מ"חוות מקורה בע2320

2321

' משרד החקל- למדגה ' דור תח

0אגף הדיג

- למדגה ' דור תח

אגף ' משרד החקל

0.0הספק דיווחהדיג

2337

עין חוד כפר שיתופי להתישבות 

0מ"בע' חק

עין חוד כפר שיתופי 

10.516.2לא דיווחמ"בע' להתישבות חק

2337

עין חוד כפר שיתופי להתישבות 

4.5ה מורד'אלהג1מ"בע' חק

2337

עין חוד כפר שיתופי להתישבות 

1.2א פרס'אבו היג2מ"בע' חק

2.70.0מ"הימנותא בע0מ"הימנותא בע2345

0בית ספר חקלאי- מאיר שפיה 2356

בית - מאיר שפיה 

125.6110.7לא דיווחספר חקלאי

0.0עבוד ויקטור0עבוד ויקטור2372
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מספר 
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 בלבדמערכת הארציתב

1.40.6יוסף-סעיד הלון בן0יוסף-סעיד הלון בן2373

0.68.2עבד אל לטיף פריד0עבד אל לטיף פריד2377

0.6לא דיווחשכ גבעת וולפסון0שכ גבעת וולפסון2393

1.0קאסם מוחמד1שכ גבעת וולפסון2393

0.5יובל ערן2שכ גבעת וולפסון2393

0.90.8משפחה- סעב 0משפחה- סעב 2398

0.20.1קאסם מנסור0קאסם מנסור2402

0.40.5דיאב חלף0דיאב חלף2403

0מ"קרית חיים אגודה הדדית בע2502

קרית חיים אגודה 

0.00.0הספק דיווחמ"הדדית בע

1.10.2המשקם משתלה1מ"קרית חיים אגודה הדדית בע2502

0.30.9מחמוד אל באשי0מחמוד אל באשי2546

2578

ש להשקאה בכפר "אלהלאל אג

0מ"קרע בע

ש "אלהלאל אג

להשקאה בכפר קרע 

126.6151.2מ"בע

2579

לאספקת מים ' שת' אל ריאד אג

0מ"בכפר קרע בע

' שת' אל ריאד אג

לאספקת מים בכפר 

114.6117.6מ"קרע בע

0.40.6נה פאוזי סעיד'מחאג3מ"מי עירון בע2586

12.25.9מחמיד פריד טאהר4מ"מי עירון בע2586

5מ"מי עירון בע2586

אגרבייה אברהים 

0.60.1גזאל

0.50.3גברין אחמד שיך עבד6מ"מי עירון בע2586
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האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח
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 בלבדמערכת הארציתב

0.30.3קאוקב גברין7מ"מי עירון בע2586

8מ"מי עירון בע2586

בוריאת רסמיה 

0.5סלימאן

9מ"מי עירון בע2586

מחמוד עבדל ראזק 

0.2מוחמד

1.5בויראת מנאור אסעד10מ"מי עירון בע2586

0.3בוריאת עאדל11מ"מי עירון בע2586

0.10.1גברין פואד12מ"מי עירון בע2586

13מ"מי עירון בע2586

מחאמיד אברהם 

0.10.0יאסין

0.30.2אגרבייה מחמד עאהד14מ"מי עירון בע2586

0.6נה סעיד אסעד'מחאג16מ"מי עירון בע2586

0.70.1בויראת גאזי19מ"מי עירון בע2586

20מ"מי עירון בע2586

בויראת אברהים 

0.60.5עיסא

21מ"מי עירון בע2586

אגברייה סאלח 

0.30.1אחמד בורגיל

0.20.2אגברייה פראס פרח22מ"מי עירון בע2586

23מ"מי עירון בע2586

א מוחמד 'אגברייה רג

0.20.1א'רג

0.2גברין מוחמד אחמד24מ"מי עירון בע2586

25מ"מי עירון בע2586

מוחמד מוסטפא 

0.20.2דעדוש

26מ"מי עירון בע2586

נה מוחמד 'מחאג

0.30.3יוסף מהנא

27מ"מי עירון בע2586

נה קפרני 'מחאג

0.1אחמד מוסא

28מ"מי עירון בע2586

נה מחמד 'מחאג

0.2פארס בדויה
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 בלבדמערכת הארציתב

1.5מחמיד איאד מוחמד29מ"מי עירון בע2586

30מ"מי עירון בע2586

עבדאללה מוחמד 

0.30.2אגבריה

0.10.1א'מחאמיד עאדל רג32מ"מי עירון בע2586

1.90.0מחאמיד ריאד עלי33מ"מי עירון בע2586

0.60.1א'מחאמיד מוחמד רג34מ"מי עירון בע2586

0.90.1מחאמיד טאהר35מ"מי עירון בע2586

0.20.2יוסף מוחמד טאהר36מ"מי עירון בע2586

0.5ני'ג. חסן ע37מ"מי עירון בע2586

0.8חסן מחמוד מוסלמאני38מ"מי עירון בע2586

0.4כנאענה יוסף39מ"מי עירון בע2586

43מ"מי עירון בע2586

מחמוד אחמד 

1.31.2עתמאנה

0.80.7עבדאללה אחמד יחיה44מ"מי עירון בע2586

0.2גזייל בדויי תופיק45מ"מי עירון בע2586

1.1מוחמד אחמד עיסא46מ"מי עירון בע2586

17.416.2יחיא זכי47מ"מי עירון בע2586

48מ"מי עירון בע2586

סעאבנה עבד 

0.30.2אלגבאר

49מ"מי עירון בע2586

אבר עבדאלקאדר 'ג

0.61.6עסלי

0.3עסלי עודה מורשד50מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

51מ"מי עירון בע2586

נימר חסן חוסיין 

1.10.9אלעלמי

0.0קאדר.יחיה מוחמד ע52מ"מי עירון בע2586

0.50.5מסארווה נואף עלי53מ"מי עירון בע2586

0.50.2יחיה סמי שפיק54מ"מי עירון בע2586

0.60.5עבדל ראוף עתמאנה55מ"מי עירון בע2586

0.1יחיה חוסיין זיידאן56מ"מי עירון בע2586

1.20.8עלימי עדנאן נימר57מ"מי עירון בע2586

2.0מחמוד חסן ביידוסי58מ"מי עירון בע2586

60מ"מי עירון בע2586

סעאבנה אחמד 

0.20.5גבאר/ע

61מ"מי עירון בע2586

אבו שנדי פאטמה 

1.1מוחמד

0.40.6זייל טארק עלי'ג62מ"מי עירון בע2586

63מ"מי עירון בע2586

גזייל אחמד עבד 

0.30.2אלסתאר

0.1גזייל מוחמד עטייה64מ"מי עירון בע2586

0.40.3גזייל משהור אברהים65מ"מי עירון בע2586

0.4יחיא מנאף וזכריה66מ"מי עירון בע2586

67מ"מי עירון בע2586

מחמוד עבד אלגבאר 

0.20.3זחאלקה

0.91.0מסאלחה מחמוד חסן68מ"מי עירון בע2586

69מ"מי עירון בע2586

מסארוה טלעת 

0.40.5מחמוד עלי



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.40.5האד סלאמה'מסר ג70מ"מי עירון בע2586

0.2עלימי עקיד עאדל71מ"מי עירון בע2586

2.8עסלה עלי72מ"מי עירון בע2586

73מ"מי עירון בע2586

עתאמנה עיסאם 

0.40.5עארף

0.51.0גזאל.מוחמד מ74מ"מי עירון בע2586

0.90.2פנאדקה אברם75מ"מי עירון בע2586

1.31.4מסארווה מוחמד76מ"מי עירון בע2586

1.81.1עבדאללה חסן עלימי77מ"מי עירון בע2586

78מ"מי עירון בע2586

מוצלח מחמוד 

2.73.4מוחמד אחמד

79מ"מי עירון בע2586

מוסטפא עלי 

0.20.3מסארווה

0.80.9חסן עלי מסארווה80מ"מי עירון בע2586

1.72.8מרעי שכיב82מ"מי עירון בע2586

84מ"מי עירון בע2586

אגרביה נסים 

0.1מוסטפא יונס

85מ"מי עירון בע2586

אגרביהעבדאללה 

0.1קאסם מחמוד

86מ"מי עירון בע2586

אגרביה עדנאן 

0.1מוחמד חאלד

0.1גברין אימן מוסטפא87מ"מי עירון בע2586

0.4גברין עפיפה אחמד88מ"מי עירון בע2586

0.1אגרביה גמאל יוסף89מ"מי עירון בע2586

90מ"מי עירון בע2586

אגרביה הישאם 

0.1מוחמד סאלח



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

92מ"מי עירון בע2586

אבו סבית אברהים 

0.3עלי

3.03.8אודאת נמר'עלימי ג93מ"מי עירון בע2586

95מ"מי עירון בע2586

עדר -שריף עמתנה

0.1בקר

0.9יוסף אבו פרך96מ"מי עירון בע2586

97מ"מי עירון בע2586

גואדרי עלי עבדאל 

0.6האדי

98מ"מי עירון בע2586

אבו מוך מחמוד 

0.1רזקאללה

0.1גנאים עלי אברהים99מ"מי עירון בע2586

0.7מיל'גנאים מוחמד ג100מ"מי עירון בע2586

0.8לטיף.לבנאוי מומד ע102מ"מי עירון בע2586

0.10.2בסט מוסא מוחמד103מ"מי עירון בע2586

104מ"מי עירון בע2586

מגדלאוי מוחמד חג 

0.1סלימאן

0.50.2קעדאן רפיק אברהים105מ"מי עירון בע2586

0.1אבו טועמה מסעד107מ"מי עירון בע2586

0.1אבו טועמה למיעה108מ"מי עירון בע2586

109מ"מי עירון בע2586

קעאדנה שריף 

0.1מוחמד

0.1בדיע מוחמד גנאים110מ"מי עירון בע2586

0.50.6יוסף דראגמה111מ"מי עירון בע2586

0.10.2עויסאת סמיר חאפז112מ"מי עירון בע2586

0.4אבו מוך גמיל113מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

114מ"מי עירון בע2586

אבו סעדייה האשם 

0.40.6זכי

0.4דקה חדר אחמד115מ"מי עירון בע2586

0.40.3דקה יוסף אחמד116מ"מי עירון בע2586

0.4דקה רושדי סעיד117מ"מי עירון בע2586

0.20.2סעיד מוחמד קעדאן118מ"מי עירון בע2586

123מ"מי עירון בע2586

חשאן חוסני מחמוד 

0.1אמין' חג

0.0חאלדאחמד גרה124מ"מי עירון בע2586

125מ"מי עירון בע2586

עבדאללה יאיף 

0.2שרקעה

0.0'שת' אל סהאלה אג127מ"מי עירון בע2586

0.8סובחי תופיק בצראן128מ"מי עירון בע2586

0.80.7בדראן מחמוד בורהאן129מ"מי עירון בע2586

130מ"מי עירון בע2586

מערוף מוחמד עבד 

0.0אלוהאב כבהה

132מ"מי עירון בע2586

עבדאללה נאיף 

0.1שרקיה

0.0הד'מוחסין ג133מ"מי עירון בע2586

1.51.3ותד מוחמד רשיד134מ"מי עירון בע2586

136מ"מי עירון בע2586

עמותת חסידי חוסני 

1.65.7אלקואסמי

137מ"מי עירון בע2586

פתחי פוזי נכסים 

2.51.4מ"בע

0.00.3מסארווה פאטמה138מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.00.4רה עבד אל לטיף'ג139מ"מי עירון בע2586

0.10.4רה מוחמד'ג141מ"מי עירון בע2586

2.73.8ותד חאלד מסעוד142מ"מי עירון בע2586

0.00.2ותד סברי143מ"מי עירון בע2586

0.30.3בר'מסאלחה ג148מ"מי עירון בע2586

0.40.2סובחי מסאלחה149מ"מי עירון בע2586

1.23.2אטליז אחים דגש150מ"מי עירון בע2586

4.2דאוד אחמד' חג151מ"מי עירון בע2586

0.1סעאבנה קוסאי152מ"מי עירון בע2586

153מ"מי עירון בע2586

בויראת אחמד 

4.32.3אברהים

1.31.0בארין מערוף'ג154מ"מי עירון בע2586

2.52.7אחים עבד נאסר155מ"מי עירון בע2586

0.50.5אגבריה פארס156מ"מי עירון בע2586

0.50.4נה מוחמד'מחאג157מ"מי עירון בע2586

0.30.4נה לואי'מחאג158מ"מי עירון בע2586

0.32.0מ"שיקום בע. ס.ג.א159מ"מי עירון בע2586

3.1בדחי עטאללה אחמד160מ"מי עירון בע2586

1.10.5.כ.מ.מ161מ"מי עירון בע2586

0.1נה סעיד אסעד'מחאג162מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.60.7עסלי עבד אלחכים163מ"מי עירון בע2586

164מ"מי עירון בע2586

זימקור קונסטרקשן 

0.0מ"בע

0.0אגבריה סעיד165מ"מי עירון בע2586

0.00.1עפר'גזייל ג166מ"מי עירון בע2586

167מ"מי עירון בע2586

הייכל בלאל יוסף 

1.0ואחיו

0.7מ"מעונות סלאם בע169מ"מי עירון בע2586

0.60.2יונס פארוק171מ"מי עירון בע2586

0.1לאל'קעדאן ג172מ"מי עירון בע2586

173מ"מי עירון בע2586

מחאמיד עבד אל 

0.0פתאח

0.00.3קעדאן עבאדה175מ"מי עירון בע2586

0.0אגבריה כאמל176מ"מי עירון בע2586

0.60.6עסלי אסמהאן177מ"מי עירון בע2586

1.81.0ותד דיאב גאמאל178מ"מי עירון בע2586

179מ"מי עירון בע2586

בארין עלי מוסטפא 'ג

0.40.5ובניו

0.11.1בארין מוחמד'ג180מ"מי עירון בע2586

181מ"מי עירון בע2586

אדלה מוחמד 'מג

0.1חליל

183מ"מי עירון בע2586

מחאמיד ראסם 

0.3מוחמד

0.71.2באריה עדנאן'אג185מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

186מ"מי עירון בע2586

נה אחמד 'מחאג

0.6חאתם

0.1מ"אובק גז בע187מ"מי עירון בע2586

0.1קטאוי אברהם עלי188מ"מי עירון בע2586

0.6האד'מצרי ג190מ"מי עירון בע2586

1.31.3אגבריה נדים חאלד191מ"מי עירון בע2586

192מ"מי עירון בע2586

אגבאריה מוחמד 

0.51.7לוטפי

0.5כרמאוי מחמוד193מ"מי עירון בע2586

0.9תאופיק מסאלחה194מ"מי עירון בע2586

3.0זחאלקה מואיד195מ"מי עירון בע2586

5.74.5בארין עמאד אמין'ג196מ"מי עירון בע2586

0.90.7מיל'אגבאריה אחמד ג197מ"מי עירון בע2586

0.8באריה חאלד סעיד'אג198מ"מי עירון בע2586

1.2אבר עאישה'ג291מ"מי עירון בע2586

1.3בני חסין292מ"מי עירון בע2586

0.91.9אבר בסאם'ג295מ"מי עירון בע2586

0.70.6נאשף סאאד298מ"מי עירון בע2586

12.48.0בארה עבד אלחכים'ג300מ"מי עירון בע2586

3.70.6אלקריה אלפאדלה301מ"מי עירון בע2586

303מ"מי עירון בע2586

חפירות אחים ראמי 

1.5מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

6.80.5אלזיר יוסף304מ"מי עירון בע2586

1.80.9מחאמיד אבראהים305מ"מי עירון בע2586

0.80.2גזייל קוטיבה306מ"מי עירון בע2586

0.60.8מוחסן עיד307מ"מי עירון בע2586

308מ"מי עירון בע2586

תוספי מזון -אור

5.22.4מ"והובולות בע

3.8אגבאריה מחמוד309מ"מי עירון בע2586

2.92.1ותד תייסיר310מ"מי עירון בע2586

311מ"מי עירון בע2586

אגבריה עבד אל 

1.21.0מונעם

1.50.1ותד יחיא312מ"מי עירון בע2586

0.80.1מרזוק חסן313מ"מי עירון בע2586

5.11.5דקה מואיד מוחמד315מ"מי עירון בע2586

0.2גאנם כאלד עבד גאני316מ"מי עירון בע2586

30000מ"מי עירון בע2586

משתמשים באום אל 

6.7פחם

30001מ"מי עירון בע2586

משתמשים בכפר 

8.4קרע

0.5משתמשים בערערה30002מ"מי עירון בע2586

30004מ"מי עירון בע2586

משתמשים במעלה 

0.7עירון

30005מ"מי עירון בע2586

משתמשים באקה אל 

1.5גרביה

1.2ת'משתמשים בג30008מ"מי עירון בע2586



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

30009מ"מי עירון בע2586

משתמשים בזמר 

0.2מועצה מקומית

11.3משתמשים בטייבה30011מ"מי עירון בע2586

54.313.1לא דיווחאלוני יצחק כפר נוער0אלוני יצחק כפר נוער2666

0מ"בע (18-18)בנימינה -אליעז2667

-18)בנימינה -אליעז

3.33.8מ"בע (18

330.4225.5הספק דיווחברקאי קבוץ0ברקאי קבוץ2673

211.3244.2הספק דיווחגן השומרון מושב0גן השומרון מושב2676

427.5467.0הספק דיווחגן שמואל קבוץ0גן שמואל קבוץ2677

3.94.6יובל ארביטמן0יובל ארביטמן2679

5.54.9הנדלר פרידה0הנדלר פרידה2682

24.928.6כהן חיימה0כהן חיימה2684

0.10.2מוסה קעדה0מוסה קעדה2687

54.5132.2הספק דיווחבני בן דור0בני בן דור2692

62.3גאנם פייסל ושות10בני בן דור2692

108.069.0הספק דיווחכפר גליקסון קיבוץ0כפר גליקסון קיבוץ2696

110.4110.1הספק דיווחכפר פינס מושב0כפר פינס מושב2697

3.06.1שורצמן שלמה1כפר פינס מושב2697

2701

למים '  ש חק"אל עריאן  אגו

0רפעת קביה-מ"בע

' ש חק"אל עריאן  אגו

רפעת -מ" למים בע

0.2הספק דיווחקביה



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2701

למים '  ש חק"אל עריאן  אגו

3.82.2רפאת כבהה1רפעת קביה-מ"בע

2701

למים '  ש חק"אל עריאן  אגו

1.00.8כבהא ריאד2רפעת קביה-מ"בע

11.05.8הספק דיווחלהבות חביבה קיבוץ0להבות חביבה קיבוץ2705

2710

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה 

0ואספקה מי שת

אגודת מייסר 

השיתופית לשאיבה 

35.641.7הספק דיווחואספקה מי שת

2710

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה 

7.98.1משפחת אבן רקיה1ואספקה מי שת

2710

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה 

7.17.9משפחת אבו עביד2ואספקה מי שת

2710

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה 

6.26.5משפחת עמרנה3ואספקה מי שת

2710

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה 

0.90.9טהר עומר ערדה4ואספקה מי שת

2711

מאור מושב עובדים להתיישבות 

0מ"שיתופית בע

מאור מושב עובדים 

להתיישבות שיתופית 

180.1212.0הספק דיווחמ"בע

143.4123.7הספק דיווחמגל קבוץ0מגל קבוץ2712

256.6229.5הספק דיווחמצר קבוץ0מצר קבוץ2714

0.7סעיד מחמוד נאגי13מצר קבוץ2714

1.9מצארווה יוסף אחמד15מצר קבוץ2714

0.9אבו טועמה מוחמד18מצר קבוץ2714

339.1430.7הספק דיווח(נרבתה)מענית קבוץ 0(נרבתה)מענית קבוץ 2715

3.32.6הספק דיווחמשמרות קבוץ0משמרות קבוץ2716

18.116.5נוימן גיל,  נוימן אורי0נוימן גיל,  נוימן אורי2724



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

17.815.8עין גדי זאב ועמירם0עין גדי זאב ועמירם2725

2728

' שת' עירון מושב עובדים להת-עין

0מ"בע

עירון מושב -עין

' שת' עובדים להת

379.0352.7הספק דיווחמ"בע

502.7411.3הספק דיווחעין שמר קבוץ0עין שמר קבוץ2729

172.6171.2הספק דיווחרגבים קבוץ0רגבים קבוץ2736

39.059.7רפת משותפת1רגבים קבוץ2736

0.0יעקב אוסטר ואחרים0יעקב אוסטר ואחרים2741

0.74.1שינטל אחים0שינטל אחים2742

756.5834.6הספק דיווחשדה יצחק מושב0שדה יצחק מושב2743

0ן"שער מנשה המרכז לבר2744

שער מנשה המרכז 

5.15.1לא דיווחן"לבר

2747

אל כפר שיתופי להתישבות -תלמי

0מ"בע' חק

אל כפר -תלמי

שיתופי להתישבות 

38.443.3הספק דיווחמ"בע' חק

0.0הספק דיווחנשר עיריה0נשר עיריה2779

0אל רזק אג שת בעוספיה בעמ2803

אל רזק אג שת 

63.583.2בעוספיה בעמ

0.00.0גורג ב שוקייר0גורג ב שוקייר2807

15.0יעקוב סקר0יעקוב סקר2816

1.90.0כרמאן יוסף נאיף0כרמאן יוסף נאיף2818

54.29.3חקלאית' עוספיה אג0חקלאית' עוספיה אג2826

0עוספיה המועצה המקומית2827

עוספיה המועצה 

59.4הספק דיווחהמקומית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

15.40.7מועין יוסף סקר1עוספיה המועצה המקומית2827

23.116.9סקר אניס יוסף6עוספיה המועצה המקומית2827

8עוספיה המועצה המקומית2827

זאטאם עבדלאללה 

6.50.6זאטב סאבא

15.00.7כאמל זידאן אבו9עוספיה המועצה המקומית2827

2.91.8אחמד טרביה14עוספיה המועצה המקומית2827

4.1סקר חוסאם15עוספיה המועצה המקומית2827

0.80.9אבו פארס' קנג16עוספיה המועצה המקומית2827

0.92.9אמין מנסור17עוספיה המועצה המקומית2827

0.30.4קאסם מוחמד18עוספיה המועצה המקומית2827

0.50.7אבו סעדה כרמל19עוספיה המועצה המקומית2827

38.042.2אגודת אלחלאל21עוספיה המועצה המקומית2827

0.20.2אבו סעדה עאטף22עוספיה המועצה המקומית2827

0.30.5עפאף וסעדי גוזלי23עוספיה המועצה המקומית2827

0.60.7אבוסעדה כרמל24עוספיה המועצה המקומית2827

28.111.5אבו רוקן בסטאם25עוספיה המועצה המקומית2827

1.31.6עובדיה סאבא26עוספיה המועצה המקומית2827

0.11.8בר'אבו רוקן ג27עוספיה המועצה המקומית2827

0.40.3אל שייך סאפי28עוספיה המועצה המקומית2827



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.70.8ריאד עטשי29עוספיה המועצה המקומית2827

0.30.2בדרייה אסכנדר30עוספיה המועצה המקומית2827

0.70.8עזאם פאייז31עוספיה המועצה המקומית2827

1.11.4אמין אלשיך34עוספיה המועצה המקומית2827

13.4סקר יעקוב35עוספיה המועצה המקומית2827

10.7ח"עמק הזיתים אגש36עוספיה המועצה המקומית2827

0.70.0מנסור מופיד37עוספיה המועצה המקומית2827

0מ"ח בע"בני אחווה אגש2829

ח "בני אחווה אגש

65.385.2מ"בע

0אגודה החקלאי עתלית בעמ2865

אגודה החקלאי 

76.271.6עתלית בעמ

0תחנת אהרונסון אהרון2877

תחנת אהרונסון 

22.3לא דיווחאהרון

0אל סאחל אגודה שיתופית2890

אל סאחל אגודה 

51.336.2שיתופית

2891

' ח למי השק"אל שאטיא אגש

0מ"בפרדיס בע

ח "אל שאטיא אגש

בפרדיס ' למי השק

137.1109.5מ"בע

2901

י "לפירות א' שת' אג. י.א.פ.א

0מ"בע

' שת' אג. י.א.פ.א

14.217.3הספק דיווחמ"י בע"לפירות א

2901

י "לפירות א' שת' אג. י.א.פ.א

16.919.4מ"גזר שליט בע1מ"בע

0גוש הדרום אגודה בפרדס חנה2904

גוש הדרום אגודה 

87.792.7בפרדס חנה

0חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

חנה . פרדסי פ' אג

441.8407.6הספק דיווחגוש הצפון

2.12.4נודל דוד2חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3.13.5סובול3חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

1.51.7הרברט טירט4חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

1.31.5תמרי יצחק5חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

8חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

מפעלי שיקום 

15.617.5לפועלים חקלאיים

13.415.1דורון פיין10חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג2905

9.06.0איזנברג מאיר0איזנברג מאיר2906

0איזנברג מאיר ואחרים2907

איזנברג מאיר 

0.11.1ואחרים

0בית ספר חקלאי פרדס חנה2912

בית ספר חקלאי 

0.1פרדס חנה

0אברהם (ברוזה)עוז -בר2914

 (ברוזה)עוז -בר

0.0אברהם

0סלומון רות ודגן שלומית2915

סלומון רות ודגן 

0.0שלומית

2918

י "סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

0.0דיין דוד,דיין עזיזולה2י.א.פ.א

2918

י "סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

0.0י.א.פ.י א"סטשובר ע3י.א.פ.א

2918

י "סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

0.0סלומון-אוסטר4י.א.פ.א

16.89.1זהר הרשנזון0זהר הרשנזון2919

6.65.6מרקוביץ הרי0מרקוביץ הרי2921

2927

פרדסי הסכר אגודה שיתופית 

0מ"חקלאית בע

פרדסי הסכר אגודה 

שיתופית חקלאית 

63.042.7מ"בע

5.35.6זהר הרשנזון0זהר הרשנזון2928

31.431.1הרשנזון זוהר0הרשנזון זוהר2930



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 
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כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

8.17.8זהר הרשנזון0זהר הרשנזון2933

21.920.4זילברמן לודנובסקי0זילברמן לודנובסקי2937

47.80.0מ"ג בע"נכסי חמ0מ"ג בע"נכסי חמ2971

0מ"השקאה למטעי פרי הדר בע2972

השקאה למטעי פרי 

123.1105.8מ"הדר בע

7.5מיכלזון גדעון0מיכלזון גדעון2973

2982

פרדס בחסכון בפרדס חנה ' אג

0מ"בע

פרדס בחסכון ' אג

9.16.6מ"בפרדס חנה בע

0.00.0סלומון יעקב0סלומון יעקב2987

11.07.8כנעני יעקב0כנעני יעקב2990

0.60.1אלמגור מרדכי0אלמגור מרדכי2992

0.0פייזר ושות0פייזר ושות2994

12.0רם-שביט1מ"חיים קליאוט  בע3001

0מ"כרמל  מוצרים טבעיים בע3004

כרמל  מוצרים 

0.20.1מ"טבעיים בע

27.62.7'שטהל הנס ושות0'שטהל הנס ושות3011

0פיין רוני-השמשוני רות-שליט דוד3012

השמשוני -שליט דוד

1.6לא דיווחפיין רוני-רות

28.127.5לוי נועם0לוי נועם3018

19.018.5מיקולינסקי בועז0מיקולינסקי בועז3019

4.515.5חווה חקלאית6מ"מעיינות החוף בע3043

2.91.2באש עמאד15מ"מעיינות החוף בע3043



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 
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האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח
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. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

30000מ"מעיינות החוף בע3043

משתמשים בקרית 

0.7ביאליק

30001מ"מעיינות החוף בע3043

משתמשים בטירת 

0.1הכרמל

0מוסד נעול לילדים שפרעם3066

מוסד נעול לילדים 

2.92.9לא דיווחשפרעם

0.80.4דוד מ5מ"מעיינות אתא בע3070

21מ"מעיינות אתא בע3070

בניה . אברהם ח

0.92.2ופיתוח

30000מ"מעיינות אתא בע3070

משתמשים בקרית 

0.3אתא

9.510.5סאלח סלימאן חסאן0סאלח סלימאן חסאן3091

0.70.4יה זוהיר חאמי'מרג0יה זוהיר חאמי'מרג3092

0עבדאלראוף אחמד כנאענה3093

עבדאלראוף אחמד 

9.13.1כנאענה

1.01.3סעדי זיאד סאלח0סעדי זיאד סאלח3095

4.110.1יאסר כנעאן0יאסר כנעאן3096

0מ"שיכון ופיתוח בע.  ס.פוקרא א3097

שיכון .  ס.פוקרא א

1.00.8מ"ופיתוח בע

1.70.2סעדייה אחמד פדלון0סעדייה אחמד פדלון3098

0.9בורש צבי0בורש צבי3102

1.51.5יפה מיכל שיך אבריק0יפה מיכל שיך אבריק3104

0.50.5דוד גלעדי0דוד גלעדי3119

3.22.1קצנלבוגן אהוד5מ"מעינות השרון בע3178

0.9מדר ניסים9מ"מעינות השרון בע3178



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.4גור צבי28מ"מעינות השרון בע3178

9.76.0גולדשמיד-אידלסברג29מ"מעינות השרון בע3178

0.10.2שרעבי בצלאל35מ"מעינות השרון בע3178

28.416.7פישבין גדי וישראל46מ"מעינות השרון בע3178

0.10.1שמעוני איתן67מ"מעינות השרון בע3178

0.1חסון אשר וויולה68מ"מעינות השרון בע3178

1.10.0נגר ראובן70מ"מעינות השרון בע3178

2.81.6תעסה אברהם72מ"מעינות השרון בע3178

29.530.0נסראללה לואי76מ"מעינות השרון בע3178

0.5עמרם רצון83מ"מעינות השרון בע3178

2.41.5דני לוי91מ"מעינות השרון בע3178

0.5מאיר אליהו92מ"מעינות השרון בע3178

0.0אלקלעי חנניה94מ"מעינות השרון בע3178

0.40.3חכימי משה95מ"מעינות השרון בע3178

0.60.7חוכימה אבישי97מ"מעינות השרון בע3178

98מ"מעינות השרון בע3178

רות -ז"מטעי ברא

0.20.2ז"מרים ברא

21.415.7שבתאי אפרים100מ"מעינות השרון בע3178

19.220.9פורת יעקב ושושנה101מ"מעינות השרון בע3178

18.111.7גאבר גאזי אחמד104מ"מעינות השרון בע3178



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.60.2גדעון סופר105מ"מעינות השרון בע3178

1.51.0בלולו ניסים110מ"מעינות השרון בע3178

4.6מ"רגב חקלאות בע111מ"מעינות השרון בע3178

112מ"מעינות השרון בע3178

המרכז לרכיבה 

5.310.4טיפולית בישראל

0.30.3עידן ציון אורי113מ"מעינות השרון בע3178

18.610.3גלי משה114מ"מעינות השרון בע3178

16.65.4ציון כמיסה115מ"מעינות השרון בע3178

0.40.0שילה יצחק116מ"מעינות השרון בע3178

30000מ"מעינות השרון בע3178

משתמשים באבן 

4.8יהודה

1.3משתמשים בכפר יונה30001מ"מעינות השרון בע3178

0.4משתמשים בפרדסייה30002מ"מעינות השרון בע3178

30003מ"מעינות השרון בע3178

משתמשים בצורן 

16.9קדימה

0.8משתמשים בתל מונד30004מ"מעינות השרון בע3178

0כפר הילדים והנוער- הדסים -ויצו3185

כפר - הדסים -ויצו

141.5141.9הספק דיווחהילדים והנוער

0מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג3186

החקלאי אבן יהודה 

757.0773.3הספק דיווחמ"בע' שת' אג

0מ"ייזום וניהול נכסים בע. ל.ש.א.ר3190

ייזום וניהול . ל.ש.א.ר

6.44.4מ"נכסים בע

7.50.0פרדס אחוזת עמיהוד0פרדס אחוזת עמיהוד3203



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"פלג אגודה הדדית בע3205

פלג אגודה הדדית 

6.522.7לא דיווחמ"בע

1מ"פלג אגודה הדדית בע3205

שטחי אפשטיין )רומנו

14.6('יהודה ואח

1.5לזרי אהוד ועוד2מ"פלג אגודה הדדית בע3205

3מ"פלג אגודה הדדית בע3205

שטחי אורן )רומנו 

1.6נכטיגל- אסתר 

3210

בוקר שיווק ואריזה - גלי משה

0מ"בע

בוקר - גלי משה

10.00.5מ"שיווק ואריזה בע

0גלי משה בוקר שיווק ואריזה3214

גלי משה בוקר שיווק 

66.453.5ואריזה

0מ"בע' חק' שת' צור אג-תל3217

' חק' שת' צור אג-תל

11.7הספק דיווחמ"בע

29.3לא דיווחנועם ששון0נועם ששון3231

28.1מ"משק מזרחי בע1נועם ששון3231

0באר יעקב המועצה המקומית3236

באר יעקב המועצה 

2.2הספק דיווחהמקומית

34באר יעקב המועצה המקומית3236

-שחר בנימין ארנטל

7.37.9אגוזי-ניניו-אורן

35באר יעקב המועצה המקומית3236

כפר הנוער עתיד 

30.912.4בוטינסקי'יוענה ז

3238

' חק' שת' החקלאי באר יעקב אג

0מ"בע

החקלאי באר יעקב 

72.378.0הספק דיווחמ"בע' חק' שת' אג

0.40.4בריטון יוסף0בריטון יוסף3241

0.0הספק דיווח1998-גולות 19980-גולות 3245

2.00.0לרר מאיר19982-גולות 3245



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.81.0בידלובסקי יוסף19984-גולות 3245

19985-גולות 3245

אנטון נח ושילה 

3.42.0אביבה

2.30.0אבאיוב יחיאל19987-גולות 3245

2.60.0אברהמי אביב19988-גולות 3245

3.13.0רבינוביץ נח ודבורה19989-גולות 3245

2.91.0חגאבי זכריה199810-גולות 3245

4.44.0מזרחי דוד199812-גולות 3245

14.616.0ספקטור מרדכי199814-גולות 3245

2.51.0פאוזי אהרן199818-גולות 3245

10.411.0רבינוביץ נח199819-גולות 3245

3.64.0זוסמן חנן199820-גולות 3245

1.81.0חנוכה אהרן199822-גולות 3245

0.80.0לוי אברהם199823-גולות 3245

2.81.0ארנון יצחק199825-גולות 3245

4.55.0רודומון אליעזר199830-גולות 3245

3.70.0ורבין בנימין199832-גולות 3245

1.82.0חגאבי שלום199834-גולות 3245

3.31.0גיג בעמ199835-גולות 3245

6.77.0רבינוביץ נח ונורית199836-גולות 3245



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן
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ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מש החקלאות-חוות הדגמה צריפין3267

-חוות הדגמה צריפין

95.5116.5מש החקלאות

194.576.3הספק דיווחתלמי מנשה מושב0תלמי מנשה מושב3282

5.15.9אריוביץ שמואל0אריוביץ שמואל3300

28.429.0דנציגר ארנסט0דנציגר ארנסט3311

3403

אל .פירסט קואליטי פרופרטיז  וי

0אל סי

פירסט קואליטי 

אל אל .פרופרטיז  וי

334.9315.0הספק דיווחסי

3403

אל .פירסט קואליטי פרופרטיז  וי

1אל סי

יונתן , שרה,קולב דוד

43.357.7ואיתאל

381.9372.0הספק דיווחבית אלעזרי מושב0בית אלעזרי מושב3408

14.923.6יעקב הלמן1בית אלעזרי מושב3408

200.1199.6הספק דיווחבניה מושב0בניה מושב3410

2.54.5יהונתן כוכבי1ברנר המועצה האזורית3413

659.2665.9הספק דיווחגבעת ברנר קבוץ0גבעת ברנר קבוץ3415

18.624.6הספק דיווחגבתון כפר0גבתון כפר3418

0מ"פרדס ופקן בחסכון בע3443

פרדס ופקן בחסכון 

17.08.9מ"בע

6.91.1מאורי אסתר0מאורי אסתר3444

0.0לפידות מיכאל ודליה0לפידות מיכאל ודליה3451

3473

' קבוצת שילר קבוצת פועלים להת

0מ"בע' שת

קבוצת שילר קבוצת 

' שת' פועלים להת

798.1702.8הספק דיווחמ"בע

328.0314.4הספק דיווחקדרון מושב0קדרון מושב3474



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.0קרן אביאל0קרן אביאל3476

62.6מ"משק יונגר בע0מ"משק יונגר בע3477

16.30.0קאופמן שלום0קאופמן שלום3506

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0מ"בע

ש להספקת "באר אג

5.8הספק דיווחמ"גדרה בע, מים

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1מ"בע

-הדרה ו,ארקין ישי

1.01.2נירה

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.80.8אדמוני יצחק2מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1.11.2הנקין יורם4מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

6.16.8הנקין ישעיהו5מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

2.12.4ויס ולדד6מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

3.43.8חזנוב עמרם7מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

2.22.5סברדלוב משה ויגאל12מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

4.55.1פוקס ירמיהו15מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1.11.2קפלינסקי אחים17מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

3.03.4שפק שלמה18מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

2.22.5שכביץ וסופר19מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

7.28.1גני רון בעמ21מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1.11.3גפני יהושוע22מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.60.7בראודה נתן25מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.30.3אדמוני שמשון31מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

32מ"בע

גוזנסקי אברהם 

0.40.4ומאיר

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.30.3וינר משה36מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

3.64.1וינר יעקב37מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.60.6רוזנר משה48מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1.51.7קפלן מאיר62מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.70.8פוקס אבנר70מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.60.6פוקס דן72מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

2.93.3הנקין דוד73מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

0.80.8ניר ראובן76מ"בע

3558

גדרה , ש להספקת מים"באר אג

1.82.1אברוצקר דורון96מ"בע

0מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

' חק' שת' גאולה אג

95.6104.7הספק דיווחמ גדרה"בע

0.30.4זורבסקי מרדכי1מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.30.3גוטביר משה זלמן2מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.92.0ויץ יוסף3מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

2.22.3הירשברג פיליפ4מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.70.8גושן הלר ארגוב5מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.40.5פרנקל נחום6מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

2.22.3בנקון אסתר7מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.70.8הנקין מרדכי8מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.40.4ערוני נעמי ויצחק9מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.20.3קפלונסקי ברוך10מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.30.3קפרובסקי אריה11מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.01.0הנקין נתן12מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.31.4ראגוב אורה13מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.71.9הלל יוסף14מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.92.0רז אריה15מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.12.3עמיקם הלל16מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.40.6גדסי סעדיה18מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.31.3אביגדור גבריאל19מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

2.72.5דנלי בעמ20מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.60.6(שביט)קרסנה 21מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

22מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

אזור -ץ.ע.מ

2.32.3(גדרה)הפיקניק

1.81.8איברהים אבו עיסה23מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

1.81.8בו דוד יעיש יאיר24מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג3560

0.51.1שמעון נאור אושדי0שמעון נאור אושדי3563

0מתנחלי אדמות בשיט אגודה3584

מתנחלי אדמות 

0.0בשיט אגודה

0מים שיתופית' מ אג"עשרת בע3608

מים ' מ אג"עשרת בע

0.9הספק דיווחשיתופית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

888מים שיתופית' מ אג"עשרת בע3608

עשרת לצריכה 

9.615.3חקלאית

504.0414.0הספק דיווחהדרום מושב-גן0הדרום מושב-גן3610

223.2222.9הספק דיווחמשגב דב מושב0משגב דב מושב3616

3621

' חק' כפר אביב אגודה שת

0מ"להתיישבות בע

כפר אביב אגודה 

להתיישבות ' חק' שת

336.1293.2הספק דיווחמ"בע

288.5278.0הספק דיווחכפר מרדכי0כפר מרדכי3622

177.7169.8הספק דיווחמישר מושב0מישר מושב3625

3640

' להתישבות חק' שדמה כפר שת

0מ"בע

' שדמה כפר שת

169.3167.5הספק דיווחמ"בע' להתישבות חק

0.20.9משה מימוני0משה מימוני3648

0משאבי מטע-רוויה-לרמן-אהרונסון3650

-רוויה-לרמן-אהרונסון

3.03.2לא דיווחמשאבי מטע

3653

' חק' שת' חקלאי כפר בילו אג

0מ"להתישבות בע

' חקלאי כפר בילו אג

להתישבות ' חק' שת

573.2582.5הספק דיווחמ"בע

0סיטקוב-המאירי-ארקין3654

-המאירי-ארקין

0.0סיטקוב

724.8751.6הספק דיווחבית עוזיאל מושב0בית עוזיאל מושב3657

6.46.7קבוצת בני בנימין0קבוצת בני בנימין3659

3661

נכסים . י.ר.פ.א' גבעת שמעון אג

0מ"ובניו בע

' גבעת שמעון אג

נכסים ובניו . י.ר.פ.א

38.114.1מ"בע

44.951.9הספק דיווחגזר הדסה קיבוץ0גזר הדסה קיבוץ3663



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3664

אגודה -אגודת מים לכורמי גזר

0שיתופית חקלאי

אגודת מים לכורמי 

אגודה שיתופית -גזר

1,189.61,201.9חקלאי

26.60.0חגי מזרחי0חגי מזרחי3665

630.0617.0הספק דיווחגני יוחנן מושב0גני יוחנן מושב3668

3669

ח "אוריאל בתל גזר אג-נאות

0מ"מים בע' להספ

אוריאל בתל -נאות

מים ' ח להספ"גזר אג

109.7108.3הספק דיווחמ"בע

3669

ח "אוריאל בתל גזר אג-נאות

0.20.1בעלי עדרים3מ"מים בע' להספ

3670

להתישבות ' שת' כרמי יוסף אג

0מ"בע' חק

' שת' כרמי יוסף אג

5.37.2הספק דיווחמ"בע' להתישבות חק

3670

להתישבות ' שת' כרמי יוסף אג

0.9בעלי עדרים1מ"בע' חק

4.11.4יהודה שני0יהודה שני3672

1.81.9זהרי ראובן0זהרי ראובן3673

28.225.3מורן ישראל ואורית0מורן ישראל ואורית3678

0.0שרה אגוזי0שרה אגוזי3679

0ר לביה תמיר שרותים רפואיים"ד3681

ר לביה תמיר "ד

0.00.0שרותים רפואיים

0(גורדוניה)חולדה קבוץ 3684

חולדה קבוץ 

231.4292.6הספק דיווח(גורדוניה)

395.6344.4הספק דיווחם מושב"יד רמב0ם מושב"יד רמב3689

1עירא לוין3690

אלקיים אבי ופרלה 

4.61.0י עירא לוין"ע

2עירא לוין3690

ברודי -מנוחין-גרשון

2.7י עירא לוין"ע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

8.32.0י עירא לוין"יכין חקל ע3עירא לוין3690

4עירא לוין3690

י "מנדלביץ גליה ע

4.0עירא לוין

5עירא לוין3690

י "מ ע"פמבין בע

2.6עירא לוין

6עירא לוין3690

רבינוביץ ברנרד ודן 

5.22.0י עירא לוין"ע

7עירא לוין3690

קולודנר יגאל ויעל 

4.21.2י עירא לוין"ע

721.5559.9הספק דיווחיציץ מושב0יציץ מושב3691

383.7367.3הספק דיווחישרש מושב0ישרש מושב3692

6.69.2לוי נחום0לוי נחום3697

130.0107.3הספק דיווחכפר בן נון מושב0כפר בן נון מושב3698

660.7681.8הספק דיווחכפר שמואל מושב0כפר שמואל מושב3699

711.4583.2הספק דיווחמצליח מושב0מצליח מושב3710

189.4246.1הספק דיווחמשמר אילון מושב0משמר אילון מושב3712

0ד מים.משמר דוד קיבוץ מ3713

משמר דוד קיבוץ 

0.00.0הספק דיווחד מים.מ

2.70.0שילה רות0שילה רות3716

0מ"הדרי יצחק חקלאות בע3717

הדרי יצחק חקלאות 

13.813.8מ"בע

515.9534.7הספק דיווחנען קבוץ0נען קבוץ3719

444.4409.0הספק דיווחסרני קבוץ-נצר0סרני קבוץ-נצר3721

325.8429.6הספק דיווחסתריה מושב0סתריה מושב3724



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

361.9441.3הספק דיווחעזריה מושב0עזריה מושב3727

1,022.91,042.7הספק דיווחפדיה מושב0פדיה מושב3729

24.327.4לוין גדליהו ושולמית0לוין גדליהו ושולמית3730

0.10.1פרידמן תמיר0פרידמן תמיר3731

0.50.6סמילנסקי צבי0סמילנסקי צבי3732

825.6862.6הספק דיווחפתחיה מושב0פתחיה מושב3733

224.5211.8הספק דיווחרמות מאיר מושב0רמות מאיר מושב3735

21.922.8הספק דיווחשעלבים קבוץ0שעלבים קבוץ3738

3739

להשקעות ונכסים ' חב- ארזום 

0מ"בע

' חב- ארזום 

להשקעות ונכסים 

4.8מ"בע

40.841.2זלכה אהרון אלברט0זלכה אהרון אלברט3740

0יצחק ואריה,פרשקובסקי  ארנון3749

פרשקובסקי  

0.20.1יצחק ואריה,ארנון

2.71.8את חוסיין'דרג0את חוסיין'דרג3750

3.1לא דיווחדור אלון0דור אלון3751

3793

להספקת מים ' שת' בארנו אג

0מ"בע

' שת' בארנו אג

224.498.6מ"להספקת מים בע

1.12.3קירשנר משה ורחל0קירשנר משה ורחל3794

0שתולים-גן הדרום-כפר אביב3802

-גן הדרום-כפר אביב

0.1הספק דיווחשתולים

0מ"פרדס גן יבנה בע.  פ. ס.י3806

פרדס גן .  פ. ס.י

5.2מ"יבנה בע
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 בלבדמערכת הארציתב

3828

כרמלה ,רנה גולד,זאב אילני

0משה פאר, פלדמן

רנה ,זאב אילני

, כרמלה פלדמן,גולד

42.536.7משה פאר

0מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י3829

מטעי הדר . פ.ס.י

22.814.2מ"ישראל בע

71.460.9ורדה אפרת0ורדה אפרת3830

3831

חורש רפאל -בירשאן עובדיה

0ואחרים

-בירשאן עובדיה

40.321.2חורש רפאל ואחרים

676.3645.5הספק דיווחחנן מושב-בית0חנן מושב-בית3835

309.7247.6הספק דיווחבית עובד מושב0בית עובד מושב3836

2.61.1מ"דנאור שיין בע0מ"דנאור שיין בע3839

203.9173.8הספק דיווחגאליה מושב0גאליה מושב3840

153.3155.5הספק דיווחגן שורק מושב0גן שורק מושב3841

0.60.5אלרגנד1גן שורק מושב3841

0י זילבר משה"ירין אסטבלישמנט ע3850

ירין אסטבלישמנט 

10.1י זילבר משה"ע

22.36.2נוי אליעזר ואחים0נוי אליעזר ואחים3856

290.1284.0הספק דיווחכפר הנגיד מושב0כפר הנגיד מושב3859

21.516.6דני קובו ראובן בנגר0דני קובו ראובן בנגר3860

0המבורגר אריה-פינקל ובניו3866

המבורגר -פינקל ובניו

2.1הספק דיווחאריה

22.315.9פינקל משה ואיתן20001המבורגר אריה-פינקל ובניו3866

16.327.5המבורגר אריה20002המבורגר אריה-פינקל ובניו3866
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 בלבדמערכת הארציתב

11.032.8לרר מיכאל0לרר מיכאל3868

7.85.8שרה קפלן0שרה קפלן3874

262.8248.7הספק דיווחנטעים מושב0נטעים מושב3879

1.7קורן שמואל3נטעים מושב3879

1.4מרום חיים סעתי חווה6נטעים מושב3879

0ביקל גדעון- מ "פרחי ביקל בע3883

- מ "פרחי ביקל בע

27.315.7ביקל גדעון

0ס החקלאי התיכון"בי- עיינות 3884

ס "בי- עיינות 

272.7149.1לא דיווחהחקלאי התיכון

191.7175.1הספק דיווחפלמחים קבוץ0פלמחים קבוץ3888

38.627.9אלמוג דניאל  ונורית0אלמוג דניאל  ונורית3889

3895

, מרים רחל אלגום, דפנה ברגמן

עירית ,רינת שחר, דוד אלגום

עמליה , אבנר אבשלום דיין, בנסון

0דיין

מרים , דפנה ברגמן

דוד , רחל אלגום

רינת , אלגום

, עירית בנסון,שחר

, אבנר אבשלום דיין

60.762.6עמליה דיין

35.034.9הספק דיווחראובן הוכברג0ראובן הוכברג3896

1ראובן הוכברג3896

עמיעד - עמיעד אמוץ

22.216.6רינה

3897

רונן חרודי ורועי , ישראל אליאש

20.116.3אליאש פרדס20002חרודי

13.610.9מ"גן הדרים בע0מ"גן הדרים בע3900

619.0557.9הספק דיווחבני דרור מושב0בני דרור מושב3931

1.30.0צור אהרון ודינה1בני דרור מושב3931
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 בלבדמערכת הארציתב

0מ"יבוא ושווק בע- ח "צ. ש3935

יבוא ושווק - ח "צ. ש

31.428.1מ"בע

32.31.0חקלאית' עין שריד אג0חקלאית' עין שריד אג3943

0.0האחים דוד0האחים דוד3949

1,305.91,393.7הספק דיווחחרות מושב0חרות מושב3950

1,611.91,433.0הספק דיווחכפר הס מושב0כפר הס מושב3954

202.2228.7הספק דיווחכפר יעבץ מושב0כפר יעבץ מושב3955

3960

ארנון , אדיב שמואל, לויתן דניאל

5יוסף

. מ.ש- פרות אלפסי 

101.999.0שיווק הדרים

3.40.0הספק דיווחלב השרון. א.מ0לב השרון. א.מ3971

905.9876.5הספק דיווחמשמרת מושב0משמרת מושב3972

392.3310.0הספק דיווחעזריאל מושב0עזריאל מושב3979

1,241.6887.3הספק דיווחעין ורד מושב0עין ורד מושב3980

9.811.1טל יוסף וזיוה כהן5עין ורד מושב3980

7עין ורד מושב3980

ייצור - פרום אמנון 

48.576.8ושיווק פרחים

679.1838.5הספק דיווחפורת מושב0פורת מושב3985

129.8166.7לא דיווחקפלן יאיר0קפלן יאיר3993

45.5להבי קפלן1קפלן יאיר3993

16.4מור פירות השרון2קפלן יאיר3993

33.7וינקלר שמואל3מ"מי הוד השרון בע4014
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 בלבדמערכת הארציתב

16.017.5"אוהד ראובן"5מ"מי הוד השרון בע4014

13.08.3הולנדר צבי19מ"מי הוד השרון בע4014

21מ"מי הוד השרון בע4014

בראון ובניו מדגרת 

2.44.3עופות

1.15.7שרייבר מדגרות בעמ22מ"מי הוד השרון בע4014

7.67.3שהם עמיר25מ"מי הוד השרון בע4014

0.50.1 בראל רבקה26מ"מי הוד השרון בע4014

27מ"מי הוד השרון בע4014

-אל על רמות השבים 

12.09.5 ללולים

7.06.8אלגריסי יוסף30מ"מי הוד השרון בע4014

167.099.3איתן עוזר31מ"מי הוד השרון בע4014

5.25.3עבודי מאיר32מ"מי הוד השרון בע4014

0.40.2דובשני39מ"מי הוד השרון בע4014

10.912.2כפר הנוער מוסינזון47מ"מי הוד השרון בע4014

2.40.2חגבי אופיר50מ"מי הוד השרון בע4014

0.10.0בן צור שמואל51מ"מי הוד השרון בע4014

0.90.4פוטש ישי53מ"מי הוד השרון בע4014

39.242.2שלום יוסף54מ"מי הוד השרון בע4014

2.5ניסים טל56מ"מי הוד השרון בע4014

57מ"מי הוד השרון בע4014

חלון -נופים. פ.ח

1.83.1פפרנו

1.71.5אסף ורונית כהן58מ"מי הוד השרון בע4014
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 בלבדמערכת הארציתב

23.24.6יואב כסלו59מ"מי הוד השרון בע4014

30000מ"מי הוד השרון בע4014

משתמשים בהוד 

30.2השרו

4024

' שת' כפר הדר מפעל המים אג

0מ"בע

כפר הדר מפעל 

97.045.1לא דיווחמ"בע' שת' המים אג

2.3יוסי לוזון11מ"הדדית בע' מבוע אג4027

37.219.4מבוע אג לחקלאות20002מ"הדדית בע' מבוע אג4027

31000מ"הדדית בע' מבוע אג4027

משתמשים ברמות 

0.9השבים

4039

רמת הדר כפר שיתופי 

0מ"להתיישבות חקלאית בע

רמת הדר כפר 

שיתופי להתיישבות 

191.5272.5הספק דיווחמ"חקלאית בע

4039

רמת הדר כפר שיתופי 

2.32.5עפרון1מ"להתיישבות חקלאית בע

4039

רמת הדר כפר שיתופי 

2.22.0גזונדהייט3מ"להתיישבות חקלאית בע

4039

רמת הדר כפר שיתופי 

4מ"להתיישבות חקלאית בע

-אידה סלים- רון נאוה

1.11.0טרשי רוקי וחזי ואחרי

4039

רמת הדר כפר שיתופי 

0.80.9לוונטל עמוס9מ"להתיישבות חקלאית בע

68.170.5הספק דיווחאלישמע מושב0אלישמע מושב4055

4058

- מקסימיליאן משה -רוטרו יצחק

0נוה ירק

-רוטרו יצחק

- מקסימיליאן משה 

0.0נוה ירק

0.00.0אביצור-אלניר0אביצור-אלניר4060

487.8448.5הספק דיווחן"גבעת ח0ן"גבעת ח4063

5.86.0לסקי צבי3ן"גבעת ח4063

3.84.0זיס שלום4ן"גבעת ח4063
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 בלבדמערכת הארציתב

2.53.0עקרבי בן ציון5ן"גבעת ח4063

6ן"גבעת ח4063

הושנג -פרויז גאולה

13.414.5גאולה

7.22.4סוקולנסקי8ן"גבעת ח4063

2.51.5כסלו10ן"גבעת ח4063

2.42.5משקי עזר12ן"גבעת ח4063

0.40.4נמרוד מנדל13ן"גבעת ח4063

18.415.0מלכוב ניר14ן"גבעת ח4063

0.80.8דותן ישי15ן"גבעת ח4063

10.611.0טלמור מרים16ן"גבעת ח4063

7.78.0צחור-וייס18ן"גבעת ח4063

3.84.0לסק19ן"גבעת ח4063

4.65.0 מנדל יהונתן20ן"גבעת ח4063

4064

' שת' גני עם מושב עובדים להת

0מ"בע

גני עם מושב עובדים 

35.233.7הספק דיווחמ"בע' שת' להת

134.0143.6הספק דיווחירקונה מושב0ירקונה מושב4073

91.275.2מ"כנף לבנה בע0מ"כנף לבנה בע4076

203.5206.6הספק דיווחל מושב"כפר מל0ל מושב"כפר מל4078

0.91.4מלמוד עוזי12ל מושב"כפר מל4078

2.21.3כסלו שלום13ל מושב"כפר מל4078
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 בלבדמערכת הארציתב

1.23.5מלמד מנשה14ל מושב"כפר מל4078

2.50.0כברי פנינה19ל מושב"כפר מל4078

0.71.0מלמוד אריה21ל מושב"כפר מל4078

0.60.0תגר יעקב22ל מושב"כפר מל4078

0.91.6פנחס כרמי26ל מושב"כפר מל4078

619.4661.7הספק דיווחנוה ירק מושב0נוה ירק מושב4087

49.450.9הספק דיווחעדנים מושב0עדנים מושב4091

44.746.3דקה רסמי מוחמד0דקה רסמי מוחמד4099

0אחמד ע פתאח א נדאף4100

אחמד ע פתאח א 

10.17.3נדאף

0'חק' שת' ראס אלעין אג4101

' שת' ראס אלעין אג

23.124.2'חק

0באיבתן' שת' אלבהגה אג4102

' שת' אלבהגה אג

85.793.8באיבתן

1.2גאנם מוסטפא4באיבתן' שת' אלבהגה אג4102

0מ"בע' שת' חק' אל ירמוק אג4103

' חק' אל ירמוק אג

86.677.0מ"בע' שת

4104

אגודה שיתופית למי - אלעדל 

0מ"השקאה בימה בע

אגודה - אלעדל 

שיתופית למי 

135.7130.4הספק דיווחמ"השקאה בימה בע

4104

אגודה שיתופית למי - אלעדל 

11.7די'קטאוי מג2מ"השקאה בימה בע

4106

ש להשקאה בביר "דיר אג'אלע

0מ"סכה בע

ש "דיר אג'אלע

להשקאה בביר סכה 

89.888.1מ"בע

0אל תסאמח אג שת חק4107

אל תסאמח אג שת 

30.135.0הספק דיווחחק



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.60.8עומר נאאיל1אל תסאמח אג שת חק4107

0ביר אל סיכה- ודיע אבו גוליה 4108

ביר - ודיע אבו גוליה 

23.621.7אל סיכה

23.823.2חיים בן חיים0חיים בן חיים4110

0עבדאללה,סעדה,בדראן עומר4111

בדראן 

עבדאלל,סעדה,עומר

8.88.2ה

24.424.4לא דיווחבן שהין אמינה ויוסף0בן שהין אמינה ויוסף4115

9.15.5לא דיווחבית ספר חקלאי ימה0בית ספר חקלאי ימה4123

0זמר-סלים עבד אלפאתח4124

-סלים עבד אלפאתח

12.112.5זמר

13.310.7עבדול פתח אבו יסין0עבדול פתח אבו יסין4130

4131

ח למי השקאה "אלמנפעה אגש

0מ"בימה בע

ח "אלמנפעה אגש

למי השקאה בימה 

44.245.2הספק דיווחמ"בע

4131

ח למי השקאה "אלמנפעה אגש

2.4מאל'זידאן ג3מ"בימה בע

0'אלרחמן עומר ושות.מוחמד ע4132

אלרחמן .מוחמד ע

11.15.1'עומר ושות

4133

רחמן .אחמד ע-טאלב אבו חבלה

0עומר

-טאלב אבו חבלה

11.112.4רחמן עומר.אחמד ע

0גאבר פארס.ע' אחים דקה ושות4136

' אחים דקה ושות

88.453.6הספק דיווחגאבר פארס.ע

37.23.5דקה מוחמד ומאהר1גאבר פארס.ע' אחים דקה ושות4136

4137

אבו סארה אגודה שיתופית 

0מ"לאספקת מים בע

אבו סארה אגודה 

שיתופית לאספקת 

81.487.4מ"מים בע

30.8לא דיווחפייסל גאנם0פייסל גאנם4139



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

29.6גאנם עבדאללה20002פייסל גאנם4139

852.1731.9הספק דיווחגאולים מושב0גאולים מושב4140

166.4208.9הספק דיווחינוב מושב0ינוב מושב4149

0.0הספק דיווחמ"הדרי בית ליד בע0מ"הדרי בית ליד בע4151

486.6404.9הספק דיווחנורדיה מושב0נורדיה מושב4156

580.9571.4הספק דיווחניצני עוז מושב0ניצני עוז מושב4157

811.6756.8הספק דיווחצור משה מושב0צור משה מושב4167

205.5160.1הספק דיווחשער אפרים מושב0שער אפרים מושב4172

5.65.8עטיה מוחמד מטני1שער אפרים מושב4172

0אנקר מריאן- מצאריה 4173

אנקר - מצאריה 

2.3מריאן

38.228.7הספק דיווחתנובות מושב0תנובות מושב4179

299.5277.0הספק דיווחאייל קיבוץ0אייל קיבוץ4190

283.4295.6הספק דיווחגן חיים מושב0גן חיים מושב4195

176.695.8הספק דיווחירחיב מושב0ירחיב מושב4208

13.19.5מוחמד אבו דייה' חג1ירחיב מושב4208

348.1340.5הספק דיווחנוה ימין מושב0נוה ימין מושב4217

934.5814.0הספק דיווחניר אליהו קיבוץ0ניר אליהו קיבוץ4218

1,248.21,110.9הספק דיווחצופית מושב0צופית מושב4224

770.5777.3הספק דיווחצור נתן מושב0צור נתן מושב4226



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4228

מרכז לחנוך השכלה - בית ברל 

0ומחקר

מרכז - בית ברל 

291.2433.2הספק דיווחלחנוך השכלה ומחקר

4228

מרכז לחנוך השכלה - בית ברל 

89.4117.2ס נ א טרוסט1ומחקר

700.8711.6הספק דיווחרמת הכובש קיבוץ0רמת הכובש קיבוץ4232

40.029.3גלגולי אסמעיל4רמת הכובש קיבוץ4232

3.74.4מזרחי תמר0מזרחי תמר4233

660.7669.7הספק דיווחשדה ורבורג מושב0שדה ורבורג מושב4236

2.81.7זק3שדה ורבורג מושב4236

0.42.3פז פרי זהב12שדה ורבורג מושב4236

0.20.2אורי דוד22שדה ורבורג מושב4236

240.0309.8הספק דיווחשדי חמד מושב0שדי חמד מושב4237

1שדי חמד מושב4237

מוסטפה מוחמד 

10.920.4שרים.א

19.825.5בורהאן אלשנטי0בורהאן אלשנטי4238

317.9288.8מפעל המים-תל אשר0מפעל המים-תל אשר4242

95.699.9הספק דיווחבית גמליאל מושב0בית גמליאל מושב4259

164.467.6הספק דיווחבן זכאי מושב0בן זכאי מושב4261

0בני דרום מושב שיתופי4262

בני דרום מושב 

86.9106.7הספק דיווחשיתופי

4274

ברחובות ' חק' שת' יבנהדר אג

0מ"בע

' חק' שת' יבנהדר אג

2.2מ"ברחובות בע

72.068.2מ"יכין חקל בע0מ"יכין חקל בע4275



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0יכין חקל מטעים חדשים סוכריר4276

יכין חקל מטעים 

154.288.7חדשים סוכריר

257.3220.7הספק דיווחניר גלים מושב שתופי0ניר גלים מושב שתופי4292

13.014.6קלר אחים1ניר גלים מושב שתופי4292

6.06.7פטיגורו4ניר גלים מושב שתופי4292

0מ"לבנת מטעים בע. א4300

לבנת מטעים . א

49.053.7מ"בע

0.10.0בסרבי כרמל0בסרבי כרמל4301

115.5108.2הספק דיווחיבנה קבוץ0יבנה קבוץ4309

0מ"אודים כפר שיתופי בע4330

אודים כפר שיתופי 

312.8243.3הספק דיווחמ"בע

17.9לא דיווחמ"גידולי אגו בע0מ"גידולי אגו בע4334

13.0פרדס בחסכון20001מ"גידולי אגו בע4334

178.4204.4הספק דיווחבית יהושוע מושב0בית יהושוע מושב4335

539.8436.6הספק דיווחבני ציון מושב0בני ציון מושב4337

45.836.1בראון ובניו7בני ציון מושב4337

6.65.3לוי עמוס10בני ציון מושב4337

12בני ציון מושב4337

משק -מרדכי טורקניץ

31.221.5פרחים

35.421.6משתלת גצלר13בני ציון מושב4337

5.22.6רמי דויטש15בני ציון מושב4337

4338

' להתישבות חק' בצרה כפר שת

0מ"בע

' בצרה כפר שת

452.0468.8הספק דיווחמ"בע' להתישבות חק



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0גליל ים הקבוץ המאוחד4343

גליל ים הקבוץ 

91.786.9המאוחד

298.1250.7הספק דיווחגעש קבוץ0געש קבוץ4344

4349

בר ען השקעות -מ"נכסי שרון בע

0מ"בע

בר -מ"נכסי שרון בע

0.20.0מ"ען השקעות בע

26.718.3ד"עופר נועם עו0ד"עופר נועם עו4350

0.0הספק דיווחיהושוע רוטנברג0יהושוע רוטנברג4356

1יהושוע רוטנברג4356

- שלזינגר גרשון 

בשותפות עם גלי 

58.662.1בוקר

22.1מ"בראון ובניו בע. י2יהושוע רוטנברג4356

0קוני-בניהו-שטוייר-זילברשטיין4357

-שטוייר-זילברשטיין

107.6104.6קוני-בניהו

189.477.5הספק דיווחיקום קבוץ0יקום קבוץ4364

0'חק' שת'מעין חנה אג 4367

' שת'מעין חנה אג 

122.2122.1'חק

0.0בק נחום ומשה1'חק' שת'מעין חנה אג 4367

384.4339.7הספק דיווחכפר נטר מושב0כפר נטר מושב4368

80.879.2פרדס מן0פרדס מן4376

4380

י תל "נוה הדסה כפר נוער ציוני ע

0מ"יצחק בע

נוה הדסה כפר נוער 

י תל יצחק "ציוני ע

82.385.7הספק דיווחמ"בע

0מ"נתיב אגודת מים שתופית בע4381

נתיב אגודת מים 

0.1הספק דיווחמ"שתופית בע

14מ"נתיב אגודת מים שתופית בע4381

מפעלי העובד הציוני 

88.588.5מ"בע

0מ"רגב חברה חקלאית בע4383

רגב חברה חקלאית 

47.724.3מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

132.2121.6לא דיווחמ"חוות רונית בע0מ"חוות רונית בע4390

648.4480.4הספק דיווחרשפון מושב0רשפון מושב4392

594.4517.5הספק דיווחשפיים קבוץ0שפיים קבוץ4395

76.5108.8רפת חוף השרון7שפיים קבוץ4395

0שרות בתי הסוהר תל מונד4396

שרות בתי הסוהר 

11.811.8לא דיווחתל מונד

4400

' תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת

0מ"בע' שת

תל יצחק קבוץ הנוער 

' שת' הציוני להת

625.9364.6הספק דיווחמ"בע

0יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

עבדול רחים אברהים 

33.836.6הספק דיווחיחיה' חג

1יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

עבד אלחלים חג 

3.63.0אברהים

9יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אברהים מוחמד חג 

1.30.7יחיא ואחיו ע אלגבאר

10יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מוחמד ע רחים 

1.81.8שרעב יחיה

0.70.3יחיא' ד חג'מג11יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

0.80.7יחיא עבדאללה' חאג12יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

13יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

כאמל ע אלרחמאן 

1.00.9חג יחיא

15יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

חלמי חסין עבדול 

1.81.5קאדר

18יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

. חיזראן עמאד ע

1.60.9אלחלים

21יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

עבד אלרחמאן 

0.90.5יחיא' אחמד חאג

24יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

חסן חסין נעים 

1.5מסארוי



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

25יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

יורשי סלים מוחמד 

1.91.0טיבאוי

0.50.4מוחמד ע אלטיף חסין28יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

43יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

ע אלפתאח אסעד 

0.90.5עמשה

44יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אחמד מוסטפא 

0.9מוחמד אבו עזיזה

49יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מוסטפא ע אלחפיז 

1.91.5גבאלי

1.81.6גמיל ע אלחפיז גבאלי50יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

51יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

ע אלחמיד מוחמד חג 

1.00.8יחיא

52יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

ע אלמנאן כאמל חג 

2.01.9חסן ואחיו

57יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

טאהר מוחמד 

1.91.8אסמעיל חג יחיא

64יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אחמד מוחמד עאסי 

1.81.7ואחרים

66יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

עארף ע אלרחמאן 

1.61.6חג יחיא ואמו

69יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מחמוד ע אלרחים חג 

1.7יחיא

88יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מחמוד ע אלקאדר 

1.31.3אבו ערישה

89יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מסארוה ווסאם 

0.50.2אחמד מוחמד

90יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

סלאמי חג חסון חג 

1.21.0יחיא

91יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

ע אלטיף מחמוד 

0.90.8קאמל ע אלעזיז

95יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

ע אלמנאן אחמד 

1.41.4הדהד חג יחיא



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

96יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

יחיא ראבעה ' חאג

0.70.6יוסף

98יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אמנה סלימאן 

2.02.0אברהים כליל זידאן

99יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אדריס מוחמד 

0.5אלעזיז ע אלגאבר

103יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

כסמיה ע אלחפיז ע 

1.11.1גבאלי

104יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

סובחיה ע אלחפיז ע 

1.21.2גבאלי

105יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

בדריה ע אלחפיז ע 

2.01.6גבאלי

110יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מחמוד מוחמד חג 

0.80.3יחיא ואשתו

112יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

אחמד ע אלקאדר 

1.41.1אשקר

113יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

מחמוד ע אלקאדר 

2.62.0אשקר

0.90.3ראפת מסארווה115יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.31.0בשארה אחסן116יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

2.11.8ירי'מטר סאיד ח117יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

2.7מאל'קאסם ג118יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

5.3בשארה עדנאן119יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

2.6דעאס עבד אל רחמאן120יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

2.82.6מ"לנא חלפים בע. מ121יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.6גערוני מוסטפא123יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

2.10.1יחיא לובנה' חאג125יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.61.2יחיא מוהנד' חאג126יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.31.3נאשף מוחמד127יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.0נאסר אבראהים128יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.11.0מ"בע. י.ע.החופרים א129יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

4.54.5יחיא כפאח' חאג130יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.01.0מסארווה פיכרי131יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

0.09.2אבראהים' אחים חג132יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

12.512.0מיל'סמארה ג134יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

3.13.0בלעום דיא135יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.31.1בלעום אשרף136יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

1.91.9יחיא שאקר' חאג148יחיה' עבדול רחים אברהים חג4410

0מ"בע' אחים עוביד ושות4411

' אחים עוביד ושות

0.90.0הספק דיווחמ"בע

4מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד ע אלפתאח 

חג יחיא ומחמוד 

3.64.0שעיב

5מ"בע' אחים עוביד ושות4411

כאמל טיבי ע 

2.73.0אלכרים גאפר

33מ"בע' אחים עוביד ושות4411

עבד אלסתאר עווד 

3.64.0נאשף

34מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי יוסף ע אללה 

1.31.5חג יחיא

35מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד חג ע אלטיף 

0.91.0חסין יחיא

3.64.0טלעת סאלם נאשף36מ"בע' אחים עוביד ושות4411



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

37מ"בע' אחים עוביד ושות4411

סעדה פרידה יוסף 

0.91.0עאזם

38מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע קאדר חסין קאסם 

7.38.3ואחיו

39מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אחמד אסמעיל בגיל 

1.31.5חג יחיא

1.61.8חסן קאסם ע קאדר40מ"בע' אחים עוביד ושות4411

41מ"בע' אחים עוביד ושות4411

בני שעבן מוחמד 

3.13.5עאזם

42מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אחמד אדירס ואחיו 

4.04.5ע אלמזאן וע אלמנאן

43מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוסטפא אלגזאל חג 

3.64.0יחיא

4.55.0איברהים אל דיב טיבי44מ"בע' אחים עוביד ושות4411

45מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד אבו עצבע 

0.91.0מסארווי

46מ"בע' אחים עוביד ושות4411

פאיז אגפיר אשקר 

4.44.9גבאלי

47מ"בע' אחים עוביד ושות4411

נמר חאמד ע 

1.11.2אלקאדר

48מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי עלי נמר אבו 

2.73.0חסין

49מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי אלחג עבד 

4.55.0בראנסי

50מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוסטפא אבו חביב 

3.13.5מסארויה

51מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע אלרחמים סברת 

4.45.0מסארוי

52מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע אלרחמאן ע 

1.41.6אלקאדר אבו ערישה

53מ"בע' אחים עוביד ושות4411

פייסל ע אל ראזק 

10.712.0ואחיו

2.32.6יורשי סלים טיבאוי56מ"בע' אחים עוביד ושות4411



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

58מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מחמוד אלפאסי חג 

0.60.6יחיא

0.50.5סובחי חג יחיא59מ"בע' אחים עוביד ושות4411

60מ"בע' אחים עוביד ושות4411

סאלמי אברהים 

3.64.0קאסם

61מ"בע' אחים עוביד ושות4411

חוסני חוסין קאסם ע 

2.73.0קאדר

62מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע אלסתאר אסעד 

מסעוד גאבר 

2.73.0אבעמשה

63מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי חריה חסן 

1.82.0אלקדר.ע

1.51.7עזיזה אחמד טיבי64מ"בע' אחים עוביד ושות4411

1.01.1מוחמד חמדאן נאשף65מ"בע' אחים עוביד ושות4411

66מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי ע אלרחים 

1.61.8אברהים מנסור

11.613.0פברי ע אלפתח נאסר69מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.70.7פתחי חסונה נאסר70מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.70.7סאלם חסון דבאלי71מ"בע' אחים עוביד ושות4411

72מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד ע אלקאדר 

1.21.4אבו ערישה

73מ"בע' אחים עוביד ושות4411

נספיה עבדאל 

0.80.8אלקרים אבו ערישה

74מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אחמד עבדאל קרים 

0.80.8אבו ערישה

75מ"בע' אחים עוביד ושות4411

נעמאן עבדאל קרים 

1.61.8אבו ערישה

76מ"בע' אחים עוביד ושות4411

עטייה אברהים 

2.02.2אחמד בזאבאדה



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

77מ"בע' אחים עוביד ושות4411

סלימאן איברהים 

1.82.0חסין בזבאדה

78מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אחמד מחמוד 

0.50.5זבארגה

79מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד מחמוד 

0.60.6זבארגה

80מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אסמעיל מחמוד 

0.50.5זבארגה

81מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע אלטיף מוחמד 

0.70.7חביב

0.90.9אברהים מוחמד חביב82מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.70.7סובחי מוחמד חביב83מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.40.4עאישה מוחמד חביב84מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.40.4סעדיה מוחמד חביב85מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.40.4פאטמה מוחמד חביב86מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.60.6כאמל מוחמד חביב87מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.40.4חלמי מוחמד חביב88מ"בע' אחים עוביד ושות4411

89מ"בע' אחים עוביד ושות4411

פהדמי יוסף מסארוי 

2.42.7גדעוני

90מ"בע' אחים עוביד ושות4411

טאהר ע אלחפיז 

2.02.3עמכור

4.55.0וליד אחמאד עראקי91מ"בע' אחים עוביד ושות4411

92מ"בע' אחים עוביד ושות4411

נעמן חסן סמארה 

1.71.9ואחיו נעים

1.51.7סוילח מנסור93מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.80.8אחמד חסון פחל94מ"בע' אחים עוביד ושות4411



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

95מ"בע' אחים עוביד ושות4411

סאלח חאפז אבו 

1.82.0ערטה

3.53.9חסן ע אללה מנסור96מ"בע' אחים עוביד ושות4411

97מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד יוסף עווד 

2.42.7מסארוי

0.90.9נעים אחמד זבדה98מ"בע' אחים עוביד ושות4411

99מ"בע' אחים עוביד ושות4411

ע אלכרים חדר 

2.22.5זבארגה ואחיו

0.50.5נעמה זבארגה100מ"בע' אחים עוביד ושות4411

104מ"בע' אחים עוביד ושות4411

כמנה אברהים אחמד 

0.40.4מסרי

3.13.5עלי שביטה107מ"בע' אחים עוביד ושות4411

108מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יונס מוחמד מחמוד 

2.12.4באלי'ג

109מ"בע' אחים עוביד ושות4411

מוחמד אסמעיל 

1.31.5מסארוה

1.31.5סאלח אחמד זבדה112מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.50.5יחיא'  אמין חאג113מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.30.3אבו זבארק סלימאן114מ"בע' אחים עוביד ושות4411

115מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אזבארגה אחמד 

0.30.3מרזוק

116מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אזבארגה מאהר 

0.30.3עטייה

117מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אזבארגה רדייה 

0.30.3איברהים

0.60.6זבארגה אחמד118מ"בע' אחים עוביד ושות4411

119מ"בע' אחים עוביד ושות4411

זבארגה מוחמד 

0.40.4אחמד

0.40.4נסאסרה כאלד מוסה120מ"בע' אחים עוביד ושות4411
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 בלבדמערכת הארציתב

121מ"בע' אחים עוביד ושות4411

נסאסרה נאיפה 

0.40.4איסמאעיל

122מ"בע' אחים עוביד ושות4411

אחמד מוחמד 

3.84.3אבר'עבדאללה ג

3.94.4מוחמד אחמד זבדה123מ"בע' אחים עוביד ושות4411

124מ"בע' אחים עוביד ושות4411

-עיראקי פואז 

6.57.3עיראקי איבתיסאם

26.229.4עואד מנסור125מ"בע' אחים עוביד ושות4411

22.325.0עיראקי אשרף127מ"בע' אחים עוביד ושות4411

0.91.0זבידה מחמוד128מ"בע' אחים עוביד ושות4411

2.44.9מונדר בשארה129מ"בע' אחים עוביד ושות4411

11.713.1סולטאני גואד נימר130מ"בע' אחים עוביד ושות4411

131מ"בע' אחים עוביד ושות4411

יורשי מוחמד 

0.91.0אברהים חג יחיא

0.70.7עראקי מוחמד132מ"בע' אחים עוביד ושות4411

1.82.0א גינון ושרותים.ח.ח133מ"בע' אחים עוביד ושות4411

2.22.5מנסור מוהנד134מ"בע' אחים עוביד ושות4411

5.25.2בשארה איאד135מ"בע' אחים עוביד ושות4411

3.13.5טוויל זיד למסחר136מ"בע' אחים עוביד ושות4411

2.02.0אחסאן בשארה137מ"בע' אחים עוביד ושות4411

29.142.7לא דיווחנאשף לילא יוסף0נאשף לילא יוסף4412

3.8פתחיה סעיד גבארה1נאשף לילא יוסף4412
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. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן
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 בלבדמערכת הארציתב

1.5ע אללה נעמן טיבי2נאשף לילא יוסף4412

3.7סדר אלדין טיבי3נאשף לילא יוסף4412

4נאשף לילא יוסף4412

מוחמד ע  אלכרים 

1.3שרעב חג יחיא

0.3יורשי חג עבד בורנסי5נאשף לילא יוסף4412

6נאשף לילא יוסף4412

מחמוד אחמד דיואני 

1.5סמארויה

7נאשף לילא יוסף4412

מחמוד חסן אבו 

1.9אצבע

8נאשף לילא יוסף4412

מחמוד חסן אבו 

0.7אצבע

9נאשף לילא יוסף4412

יורשי כאמל ע 

0.9אלעזיז חג יחיא

12נאשף לילא יוסף4412

יורשי יוסף סלימאן 

0.5אשקר

14נאשף לילא יוסף4412

יורשי יוסף חיים 

0.5נאשף

15נאשף לילא יוסף4412

חוזימה ראפיק עבד 

0.6אלראזק

17נאשף לילא יוסף4412

יורשי יוסף חסן סעיד 

0.5חג יחיא

18נאשף לילא יוסף4412

יוסף דאוד עאזם 

0.8ואחיו ע אלגבאר

19נאשף לילא יוסף4412

כאלד ע אלרחמאן 

0.5מסארויה

20נאשף לילא יוסף4412

יורשי אחמד סעיד 

0.5עאזם

22נאשף לילא יוסף4412

ע אלפתאח מחמוד 

0.5עומר יסין

23נאשף לילא יוסף4412

אמין מחמוד עומר 

0.3יסין

0.5חמד שחאדה גבאלי25נאשף לילא יוסף4412
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כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד
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 בלבדמערכת הארציתב

0.3חסון ע אלגבי עוידה26נאשף לילא יוסף4412

27נאשף לילא יוסף4412

עלי מוחמד סאלם 

0.4מסארווה

28נאשף לילא יוסף4412

חסן מוחמד סאלם 

0.6מסארווה

0.5עווד ע אלרחמאן דיוני29נאשף לילא יוסף4412

30נאשף לילא יוסף4412

ע אללה מחמוד 

0.8הברה

0.7חמדה עאסי חג יחיא32נאשף לילא יוסף4412

0.9חאפז יוסף טבאלי33נאשף לילא יוסף4412

0.7עותמאן מוחמד ברנסי34נאשף לילא יוסף4412

0.4חג מחמוד ברנסי35נאשף לילא יוסף4412

36נאשף לילא יוסף4412

יורשי מוחמד יוסף 

0.4גבארה

38נאשף לילא יוסף4412

יורשי חסין אבו חביב 

0.5מסארויה

39נאשף לילא יוסף4412

ע אלרחים אסמעיל 

0.6עודה מסארויה

40נאשף לילא יוסף4412

יורשי מוחמד אחמד 

0.2רביע נסיראת

43נאשף לילא יוסף4412

יורשי ע אלקאדר 

0.8מחמוד עאזם

44נאשף לילא יוסף4412

ע אלרחים מוחמד חג 

0.4יחיא

45נאשף לילא יוסף4412

סעיד חסון קעקע 

1.2עאזם

0.3אחמד ע אללה בלעום46נאשף לילא יוסף4412

47נאשף לילא יוסף4412

ע אלפתאח מחמוד 

0.2מסארויה
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 בלבדמערכת הארציתב

1.2ע אלקאדרחסן עאזם48נאשף לילא יוסף4412

0.3למיה גבאלי49נאשף לילא יוסף4412

50נאשף לילא יוסף4412

אסמעיל ע אלרחמאן 

0.3עוידה

51נאשף לילא יוסף4412

יורשי יוסף פארס 

0.5מנסור

52נאשף לילא יוסף4412

ע אללטיף מחמוד חג 

0.4יחיא

53נאשף לילא יוסף4412

מחמוד אחמד חג 

0.8יחיא

0.2יוסרה אחמד גבארה54נאשף לילא יוסף4412

55נאשף לילא יוסף4412

ע אלקאדר חיזראן 

0.5חג יחיא

56נאשף לילא יוסף4412

יורשי חסון תיים 

0.5מסארויה

57נאשף לילא יוסף4412

גמיל אסמעיל 

0.4מסארויה ואחיו

58נאשף לילא יוסף4412

ע אלטיף מחמוד 

0.7גבאלי

0.5עאידה תופיק טיבי59נאשף לילא יוסף4412

60נאשף לילא יוסף4412

עודה א אלרחמאן 

0.4עוידה

61נאשף לילא יוסף4412

ע אלקאדר חסן אבו 

0.4ראס

0.6לוטפי מנסור62נאשף לילא יוסף4412

63נאשף לילא יוסף4412

אחמד חסן דאוד 

0.3עאזם ואחיו

0.5כליל סאלח בלעום64נאשף לילא יוסף4412

0.5סועד אחמד חג יחיא65נאשף לילא יוסף4412

0.4חסין אמין חטיב66נאשף לילא יוסף4412
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 בלבדמערכת הארציתב

67נאשף לילא יוסף4412

ע אלחכים מוחמד חג 

0.9יחיא

68נאשף לילא יוסף4412

ע אלרחים מוחמד 

0.8דהאר חג יחיא ואחיו

69נאשף לילא יוסף4412

מוחמד סאלח דיואני 

0.7מסארויה

70נאשף לילא יוסף4412

מחמוד ע אלרחים 

0.8גבארה

0.8רחמי מוחמד בלעום71נאשף לילא יוסף4412

0מ"אבראהים בע' אחים חג4413

אבראהים ' אחים חג

19.7מ"בע

0סלים ואחרים- ' אחים חאג4420

סלים - ' אחים חאג

34.237.4הספק דיווחואחרים

0מ"בע' חק' שת' חקלאי טייבה אג4428

' חקלאי טייבה אג

35.626.5לא דיווחמ"בע' חק' שת

2.2אזבארגה מנסור1מ"בע' חק' שת' חקלאי טייבה אג4428

2.0דיואני סאלח2מ"בע' חק' שת' חקלאי טייבה אג4428

6.5הספק דיווחיחיא' מונדר חאג0יחיא' מונדר חאג4430

3יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד דאוד גבאל 

0.80.6ואחיו

4יחיא' מונדר חאג4430

ע אלגני חסן חלתה 

2.52.4עאזם

5יחיא' מונדר חאג4430

ע אלרחמן חג ע 

1.11.0אלרחים גבאלי

6יחיא' מונדר חאג4430

אחמד חסין עלי חג 

1.31.2יחיא

7יחיא' מונדר חאג4430

שעבאן אחמד כרמיה 

0.90.6עאזם

8יחיא' מונדר חאג4430

אסמעיל ע אלקדר 

2.62.6אדריס

9יחיא' מונדר חאג4430

אחמד מוחמד עיסא 

1.11.0עאזם
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כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

11יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד ע אלחמיד 

1.51.4אדריס

1.51.1חסן ע אללה טויל12יחיא' מונדר חאג4430

14יחיא' מונדר חאג4430

ע אלמנאן אדריס ע 

1.41.4אלקאדר

15יחיא' מונדר חאג4430

יוסף סלאמה נאשף 

1.20.9ואחיו

16יחיא' מונדר חאג4430

סעיד איברהים 

1.10.6כרמיה עאזם

17יחיא' מונדר חאג4430

ע אלרחמאן כרמיה 

0.80.6עאזם

2.00.9סמיח ע אלחמיד תלי20יחיא' מונדר חאג4430

21יחיא' מונדר חאג4430

אחמד מוחמד דאוד 

0.80.7גבאלי

1.60.8אברהים חליל נאשף25יחיא' מונדר חאג4430

0.80.8כאמל וסאלח גבאלי26יחיא' מונדר חאג4430

27יחיא' מונדר חאג4430

חסן מחמוד שעואני 

1.10.6וסעיד ע אללה

28יחיא' מונדר חאג4430

ע אלפתאח נמר ע 

1.21.2אלקאדר אבו חסין

29יחיא' מונדר חאג4430

סלאמה חג חסין חג 

1.61.0יחיא

2.52.5ע אלקאדר חסן עאזם30יחיא' מונדר חאג4430

31יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד ע אלרחים 

1.00.8שרעב

1.11.1ע אללה הברה גאבר32יחיא' מונדר חאג4430

33יחיא' מונדר חאג4430

ע אלמאגיד מטאויע 

1.00.9חג יחיא
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 בלבדמערכת הארציתב

34יחיא' מונדר חאג4430

אלפתאח מוחמד 

2.52.4חמד נאשף ואחיותיו

35יחיא' מונדר חאג4430

מחמוד ע אלגיני 

1.40.6גאבר

37יחיא' מונדר חאג4430

טאלב עבד טלרחים 

0.20.2אבר'ג

38יחיא' מונדר חאג4430

אחמד כאמל אשקר 

0.80.6גבאל

1.10.8ע אלרחים קעיק ושות40יחיא' מונדר חאג4430

41יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד אחמד 

2.92.9אדריפל חג יחיא

42יחיא' מונדר חאג4430

מוסטפא מוחמד 

0.40.3ספיר אשקר

0.70.5זוהדי אחמד חסנין43יחיא' מונדר חאג4430

44יחיא' מונדר חאג4430

עבד רחים אחמד 

0.80.4גאבר

45יחיא' מונדר חאג4430

ספיה מוחמד עיסא 

0.50.2חג יחיא

46יחיא' מונדר חאג4430

ע אלפתח אברהים 

1.41.1כרמיה

47יחיא' מונדר חאג4430

יורשי ע אלפתאח ע 

1.30.8אלחמיד שלבי חג יחי

48יחיא' מונדר חאג4430

אחמד ע אלראוף חג 

1.50.9יחיא ושות

1.00.5מוחמד יוסף זבאלי49יחיא' מונדר חאג4430

1.10.7חסין אנקר מסארוי50יחיא' מונדר חאג4430

52יחיא' מונדר חאג4430

עזיזה והאדיה 

1.70.8מוחמד חמדאן עאזם

53יחיא' מונדר חאג4430

סעדה סאלח אבו 

0.5עיטה



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

54יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד אחמד חמאד 

1.71.1נאשף

55יחיא' מונדר חאג4430

אברהים ע אלרחים 

2.31.4חג יחיא חלתאוי ואחי

56יחיא' מונדר חאג4430

ע אל פתח דאוד ע 

2.11.5אללה

57יחיא' מונדר חאג4430

אברהים מוחמד 

1.40.7מוסטפא אשקר

58יחיא' מונדר חאג4430

כאמל יוסף אחמד 

0.7מסארווי

62יחיא' מונדר חאג4430

חמאם אסמעיל ע 

1.60.9אלקאדר אדריס

63יחיא' מונדר חאג4430

מוחמד גאבר עלי 

2.62.5ואחיו

1.20.9עלי יוסף רנדאן64יחיא' מונדר חאג4430

66יחיא' מונדר חאג4430

ע אללה דאוד ע 

0.60.5אלקאדר

70יחיא' מונדר חאג4430

עבדאלרחמן חג 

3.93.9אברהים

71יחיא' מונדר חאג4430

מנאן .חג יחיא וליד ע

3.42.9ואחים

72יחיא' מונדר חאג4430

עבדל חלים חג 

0.90.7אברהים

2.52.4חסן אברהים עאזם73יחיא' מונדר חאג4430

76יחיא' מונדר חאג4430

לטיף אסעד .גאבר ע

1.11.1פתח אסעד.וגאבר ע

80יחיא' מונדר חאג4430

עבדול רחמן דאוד 

1.41.3עאזם

1.11.0יחיא' עדל מחמוד חג81יחיא' מונדר חאג4430

82יחיא' מונדר חאג4430

' שחאדה אחמד חג

1.00.9יחיא



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

83יחיא' מונדר חאג4430

עבד אל רחמאן עבד 

5.24.8אל

3.03.0ייה'מסארווה נג84יחיא' מונדר חאג4430

20001יחיא' מונדר חאג4430

מחמוד יוסף סלימאן 

8.26.2חג יחיא

20002יחיא' מונדר חאג4430

אחמד חג סלי חג 

7.57.3יחיא

28.125.3הספק דיווחיחיא.מוחמד צדק חג0יחיא.מוחמד צדק חג4431

8.03.0סלוח חאפז אבו עיטה13יחיא.מוחמד צדק חג4431

22.824.2חאג יחיא כרם61יחיא.מוחמד צדק חג4431

1.92.5ירי'מטר סאיד ח63יחיא.מוחמד צדק חג4431

10.98.5אבר סמיר'ג64יחיא.מוחמד צדק חג4431

1.86.5יחיא תחסין' חג65יחיא.מוחמד צדק חג4431

1.69.0אשקר פתחי92יחיא.מוחמד צדק חג4431

93יחיא.מוחמד צדק חג4431

חאג יחיא עבד אל 

1.12.9מנאן

2.63.1אבר עאישה'ג94יחיא.מוחמד צדק חג4431

6.43.8לא דיווחנאשף עבד אל קאדר0נאשף עבד אל קאדר4435

134נאשף עבד אל קאדר4435

נסרה מוחמד עאזם 

1.1ואחרים

9.67.9לא דיווחוואיל דרויש נאשף0וואיל דרויש נאשף4436

65וואיל דרויש נאשף4436

יחיא חאלד ' חאג

4.0מוחמד

50.7טוויל מושיר0טוויל מושיר4437



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

65טוויל מושיר4437

עזאם עבדאלפתאח 

2.6מרזוק

2.7סאמח נאשף66טוויל מושיר4437

67טוויל מושיר4437

האשם עבדאלרחים 

4.2.ז.ת-עבדאללה נאשף

0.9עאזם סאמי68טוויל מושיר4437

69טוויל מושיר4437

יב עבדאללה אל 'נג

3.6נאשיף

0.5כיפאח יאסין71טוויל מושיר4437

0.5פלח יאסין72טוויל מושיר4437

0.5עוקילה יאסין73טוויל מושיר4437

74טוויל מושיר4437

עאזם עבדול פתאח 

0.7מרזוק

75טוויל מושיר4437

עאזם עבדול פתאח 

3.6מרזוק

76טוויל מושיר4437

אחמד יוסף סלימאן 

1.5אשקר

0.8חאלד דאוד בראנסי77טוויל מושיר4437

78טוויל מושיר4437

אחמד יוסף סלימאן 

1.5אשקר

0.5טויל עיפאף מרזוק79טוויל מושיר4437

0.9חאלד דאוד בראנסי80טוויל מושיר4437

0.3מוחמד נאשף84טוויל מושיר4437

0.5עאישה גבאלי87טוויל מושיר4437



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.0עאידה גבאלי88טוויל מושיר4437

89טוויל מושיר4437

עזאם עבדולפתאח 

25.8מרזוק

3.1בארה'גאזי יוסף ג90טוויל מושיר4437

91טוויל מושיר4437

עאזם עבדולפתאח 

2.5מרזוק

1.4עיפאף טויל92טוויל מושיר4437

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

0מ"בטירה בע

' שת' אלאינתאג אג

' למי השק' חק

16.9הספק דיווחמ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

2.72.7מחמד עבד גאפר חיט2מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

3מ"בטירה בע

מחמוד עבדל פתח 

2.52.5מסארווי

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

4מ"בטירה בע

סלומאן איברהים 

1.01.0סמארה

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

5מ"בטירה בע

מוחמד עבדול 

2.62.6אלפתח נאסר

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

1.81.8יורשי טאהר סולמני6מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

1.11.1יורשי סעד סולטני7מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

8מ"בטירה בע

מחמוד ע אלטיף 

2.72.6נאסר

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

1.61.6בשארה עמאד סאלח11מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

2.02.0מנסור עזמי אחמד12מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

1.21.2פדילה עלא13מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

1.51.4בשארה חלמי14מ"בטירה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

15מ"בטירה בע

דאהר מוחמד 

1.81.7אלרחמן.ע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

8.08.0מנצור אמיר16מ"בטירה בע

4452

' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

888מ"בטירה בע

לצריכה ' אל אינתאג

199.7221.9חקלאית

1מ"מעינות המשולש בע4457

מחמד מחמד אבו 

11.369.0חיט

2מ"מעינות המשולש בע4457

אברהים מוחמד 

2.7פבילי

13.4מוחמד עבדללה גליל3מ"מעינות המשולש בע4457

5.6עבדול רחים עראקי4מ"מעינות המשולש בע4457

2.9מחמוד אחמד קשוע5מ"מעינות המשולש בע4457

0.2אחמד עבדל רחמן7מ"מעינות המשולש בע4457

0.5פואז מחמוד עיראקי9מ"מעינות המשולש בע4457

1.6עלי אחמד היט10מ"מעינות המשולש בע4457

2.0מחמד יוסף קאסם11מ"מעינות המשולש בע4457

0.7מחמד קשוע12מ"מעינות המשולש בע4457

0.5ע פתח קאסם13מ"מעינות המשולש בע4457

17מ"מעינות המשולש בע4457

ע אלטיף עבדולה 

4.1עודה

2.9לוטפי מראר19מ"מעינות המשולש בע4457

0.6מוחמד עומד ערבאה21מ"מעינות המשולש בע4457

0.8ע הדי מראר22מ"מעינות המשולש בע4457

12.8מוסטפה עלי כטיב27מ"מעינות המשולש בע4457



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

32מ"מעינות המשולש בע4457

שאקר אחמד סאלח 

3.7ואחיו

35מ"מעינות המשולש בע4457

יורשי איברהים סעיד 

2.6129.8ראבי ובניו

10.7א איברהים ראבי'רג36מ"מעינות המשולש בע4457

4.2אדריס מחמוד ערר37מ"מעינות המשולש בע4457

26.7אחמד עבדאללה חלף39מ"מעינות המשולש בע4457

40מ"מעינות המשולש בע4457

אחמד וטאופיק יוסף 

8.5ראבי

5.6יוסי'אמין ג41מ"מעינות המשולש בע4457

42מ"מעינות המשולש בע4457

אמנה עבדאל לטיף 

5.3פימה

44מ"מעינות המשולש בע4457

אסמעיל מוסטפא 

0.4עראר ואחיו

47מ"מעינות המשולש בע4457

יורשי עבדאלרחמן 

2.5עודה

49מ"מעינות המשולש בע4457

עבדאלרחים 

9.7עבדאלרחמן כטיב

8.6טלב מוחמד ראבי50מ"מעינות המשולש בע4457

8.6סעיד יוסף דאוד חסנין51מ"מעינות המשולש בע4457

35.6לטיפי נאדי ראבי52מ"מעינות המשולש בע4457

6.3מוחמד יוסף שואהני53מ"מעינות המשולש בע4457

54מ"מעינות המשולש בע4457

סאלח ומחמד יוסף 

8.9שואהני

5.3מחמוד חסן ענתר59מ"מעינות המשולש בע4457



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

62מ"מעינות המשולש בע4457

יורשי מוסטפא 

2.9עבדאלטיף פיומי

3.0מוראד סדיקה65מ"מעינות המשולש בע4457

1.6מחמוד מוסטפא סוקי66מ"מעינות המשולש בע4457

67מ"מעינות המשולש בע4457

רחמן .אסמאעיל ע

2.7עראר

69מ"מעינות המשולש בע4457

מחמוד עבדאלטיף 

13.8פיומי

2.7סאלח אלעבד72מ"מעינות המשולש בע4457

6.3סעיד עבדאללה גיוסי75מ"מעינות המשולש בע4457

12.0סעיד אחמד עודה76מ"מעינות המשולש בע4457

1.1ספייה מוסטפה סוקר77מ"מעינות המשולש בע4457

1.5ספייה דאר סעיד78מ"מעינות המשולש בע4457

1.1עבדאלה אבן סריס81מ"מעינות המשולש בע4457

82מ"מעינות המשולש בע4457

עבד אלהאדי חאמש 

4.5חרובי

83מ"מעינות המשולש בע4457

מחמד עבד אלכרים 

9.1גיוסי

84מ"מעינות המשולש בע4457

עבד אלכרים מחמד 

5.3ראבי

88מ"מעינות המשולש בע4457

פארוק עבד אלפתאח 

0.8גיוסי

89מ"מעינות המשולש בע4457

פאטמה חסין עודה 

1.0ראבי

3.6רחמי ראבי93מ"מעינות המשולש בע4457

94מ"מעינות המשולש בע4457

שאקר אחמד סאלח 

6.3ואחיו

8.9סודקי מחמוד גיוסי97מ"מעינות המשולש בע4457



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט
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98מ"מעינות המשולש בע4457

כאמל מוסטפא עארף 

8.9גיוסי

99מ"מעינות המשולש בע4457

עארד מוסטפא 

2.6עארף גיוסי

12.3אבו דייה חסן מוחמד105מ"מעינות המשולש בע4457

5.9פברי ע אלפתח נאסר106מ"מעינות המשולש בע4457

4.9יוסי סלאח חלמי'ג107מ"מעינות המשולש בע4457

14.8סאלח שאכר אחמד108מ"מעינות המשולש בע4457

109מ"מעינות המשולש בע4457

מוחמד סולימאן 

9.7סמארה

12.8קאסם אחמד110מ"מעינות המשולש בע4457

13.0פדילה עלא111מ"מעינות המשולש בע4457

112מ"מעינות המשולש בע4457

סמארה גמיל 

18.9עבדאללה

2.5סמארה אחמד113מ"מעינות המשולש בע4457

2.0חאזקיה וליד114מ"מעינות המשולש בע4457

115מ"מעינות המשולש בע4457

יחיא מוחמד עבד 

20.6אלחי

1.2דעאס עבד אל רחמאן116מ"מעינות המשולש בע4457

12.8מנסור עזמי אחמד117מ"מעינות המשולש בע4457

118מ"מעינות המשולש בע4457

סמארה אחמד 

9.6.עאלרחים 

17.4מנסור חסן119מ"מעינות המשולש בע4457

15.6מנסור חוסאם120מ"מעינות המשולש בע4457

1.5סמארה אברהים121מ"מעינות המשולש בע4457
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3.6בשארה רבחי אחמד122מ"מעינות המשולש בע4457

8.6מנסור סאלח123מ"מעינות המשולש בע4457

2.1בוסתן ירוק124מ"מעינות המשולש בע4457

2.0מנסור מנסור125מ"מעינות המשולש בע4457

9.5דעאס אוביי126מ"מעינות המשולש בע4457

11.1גלגולי אסמעיל127מ"מעינות המשולש בע4457

9.2גלגולי עאישה128מ"מעינות המשולש בע4457

129מ"מעינות המשולש בע4457

דאהר מוחמד 

1.5אלרחמן.ע

7.3מנסור עבדול רחמן131מ"מעינות המשולש בע4457

9.9בשארה עדנאן132מ"מעינות המשולש בע4457

3.0בשארה אחסאן133מ"מעינות המשולש בע4457

6.9קאסם והיב135מ"מעינות המשולש בע4457

136מ"מעינות המשולש בע4457

מיל 'סמארה ג

5.7אברהים

1.0קשוע מואהב137מ"מעינות המשולש בע4457

0.5סרסור סעיד חסן138מ"מעינות המשולש בע4457

1.3מחמוד עיסא עיסא139מ"מעינות המשולש בע4457

1.311.8אברהים דרויש עיסא140מ"מעינות המשולש בע4457

2.3סרסור זכריה141מ"מעינות המשולש בע4457

2.2סרסור ועדיה142מ"מעינות המשולש בע4457
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2.9צרצור מחמוד דאוד143מ"מעינות המשולש בע4457

144מ"מעינות המשולש בע4457

ע אלרחים אלרחים 

28.1עיסא

145מ"מעינות המשולש בע4457

דעאס מוחמד 

0.6אלפתאח.ע

4.1עומר אסמעיל עיסא146מ"מעינות המשולש בע4457

0.6מאל אבו חיט'ג147מ"מעינות המשולש בע4457

148מ"מעינות המשולש בע4457

בני עיראקי שיווק 

4.8מוצרים

149מ"מעינות המשולש בע4457

עדן שירותי . נ.ע

5147013410.4ניקיון 

150מ"מעינות המשולש בע4457

בית מטבחיים בקר 

2.8מ"טירה בע

151מ"מעינות המשולש בע4457

קאסם עדנאן 

380556041.1

25.9משתמשים באל טירה30000מ"מעינות המשולש בע4457

34.9וליה'לג'משתמשים בג30001מ"מעינות המשולש בע4457

30002מ"מעינות המשולש בע4457

משתמשים בכפר 

6.1קאסם

0כהן יוסף ואחים לוי ושות4489

כהן יוסף ואחים לוי 

28.522.2ושות

4496

להספקת מים ' שת' אלואאם אג

0מ"בע

' שת' אלואאם אג

2.02.0לא דיווחמ"להספקת מים בע

18.715.4'אג'דאר אל חוג' אג0'אג'דאר אל חוג' אג4499

0.3פרבר יגאל וצבי6מ"מי יבנה בע4567

3.40.4פישמן דני12מ"מי יבנה בע4567
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16מ"מי יבנה בע4567

, פישמן דני ועליזה

0.2כהן, שיבר

8.65.2מתנה עופר18מ"מי יבנה בע4567

1.51.9ל"יורשי סמין זהרה ז19מ"מי יבנה בע4567

20מ"מי יבנה בע4567

רוכבים במושבה 

5577904661.81.4

0.9משתמשים בגן יבנה30001מ"מי יבנה בע4567

0אגודת חוסכי כפר יונה4596

אגודת חוסכי כפר 

2.53.2יונה

4598

גד , מ"אקספורט הדרי השרון בע

0וסמדר בן נון

אקספורט הדרי 

גד , מ"השרון בע

1.31.5הספק דיווחוסמדר בן נון

0ז"רות מרים ברא-ז"מטעי ברא4599

רות -ז"מטעי ברא

1.89.7הספק דיווחז"מרים ברא

0גוטהילף יצחק ושמואל4600

גוטהילף יצחק 

123.7114.5הספק דיווחושמואל

89.872.5הספק דיווחנוימן-גוטהילף0נוימן-גוטהילף4601

62.859.5לא דיווחקרני יוסף0קרני יוסף4635

17.213.1מירון יעקב0מירון יעקב4639

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

0מ"בע' חק

מפעל המים כפר 

' חק' שת' סבא אג

19.9הספק דיווחמ"בע

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

0.20.9עמיחי מנחם39מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

0.80.5רוזנר מאיר70מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

4.80.0כהן יהודה ובניו71מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

66.851.2לסק חנניה73מ"בע' חק
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4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

14.01.8זייד זאב75מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

12.01.4פקר אהוד ויאיר84מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

6.25.4אביהו יודפת87מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

88מ"בע' חק

י קרונטל "סלומון ע

54.449.9יריב

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

4.13.7דרויאן ארז97מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

6.04.4י בראון"קוב  ע'ביצ103מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

11.42.2תוהמי אבנר105מ"בע' חק

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

111מ"בע' חק

י "פרדס בחסכון ע

0.0אלחנתי

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

112מ"בע' חק

קרקעות מעובדות 

5.40.2י זילבר"ע

4667

' שת' מפעל המים כפר סבא אג

146.5137.2בוריס פיסטריק117מ"בע' חק

0.0הספק דיווחמ"מעין חדווה בע0מ"מעין חדווה בע4671

63.863.8נטעי פז1מ"מעין חדווה בע4671

14.614.6עידו וצבי קרמר4מ"מעין חדווה בע4671

16.916.9כהן יוסף5מ"מעין חדווה בע4671

43.243.2קינן אשרמן6מ"מעין חדווה בע4671

11.711.7פינסון7מ"מעין חדווה בע4671

13.213.2גיסין8מ"מעין חדווה בע4671

20.520.5בן דרור ש9מ"מעין חדווה בע4671
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11.611.6מכנס אורי10מ"מעין חדווה בע4671

0מזרחי אברהם ועובדיה4698

מזרחי אברהם 

0.81.3ועובדיה

33.524.0אמין סרסור0אמין סרסור4724

0.50.9אבו שחאדה מחמוד0אבו שחאדה מחמוד4738

2.16.0אל באבא0אל באבא4740

8.919.5אל נקיב מוסטפה0אל נקיב מוסטפה4741

0.70.7אלטורי מוסה0אלטורי מוסה4742

14מ"מי לוד בע4762

צרכנים שונים 

3.42.3חקלאים

31מ"מי לוד בע4762

תחנת הסגר לוד 

3.1משרד החקלאות

0.3משתמשים בלוד30000מ"מי לוד בע4762

1.5אבו גאנם אברהים0אבו גאנם אברהים4763

1.20.6אלנברי יונס0אלנברי יונס4764

1.92.0ערפאת רבקה0ערפאת רבקה4779

175.3231.4הספק דיווחאחיסמך מושב0אחיסמך מושב4845

435.4523.0הספק דיווחבארות יצחק קבוץ0בארות יצחק קבוץ4849

116.0144.3הספק דיווחבית עריף מושב0בית עריף מושב4850

116.699.0הספק דיווחבית נחמיה מושב0בית נחמיה מושב4851

78.8105.1הספק דיווחשמן כפר הנער-בן0שמן כפר הנער-בן4852

0.6משק ויץ1שמן כפר הנער-בן4852
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740.8778.1הספק דיווחבני עטרות מושב0בני עטרות מושב4853

1.71.3הספק דיווחברקת מושב0ברקת מושב4854

30.118.1הספק דיווחבן שמן מושב0בן שמן מושב4855

0.91.1רוזנבאום נתן ומרים0רוזנבאום נתן ומרים4856

329.3333.8הספק דיווחגבעת כח מושב0גבעת כח מושב4858

355.5353.7הספק דיווחגמזו מושב0גמזו מושב4859

18.813.4הספק דיווחגנתון מושב0גנתון מושב4860

157.6168.8הספק דיווחחדיד מושב0חדיד מושב4877

438.8523.0הספק דיווחטירת יהודה מושב0טירת יהודה מושב4880

0מ"שקום פועלי בנין בע4886

שקום פועלי בנין 

50.443.2מ"בע

136.1143.9הספק דיווחכפר דניאל מושב0כפר דניאל מושב4889

9.69.2מדגרה- אמי 2כפר דניאל מושב4889

208.2168.6הספק דיווחכפר טרומן מושב0כפר טרומן מושב4890

0מאור מודיעים ישוב קהילתי4893

מאור מודיעים ישוב 

58.060.9הספק דיווחקהילתי

472.8500.8הספק דיווחמזור מושב0מזור מושב4894

585.6554.5הספק דיווחנחלים מושב0נחלים מושב4900

151.5136.2הספק דיווחמבוא חורון מושב0מבוא חורון מושב4902

92.871.7רפת דנרון4מבוא חורון מושב4902

0מתתיהו מושב לחקלאות4904

מתתיהו מושב 

67.588.4לחקלאות



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4912

אגודה שיתופית -אפיקי רות

0מ"להספקת מים בע

אגודה -אפיקי רות

שיתופית להספקת 

110.1132.8הספק דיווחמ"מים בע

25.423.7הספק דיווחשילת מושב0שילת מושב4913

298.6272.0הספק דיווחרנתיה מושב0רנתיה מושב4915

12.214.1טננבאום אבי0טננבאום אבי4926

3.02.6פרס יואל ומקסימה0פרס יואל ומקסימה4927

2.80.5ארקין אבינועם0ארקין אבינועם4928

442.9370.8הספק דיווח'שת' באר חדשה אג0'שת' באר חדשה אג4930

9.92.7גולד נאמן אלרואי0גולד נאמן אלרואי4934

1.95.6שלו אברהם0שלו אברהם4937

6.12.2קולודנר יגאל ויעל0קולודנר יגאל ויעל4939

5.92.7מלר אביגדור0מלר אביגדור4949

2.40.3נאמן עמית0נאמן עמית4951

4953

טוב שם משטחים ואריזות - ש .ט

0מ"בע

טוב שם - ש .ט

משטחים ואריזות 

5.3מ"בע

2.40.3בוקצין דויטש0בוקצין דויטש4960

4.80.6רוטרו חיים-אילן משה0רוטרו חיים-אילן משה4990

16.817.7אסקיו משה0אסקיו משה4991

0מ"אחים לוי חקלאים בע4992

אחים לוי חקלאים 

7.1מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

53.254.4אבן אביגדור0אבן אביגדור4994

23.123.2יואל מינץ0יואל מינץ4996

10.58.8מרגנית השרון בעמ0מרגנית השרון בעמ5001

0פרי הנחל עבוד מטעים5003

פרי הנחל עבוד 

6.40.0מטעים

19.1ביקל גדעון0ביקל גדעון5004

651.0668.2הספק דיווחגבעת השלושה קבוץ0גבעת השלושה קבוץ5006

0מ"גני יהודה כפר שתופי בע5007

גני יהודה כפר 

108.9107.7הספק דיווחמ"שתופי בע

25.318.2הספק דיווחגת רמון0גת רמון5010

0.00.1סעדיה שלום3גת רמון5010

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

0מ"בע

' חק' שת' העין אג

0.0הספק דיווחמ"בפתח תקוה בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

14.9בן אור ראובן1מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

8.5בן עזר ואת2מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

14.99.8זהבי יוסף7מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

47.241.7מרגנית השרון8מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

10מ"בע

מרגלית פולקוב 

9.29.1דויטש

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

19.79.9פרידמן יעקב12מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

6.20.3שמרלינג יוסף13מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

15מ"בע

י ווינג אוויאיישין .ד.ד

21.721.1מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

20.620.6בוקצין שלום16מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

9.7זידמן אהרון17מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

1.60.8בן עזר אהרון19מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

18.810.4בן משה רבקה21מ"בע

5012

בפתח תקוה ' חק' שת' העין אג

23.722.6מנשה משה22מ"בע

0.90.0בני ועדיה0בני ועדיה5014

169.2158.6הספק דיווחחגור מושב0חגור מושב5017

1.22.2מוסטפה אל עבד1חגור מושב5017

304.1214.6הספק דיווחחורשים קבוץ0חורשים קבוץ5018

0.90.9מ"יכין אפק בע0מ"יכין אפק בע5023

0מ גרמלה"יכין חקל בע5024

מ "יכין חקל בע

38.637.3גרמלה

297.5248.1הספק דיווחכפר נחמן סירקין0כפר נחמן סירקין5030

5038

מגשימים כפר שתופי להתישבות 

0מ"בע' חק

מגשימים כפר שתופי 

420.5442.4הספק דיווחמ"בע' להתישבות חק

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

0מ"חקלאית בע

מעש כפר שתופי 

להתישבות חקלאית 

289.4303.3הספק דיווחמ"בע

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

0.90.9מרשי אברהם2מ"חקלאית בע

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

2.32.3ברינג ישראל3מ"חקלאית בע

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

1.61.6חומסקי וכהן4מ"חקלאית בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

7.17.0משקי עזר 515מ"חקלאית בע

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

0.80.7מנוס שלמה6מ"חקלאית בע

5040

מעש כפר שתופי להתישבות 

0.60.6אושרי יחיאל7מ"חקלאית בע

404.3432.7הספק דיווחנחשונים קבוץ0נחשונים קבוץ5045

786.1864.0הספק דיווחעינת קבוץ0עינת קבוץ5053

2.04.4פוזן יונה0פוזן יונה5057

5075

' בית חלקיה מושב עובדים אג

0מ"בע' שת

בית חלקיה מושב 

' שת' עובדים אג

79.193.4הספק דיווחמ"בע

273.5261.9הספק דיווחבני ראם מושב0בני ראם מושב5076

10.03.4ללום יוסף4בני ראם מושב5076

7.35.3ארקין עמיהוד0ארקין עמיהוד5077

0מ"אגרידרה זרעים וחקלאות בע5081

אגרידרה זרעים 

249.1224.1הספק דיווחמ"וחקלאות בע

88.4122.7הספק דיווחחפץ חיים קיבוץ0חפץ חיים קיבוץ5085

1.50.0אייזמן נתן3חפץ חיים קיבוץ5085

2.40.0כרמי ונוימן5חפץ חיים קיבוץ5085

3.30.0פישמן9חפץ חיים קיבוץ5085

1.50.0פוקס מינה10חפץ חיים קיבוץ5085

1.50.0קפלינסקי קפרובסקי11חפץ חיים קיבוץ5085

12חפץ חיים קיבוץ5085

שדות להזרעה 

9.40.0מלאכותית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.80.0בלומברג אביחי14חפץ חיים קיבוץ5085

6.30.0שומר משה15חפץ חיים קיבוץ5085

2.60.0שמש אבנר18חפץ חיים קיבוץ5085

2.40.0סנדר מרדכי20חפץ חיים קיבוץ5085

0אגודת גני טל  החדשה5086

אגודת גני טל  

512.0576.2הספק דיווחהחדשה

57.542.2הספק דיווחיסודות מושב0יסודות מושב5089

2.64.0חוות עין רועים0חוות עין רועים5113

0אולינקי עודד-סאלם יעקב5134

אולינקי -סאלם יעקב

0.91.4עודד

5145

אגודה הדדית - נחלת יהודה 

0מ"מפעל המים בע

אגודה - נחלת יהודה 

הדדית מפעל המים 

2.5הספק דיווחמ"בע

5145

אגודה הדדית - נחלת יהודה 

888מ"מפעל המים בע

נחלת יהודה 

96.635.4לחקלאות

5191

' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

0מ"בע

כפר - המתישב 

8.911.6הספק דיווחמ"בע' שת' אהרון אג

5191

' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

17.327.4שלום בן שלום3מ"בע

5191

' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

3.93.6סולי קוזי4מ"בע

1.01.5אביסרור יעקב0אביסרור יעקב5200

0מ"בע' חק' שת' טירת שלום אג5212

' שת' טירת שלום אג

205.2142.3מ"בע' חק

27.91.1אורן פלד0אורן פלד5234

61.443.6רונן חרודי0רונן חרודי5237



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4.20.3טפר אהרון8מ"ציונה בע-מי5243

0.0בודניצקי-ברק38מ"ציונה בע-מי5243

0.0אסולין עמוס40מ"ציונה בע-מי5243

0.50.2מרדכי הוכברג41מ"ציונה בע-מי5243

1.01.1ניסים אלפנדרי42מ"ציונה בע-מי5243

0.70.9מלר זרחי43מ"ציונה בע-מי5243

5.93.2יגאל יאמין45מ"ציונה בע-מי5243

7.10.7קדם הדרים47מ"ציונה בע-מי5243

0.1משתמשים בנס ציונה30000מ"ציונה בע-מי5243

30001מ"ציונה בע-מי5243

משתמשים במזכרת 

0.3בתיה

0מ"הדרי איצחק חקלאות בע5250

הדרי איצחק חקלאות 

36.540.9מ"בע

138.8אלכסנדר פורמה0אלכסנדר פורמה5251

0.1הספק דיווחפינקל ראובן ואחרים0פינקל ראובן ואחרים5253

23.621.7פינקל ראובן20001פינקל ראובן ואחרים5253

220.0169.6מ"מטעי שרונה בע0מ"מטעי שרונה בע5254

2.61.9גליק מיידי0גליק מיידי5266

11מ" בע2003-מי נתניה 5316

מהדרין תנופורט 

11.18.8(.מ.ש)ייצוא 

7.910.0משתלת המשקם25מ" בע2003-מי נתניה 5316

0.30.3ציון כהן76מ" בע2003-מי נתניה 5316



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.1משתמשים בנתניה30000מ" בע2003-מי נתניה 5316

0.0מ"בע' חק' רגב חב0מ"בע' חק' רגב חב5317

5325

עליזה טופוס , זילברשטיין מרדכי

0וזילברשטיי

, זילברשטיין מרדכי

עליזה טופוס 

2.0וזילברשטיי

0.4אבי גולדשמיט0אבי גולדשמיט5326

0מ"יצור ושווק בע. ד.כרמי ח5340

יצור ושווק . ד.כרמי ח

28.231.5מ"בע

478.5385.9הספק דיווחאביחיל מושב0אביחיל מושב5342

0.0פלוטקין גיל ועמית20002פלוטקין גיל ועמית5343

298.0268.4הספק דיווחאחיטוב מושב0אחיטוב מושב5344

116.7111.8הספק דיווחאלישיב מושב0אלישיב מושב5346

350.8359.9הספק דיווחאומץ מושב0אומץ מושב5347

0עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג5348

-ד שותפיות"ג

237.6220.8הספק דיווחעתודות עמק חפר

0שער חפר מושב- בית יצחק 5350

שער - בית יצחק 

515.2477.8הספק דיווחחפר מושב

1שער חפר מושב- בית יצחק 5350

 משקים בדריק 3

3.54.4שרון בק

433.5346.2הספק דיווחבארותיים מושב0בארותיים מושב5352

150.5136.6הספק דיווחבורגתה מושב0בורגתה מושב5353

30.736.3הספק דיווחבחן קיבוץ0בחן קיבוץ5354

1.61.0רוסתום סעיד עומר1בחן קיבוץ5354



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3בחן קיבוץ5354

אגבריה סאמי 

1.11.6אלכרים.ע

386.8415.4הספק דיווחבית הלוי מושב0בית הלוי מושב5356

5357

בית חרות מושב עובדים 

0מ"בע' להתישבות שת

בית חרות מושב 

עובדים להתישבות 

14.323.1הספק דיווחמ"בע' שת

10.712.3הספק דיווחבית ינאי מושב0בית ינאי מושב5358

107.099.5הספק דיווחביתן אהרון מושב0ביתן אהרון מושב5359

18.50.5מ"בן עזר ובניו בע.א0מ"בן עזר ובניו בע.א5360

2.62.6לא דיווחביהס אזורי עמק חפר0ביהס אזורי עמק חפר5361

11.66.8הספק דיווחגאולי תימן מושב0גאולי תימן מושב5362

0גבעת חיים איחוד קיבוץ5363

גבעת חיים איחוד 

74.460.3הספק דיווחקיבוץ

0גבעת חיים מאוחד קיבוץ5364

גבעת חיים מאוחד 

134.2105.0הספק דיווחקיבוץ

502.9559.2הספק דיווחגן יאשיה מושב0גן יאשיה מושב5365

0.0הדרי חפר0הדרי חפר5367

6.22.1הדרי מנשה0הדרי מנשה5368

0גבעת שפירא מושב שתופי5369

גבעת שפירא מושב 

111.5115.2הספק דיווחשתופי

545.3578.8הספק דיווחעם מושב-הדר0עם מושב-הדר5370

353.7166.9הספק דיווחהמעפיל קיבוץ0המעפיל קיבוץ5371

208.280.8הספק דיווחהעוגן קיבוץ0העוגן קיבוץ5372

0פלוטקין יהושע צבי ואלי5376

פלוטקין יהושע צבי 

1.20.8ואלי



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.10.0הספק דיווחועד מקומי- חופית 0ועד מקומי- חופית 5377

0.60.6כהן ידידיה3ועד מקומי- חופית 5377

284.3111.2הספק דיווחחבצלת השרון מושב0חבצלת השרון מושב5378

0מ"ח בע"כפר חיבת ציון אגש5379

כפר חיבת ציון 

444.2395.5הספק דיווחמ"ח בע"אגש

239.7239.2הספק דיווחחניאל מושב0חניאל מושב5380

5381

חרב לאת כפר שתופי להתישבות 

0מ"בע' חק

חרב לאת כפר 

שתופי להתישבות 

254.3331.6הספק דיווחמ"בע' חק

5381

חרב לאת כפר שתופי להתישבות 

3מ"בע' חק

בית -אתרוגי גרוס

0.80.6אריזה

5.72.9הספק דיווחיד חנה קיבוץ0יד חנה קיבוץ5385

0מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

יכין חקל מטעים 

115.860.0הספק דיווחמ"חדשים בע

239.495.0אליהו אפרים1מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

5.34.5רטהאוז אחים2מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

3מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

רבקה , אחוזת זכריה

3.63.0מ"ימיני בע

2.72.5גבעון יוסף7מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

8מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

 ברגשטיין מרגלית 

3.63.5ואחיות

9מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388

דיסקין מינה ואורבך 

3.66.4אמנון

39.990.7לא דיווחדיין יעקב ועזרא0דיין יעקב ועזרא5390

237.2372.8הספק דיווחה מושב"כפר הרא0ה מושב"כפר הרא5394



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

758.3710.8הספק דיווחכפר ויתקין מושב0כפר ויתקין מושב5395

291.3266.2הספק דיווחכפר חגלה מושב0כפר חגלה מושב5396

409.9405.4הספק דיווחכפר חיים מושב0כפר חיים מושב5397

503.7701.1הספק דיווחכפר ידידיה מושב0כפר ידידיה מושב5398

287.0282.1הספק דיווחכפר מונאש מושב0כפר מונאש מושב5399

0אפיקי עמק חפר' צרכני אג5400

אפיקי עמק ' צרכני אג

87.582.5הספק דיווחחפר

9.09.0רמית חברה2אפיקי עמק חפר' צרכני אג5400

24.037.5ארגון הפקידים4אפיקי עמק חפר' צרכני אג5400

5אפיקי עמק חפר' צרכני אג5400

ינאי בתי צמיחה 

16.9מ"בע

0מ"בע' שת' חק' הדרי זיתא אג5405

' חק' הדרי זיתא אג

0.30.3מ"בע' שת

19.40.0הספק דיווחמ"מדרשת רופין בע0מ"מדרשת רופין בע5407

31.225.2מטעי השרון0מטעי השרון5409

27.08.3הספק דיווחמכמורת0מכמורת5410

84.243.3הספק דיווחמעברות קיבוץ0מעברות קיבוץ5412

342.860.0הספק דיווחמשמר השרון קיבוץ0משמר השרון קיבוץ5413

711.4680.4הספק דיווחעולש מושב0עולש מושב5416

162.660.1הספק דיווחעין החורש קיבוץ0עין החורש קיבוץ5417

4.14.6בית ספר אזורי מעין1עין החורש קיבוץ5417



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0עמק חפר המועצה האזורית5419

עמק חפר המועצה 

0.9הספק דיווחהאזורית

8.17.6חוות הנוי22עמק חפר המועצה האזורית5419

3.90.0משתמשים בבת חן31002עמק חפר המועצה האזורית5419

0מ"חקלאית בע' פרי חפר חב5424

' פרי חפר חב

50.631.8הספק דיווחמ"חקלאית בע

0.4לא דיווחאלון אורי ואחרים0אלון אורי ואחרים5425

0.8אלון אורי ואסתר20001אלון אורי ואחרים5425

39.90.0הספק דיווחפרנקל שמואל ועדנה0פרנקל שמואל ועדנה5426

0.10.1מטעי עמק חפר0מטעי עמק חפר5427

75.287.1סולימני אברהם0סולימני אברהם5433

5434

למי ' חק' שת' אלספארי אג

0מ"השקיה בע

' שת' אלספארי אג

למי השקיה ' חק

58.856.8מ"בע

5436

מ מוסד בני עקיבא לתורה "תו

0ומקצוע

מ מוסד בני "תו

0.90.9עקיבא לתורה ומקצוע

5.84.7חלמיש שרה0חלמיש שרה5450

14.814.9הספק דיווחאחיעזר מושב0אחיעזר מושב5451

0אל נקיב עבד אל רחים5453

אל נקיב עבד אל 

7.29.0רחים

2.73.3אחמד עלי איסמעיל0אחמד עלי איסמעיל5454

0.40.4לא דיווחביידס ביידס0ביידס ביידס5455

0שמואל. מ א"רביד פירות בע5459

. מ א"רביד פירות בע

26.4שמואל



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

24.031.0הספק דיווחגנות מושב0גנות מושב5463

0.80.6בלפונטה ארנון1גנות מושב5463

0.40.0בן אמוץ מנחם והדסה2גנות מושב5463

3גנות מושב5463

טליה ,גולדברג  אסף

0.50.0חיות יעל-ויונתן

4גנות מושב5463

גולדנברג יעקב 

0.00.0ואביבה

5גנות מושב5463

ניסים חכמון 

279228222.20.2

1.01.7מוחמד עסאל ואחיו0מוחמד עסאל ואחיו5468

0עסאף עבדאללה מחמוד ובניו5471

עסאף עבדאללה 

4.24.6מחמוד ובניו

103.1107.6הספק דיווחזיתן מושב0זיתן מושב5478

0חברה להדברת עשבי בר5479

חברה להדברת 

0.30.2עשבי בר

44.161.3הספק דיווחחמד מושב0חמד מושב5481

0.70.6חסונה רגב0חסונה רגב5483

67.591.7הספק דיווחיגל מושב0יגל מושב5488

0דסקי אבינועם'מולצ-  מילוא יגאל 5489

-  מילוא יגאל 

6.07.5דסקי אבינועם'מולצ

5491

מ "י ס פ מטעי הדר ישראל בע

0(בית דגן)

י ס פ מטעי הדר 

בית )מ "ישראל בע

198.7208.2(דגן

62.356.2הספק דיווחד"כפר חב0ד"כפר חב5494

0.00.0מרדכי תל אור0מרדכי תל אור5495



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.0נט'דוד ג-קרא0נט'דוד ג-קרא5505

2.53.6מחמד אלווקרדה0מחמד אלווקרדה5507

0.אליעזר גורליק ונפרסטק מ5511

אליעזר גורליק 

8.210.0.ונפרסטק מ

9.16.2שעבאן ריה0שעבאן ריה5512

103.5131.3הספק דיווחמשמר השבעה מושב0משמר השבעה מושב5515

94.5123.3לא דיווחמ"נאות קדומים בע0מ"נאות קדומים בע5516

5521

כפר יהודי )ניר צבי מושב 

0(ארגנטינה

כפר )ניר צבי מושב 

157.0131.9הספק דיווח(יהודי ארגנטינה

0עומר ועלי עבדללה עיסא5527

עומר ועלי עבדללה 

7.68.1עיסא

5.86.3עבדללה סעיד זיתון0עבדללה סעיד זיתון5528

16.021.4עבד מלך אבו קשק0עבד מלך אבו קשק5529

6.410.7עבדללה סוארכה0עבדללה סוארכה5530

5.46.7לא דיווחעטיה אבו חסינה0עטיה אבו חסינה5532

9.310.5דגן משה0דגן משה5533

24.332.6הספק דיווחצפריה מושב0צפריה מושב5536

5551

ועד - מ "שיקום פועלי בנין בע

0הפועל

שיקום פועלי בנין 

63.760.2ועד הפועל- מ "בע

0חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

חברת מהדרין רישיון 

4,683.52,971.9הספק דיווחמאוחד מרכז

21.5סעיד מוחמד מנסור1חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.0חוסין אברהים מנסור2חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

19.821.4יורשי תאופיק מנסור3חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

1.24.0מחמוד יוסף מנסור4חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

10.54.1מנסור עלי אחמד5חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

14.414.2כהן יוסף6חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

7חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

חסון עבדול רחים 

19.919.5בשארה

2.41.8ראוף עלי שביטה. ע8חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

13.411.5ע לטיף יסין בשארה9חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

25.928.7מנסור חסן מוחמד10חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

11חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

יורשי חוסיני מוחמד 

1.01.0מאסרוני

12חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

אברהים מוחמד 

0.90.8מאסרווי

5.65.3יסין ע אלגני בשארה13חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

3.23.2עבד קאדר בשארה14חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

11.111.0פתח פהמי' מנסור ע15חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

15.212.6ללצוק ש ואחרים16חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

1.93.6מחמד סלומן עבדל חי17חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

19חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

איברהים יוסף 

1.30.8בשארה

1.01.0חסן סעיד סולטאן20חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

5.23.6יוסף ומחמד מנסור21חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.32.3חוסיין סעיד סולטאן22חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

10.410.1כהן חן23חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

4.84.8מנקר26חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

27חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

מחמוד אברהים 

0.22.8בשארה

25.824.8רוזנגרטן לויטן28חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

29חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

אחסאן עבדול רחים 

19.519.0בשארה

30חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

עדנאן עבדול רחים 

21.821.0בשארה

10.510.3ניצן אורי32חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

7.26.8פרידמן יוסף33חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

2.23.9אחמד  יוסף מנסור34חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

1.95.9אברהים יוסף מנסור35חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

3.73.6אחמד אברהים מנסור36חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

37חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

יורשי חסן אברהים 

1.81.1מנסור

3.73.2פטמה לוטפי סולטאן38חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

1.61.5אמנה חסן שביטה39חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

2.01.2חי. קאהר יוסף ע40חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

4.12.0חי. קאהר יוסף ע41חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

2.32.2יעקבי מנחם42חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

4.0יעקובי דוד43חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

8.08.0הלל דן55חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

6.46.0יעקב גלעדי57חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

0.80.8בן ציון אנטון58חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

8.02.8לאה כץ59חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

9.59.1קיפניס60חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

13.03.2דר ארנסט61חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

7.93.9וינדזברג אוריה62חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

6.53.5משפחת דוידזון63חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

18.217.2בשארה מופיד66חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

6.36.9כחלון עודד67חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

1.11.0בשארה סמיח68חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

4.64.4מיל'סמארה ג69חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז5566

0מ"רגב חברה חקלאית בע5575

רגב חברה חקלאית 

509.7643.2לא דיווחמ"בע

1מ"רגב חברה חקלאית בע5575

חמאוי ונכסי שרון 

19.1מ"בע

10.0מ"ומג בע. נכסים ח2מ"רגב חברה חקלאית בע5575

3מ"רגב חברה חקלאית בע5575

-פרידלנדר רות צילה 

6.8'הלמן מנחם ואח

9.8ניר פפיר גולדמן4מ"רגב חברה חקלאית בע5575

5מ"רגב חברה חקלאית בע5575

נכסי - מ"ברושית בע

68.2מ"שרון בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0חברת מהדרין רישיון מאוחד דרום5599

חברת מהדרין רישיון 

419.5407.9מאוחד דרום

6.64.0לא דיווחדודיאן רות0דודיאן רות5641

1.82.4שמרלינג יוסף0שמרלינג יוסף5653

0.0ת"פרדסי גאולה פ0ת"פרדסי גאולה פ5674

2.82.4שבורון יצחק0שבורון יצחק5675

0עמותת כנס הבפטיסטים בישראל5704

עמותת כנס 

8.48.4לא דיווחהבפטיסטים בישראל

8.55.9הספק דיווחמ"בע. ג.ס.ס0מ"בע. ג.ס.ס5728

1מ"בע. ג.ס.ס5728

ענת נגה ,גליה עיני

2.04.5סמדר ווהל,ירושלמי

1.82.1קרוקט אורן3מ"בע. ג.ס.ס5728

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

3.63.8חווה חקלאית70מ"בע

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

185מ"בע

ס לגננות "בי

8.324.8ולטכנאות נוף

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

188מ"בע

-מ"משקו שיווק בע

2.83.4חווה לגידול פיטריות

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

15.517.9ת"כפר הנוער אמי194מ"בע

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

1.51.0פלק ירח196מ"בע

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

0.90.3אבנר באבו197מ"בע

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

198מ"בע

משולם ניסים 

38992424.50.8

5742

ת "מים תיעול וביוב פ- מיתב 

30000מ"בע

משתמשים בפתח 

1.6תקוה



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0פיירשטיין אברהם ונטליה5744

פיירשטיין אברהם 

1.2ונטליה

0נורדיה-באר שער אפרים את5775

-באר שער אפרים את

1.0הספק דיווחנורדיה

5791

להספקת מים ' שת' קדימה אג

0מ"בע

' שת' קדימה אג

2,398.51,939.1הספק דיווחמ"להספקת מים בע

5791

להספקת מים ' שת' קדימה אג

284מ"בע

-בית אור אביבה

17.616.9עמותה לנפגעי סמים

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0מ"בקלנסואה בע

' חק' שת' אלריף אג

למי השקאה 

115.1145.7הספק דיווחמ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

4.84.8מרעי אחמד סלים1מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.20.2תאיה אמל אחמד2מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

2.42.4גיוסי גיהד מוחמד3מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.10.1עזבה עבד אלמאלק4מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

15.315.3מרעי סאמי5מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

8.88.8תאיה עבד אלרחמאן6מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.20.2מל עבד אלרחים'ג7מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.20.2בוחבוח מוחמד8מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.30.3מתאני מוחמד9מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.70.7תאיה עבד אל ראזק10מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

0.80.8תאיה עדנאן יוסף11מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

5.95.9ה'חאלד חדיג12מ"בקלנסואה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

9.19.1עזבה עבד אלמאלק13מ"בקלנסואה בע

5803

למי השקאה ' חק' שת' אלריף אג

14מ"בקלנסואה בע

מל אמין מוסטפא 'ג

599747410.50.4

5804

' חק' אגודה שית- אלקטר 

0מ"להשקאה בקלנסוה בע

' אגודה שית- אלקטר 

להשקאה ' חק

40.334.0הספק דיווחמ"בקלנסוה בע

5804

' חק' אגודה שית- אלקטר 

1.91.9ריאד רעד1מ"להשקאה בקלנסוה בע

0'עדנאן אבו סאפי ושות5810

עדנאן אבו סאפי 

23.018.9'ושות

27.723.8חשב עבדול קאדר0חשב עבדול קאדר5823

0.0לא דיווח'כדיגי ושות0'כדיגי ושות5831

9.3בדר מוחמד עומר3'כדיגי ושות5831

0.00.0הספק דיווחיוסי חליל'ג0יוסי חליל'ג5832

15.020.4חליל טאהר גיוסי20יוסי חליל'ג5832

0'מוסטפא עומר אבו שח ושות5834

מוסטפא עומר אבו 

40.047.6הספק דיווח'שח ושות

6.56.5אבו סאפי נבהאן1'מוסטפא עומר אבו שח ושות5834

2.42.5אבו צאפי עדנאן2'מוסטפא עומר אבו שח ושות5834

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

0(י"ע)מתקדמת 

עמותת רושדי 

לחקלאות מתקדמת 

104.6הספק דיווח(י"ע)

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

23.0מחמוד גמהור1(י"ע)מתקדמת 

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

3(י"ע)מתקדמת 

מרעי הנדאי  

1.2אסממאעיל

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

2.1בדר מוחמד עומר4(י"ע)מתקדמת 



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

1.2רעד עבדללה מוחמד5(י"ע)מתקדמת 

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

0.4קשקוש חוסאי8(י"ע)מתקדמת 

5837

עמותת רושדי לחקלאות 

5.0אבו צאפי עדנאן21(י"ע)מתקדמת 

36.219.1הספק דיווחסלאמה מוסטפא0סלאמה מוסטפא5838

25.927.7סלאמה מוסטפא2סלאמה מוסטפא5838

58.056.7לא דיווח'עבדול חמד פרוג0'עבדול חמד פרוג5840

0עבדול כרים סעיד כדיגי5841

עבדול כרים סעיד 

55.583.0לא דיווחכדיגי

2עבדול כרים סעיד כדיגי5841

אלסאייר לחקלאות 

6.8מ"בע

12.5סלאמה רים3עבדול כרים סעיד כדיגי5841

13.3יאסין אחמד4עבדול כרים סעיד כדיגי5841

19.622.2סלאמה אחים0סלאמה אחים5844

55.851.4הספק דיווח'חק' שת' אל בורג אג0'חק' שת' אל בורג אג5845

8.28.2סלאמה מוצטפא1'חק' שת' אל בורג אג5845

4.24.2בוכבוך מוחמד אחמד2'חק' שת' אל בורג אג5845

5.65.6וליד חמדאן קשקוש3'חק' שת' אל בורג אג5845

10.210.2נבהאן אבו סאפי5'חק' שת' אל בורג אג5845

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

0מ"מי השקאה בקלנסוה בע

' ש חק"אג- רה 'אלשג

לאספקת מי השקאה 

212.9239.1הספק דיווחמ"בקלנסוה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

45.445.6מהול מחמוד'ז1מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

0.73.5זמירו מוחמד2מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

1.52.5ורדה ניהאיה3מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

18מ"מי השקאה בקלנסוה בע

אבו צאפי נבהאן 

1.91.9מוחמד

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

1.31.5אחמד תאיה20מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

18.720.5גיוסי גיהד מוחמד21מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

12.714.2בוחבוח מוחמד23מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

2.59.7ורדה יונס24מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

10.026.4ורדה פדילה25מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

1.92.2ורדה עלי26מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

0.20.3זמירו עבד אל חאק27מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

2.53.5מרעי אחמד סלים28מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

29מ"מי השקאה בקלנסוה בע

סלאמה עבד אל 

2.72.8חמיד כאמל

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

4.08.0קחמאן סמיר30מ"מי השקאה בקלנסוה בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

5.65.7קשקוש עומר31מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

5.06.3קשקוש קוסאי33מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

2.82.9מתאני מוחמד34מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

16.020.7אבו סאפי עדנאן35מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

39.340.1סלאמה רים ואשרף36מ"מי השקאה בקלנסוה בע

5847

לאספקת ' ש חק"אג- רה 'אלשג

1.11.5תאיה עבדול סלאם37מ"מי השקאה בקלנסוה בע

46.8הספק דיווחקלנסואה עירייה0קלנסואה עירייה5848

0.22.5קרים סעיד כדיגה.ע1קלנסואה עירייה5848

2קלנסואה עירייה5848

מוסטפה עבד אלהדי 

2.73.7כטיב

3קלנסואה עירייה5848

עבד אלרחים מוחמד 

6.6כטיב

4קלנסואה עירייה5848

עבד כרים כאיד 

3.80.4סלאמה

8קלנסואה עירייה5848

עבד אלחלים אמין 

9.56.5כטיב

0.24.0ע לטיף סאלם גיוסי10קלנסואה עירייה5848

2.51.2מחמוד גזאוי13קלנסואה עירייה5848

17קלנסואה עירייה5848

ע אלעזיז מסלח 

0.2נאטור

0.2ע סלאם ע אללה גמיל18קלנסואה עירייה5848



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

27קלנסואה עירייה5848

אחמד עבד אלרחים 

2.00.3קשקוש

0.20.5יורשי עודה מנסור31קלנסואה עירייה5848

33קלנסואה עירייה5848

חפיז וסלימה פאיז . ע

0.21.0מתאני

0.21.2יוסף ורדה ואחיו48קלנסואה עירייה5848

0.20.6חוסיני ע כרם קשקוש69קלנסואה עירייה5848

0.21.1חסן עלי גיוסי73קלנסואה עירייה5848

78קלנסואה עירייה5848

ע אלרחמן סעיד 

0.20.7מתאני

80קלנסואה עירייה5848

מוסטפה מחמד 

4.00.8קשקוש

0.2עבדאללה חסן גמאל87קלנסואה עירייה5848

1.7האחים עבדול רזק101קלנסואה עירייה5848

0.2טאלב חוסין כמאל106קלנסואה עירייה5848

0.20.3מוחמד סלים נאטור172קלנסואה עירייה5848

173קלנסואה עירייה5848

אחמד יוסף סלאח 

1.00.5סלאמה

0.4ע אלכתיב174קלנסואה עירייה5848

0.20.9עלי מוסטפה זמירו178קלנסואה עירייה5848

0.81.1סועד מוסטפה זמירו180קלנסואה עירייה5848

0.1מוסטפה סלם נאטור181קלנסואה עירייה5848

0.40.7ע אלרחים עואד כדיגי186קלנסואה עירייה5848

3.10.5פאיז מוסטפה מתאני188קלנסואה עירייה5848



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

4.51.1מאלק זמירו190קלנסואה עירייה5848

196קלנסואה עירייה5848

קאדר . מחמוד ע

0.4גמהור

0.2מחמוד שכיר עדנאן200קלנסואה עירייה5848

0.2מוחמד קאסם סלמי201קלנסואה עירייה5848

208קלנסואה עירייה5848

עבד מראן אברהים 

0.20.6נאטור

6.6נור אלדין גיוסי213קלנסואה עירייה5848

218קלנסואה עירייה5848

אברהים  אחמד 

2.82.5גבארה

219קלנסואה עירייה5848

מחמד עי אל מונאן 

2.11.0עזאם

3.63.3אחמד חסן גבאר220קלנסואה עירייה5848

250קלנסואה עירייה5848

מוחמד איסמעיל 

0.70.8בחאש

278קלנסואה עירייה5848

סלמאן מוחמד 

0.2קשקוש

1.42.9יוסף מוחמד בוחבוק292קלנסואה עירייה5848

311קלנסואה עירייה5848

גב חוסין אסמאעיל 

0.8נאטור

0.4מחמד יוסף נאסר312קלנסואה עירייה5848

6.6חלימה קשקוש313קלנסואה עירייה5848

3.712.8טלאל גבאר פרוגה314קלנסואה עירייה5848

3.6מוסטפא סעיד כדיגי320קלנסואה עירייה5848

0.2חג נגיב עצבה341קלנסואה עירייה5848

6.30.7יוסף מוסטפא תקרורי353קלנסואה עירייה5848



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

355קלנסואה עירייה5848

מוסטפא נאסר 

0.2נסראללה

2.6פטמה מסלח נטור360קלנסואה עירייה5848

362קלנסואה עירייה5848

רחים מוחמד . ע

0.20.4פרוגה

1.3יוסף אחמד קשקוש363קלנסואה עירייה5848

402קלנסואה עירייה5848

מוחמד עלטיף 

0.20.5.ה 'חדיג

0.1ה נביל יוסף'פרוג405קלנסואה עירייה5848

4.89.4גיוסי באסמה מוניר410קלנסואה עירייה5848

414קלנסואה עירייה5848

נצראללה חתאם 

0.2מוסטפה

416קלנסואה עירייה5848

ערחים איסמאעיל 

1.06.5.בחאש 

440קלנסואה עירייה5848

רשאד עבד אלרחים 

6.27.5נצראללה

3.71.5חוסין מוחמד בדר451קלנסואה עירייה5848

0.42.9.חפיז רעד .עחלים ע454קלנסואה עירייה5848

1.8עזאם יוסף מוסטפא469קלנסואה עירייה5848

472קלנסואה עירייה5848

בדר מוחמד עומר  

380448225.00.8

473קלנסואה עירייה5848

נאטור סאלם עבד 

0.45.6אלר

0.30.7עומר רעד482קלנסואה עירייה5848

16.90.0 אגודת סלסביל486קלנסואה עירייה5848



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

490קלנסואה עירייה5848

עדנאן אבו סאפי 

352609834.51.5

491קלנסואה עירייה5848

מרעי מועין 

275881695.06.8

5850

לאספקת מי ' ש חק"אג- אל זהור 

0מ"השקאה בקלנסוה בע

' ש חק"אג- אל זהור 

לאספקת מי השקאה 

37.232.6מ"בקלנסוה בע

13.812.4קשקוש סעוד אחמד0קשקוש סעוד אחמד5851

0.40.3שלום כהן6מ"עין אפק  בע5876

30000מ"עין אפק  בע5876

משתמשים בראש 

0.1העין

61.36.9שמואל ניסים0שמואל ניסים5909

0מ"בע (השקעות)שיכון ובינוי נדלן 5917

שיכון ובינוי נדלן 

53.116.0מ"בע (השקעות)

5932

מכון - תחנת נסיונות המרכז 

0וולקני בית דגן

תחנת נסיונות 

מכון וולקני - המרכז 

375.9326.0הספק דיווחבית דגן

68.114.6רונן חרודי0רונן חרודי5936

86.275.9הספק דיווחשלום בן שלום0שלום בן שלום5940

4.84.8זינגר גדליה20001שלום בן שלום5940

39.2לא דיווחעזרא עורקבי0עזרא עורקבי5955

2עזרא עורקבי5955

ערני יוסף 'ג

4148673925.6

7.5שי ספקטור0שי ספקטור5961

19.120.6מזאה יצחק0מזאה יצחק5973

27.231.3מכון וטרינרי0מכון וטרינרי5974



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3.53.5לא דיווחמוסא אבורשאד0מוסא אבורשאד5979

3.0נחמיאס אחים0נחמיאס אחים5984

0אריאלי צפרירה-מסר רחל5993

אריאלי -מסר רחל

27.51.2הספק דיווחצפרירה

25.320.0שלום בן שלום3אריאלי צפרירה-מסר רחל5993

67.26.1רננית גרינפלד0רננית גרינפלד5994

0.40.5ברוריה זמירה14מ"מניב ראשון בע6019

4.33.8צייג יוסף50מ"מניב ראשון בע6019

18.512.1שלום בן שלום68מ"מניב ראשון בע6019

132מ"מניב ראשון בע6019

כליף משתלות  

6.74.1מ"וחקלאות בע

0.80.4עראקי הכהן יונה133מ"מניב ראשון בע6019

0.60.6נחמיאס אסתר135מ"מניב ראשון בע6019

56.843.4מורן ישראל138מ"מניב ראשון בע6019

4.71.8אמיר אבי139מ"מניב ראשון בע6019

21.24.4רביב שמואל140מ"מניב ראשון בע6019

21.25.4אד סלונר141מ"מניב ראשון בע6019

3.00.5בראון פירה142מ"מניב ראשון בע6019

2.70.1רוטשילד גיל143מ"מניב ראשון בע6019

30000מ"מניב ראשון בע6019

משתמשים בראשון 

3.8לציון

0.30.3יכין בית אריזה יבנה0יכין בית אריזה יבנה6059



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5.95.9ארנר יאיר0ארנר יאיר6089

0מ"הדרי איצחק חקלאות בע6107

הדרי איצחק חקלאות 

54.735.2מ"בע

6113

הפקולטה - העברית ' אונ

0לחקלאות

- העברית ' אונ

88.636.0לא דיווחהפקולטה לחקלאות

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

0מ"להספקת מים ברחובות בע

' הכורם הצעיר אג

להספקת ' חק' שת

9.1הספק דיווחמ"מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

10.319.0אלטשולר גדעון2מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

10.98.1לוין יצחק3מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

4.5טליסמן תמר5מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

12.57.1נוטמן וייס7מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

8.88.0דולב תמר9מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

5.7מיטשל10מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

6.34.9חבזה יגאל ופלורין11מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

5.36.0מזרחי ישראל12מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

11.813.7אייזנברג יאיר ויגאל13מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

4.0חלמיש יהודה14מ"להספקת מים ברחובות בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

5.67.4שומרוני15מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

2.4ברזילי נתן17מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

33.041.5גורודיסקי יצחק ויעקב18מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

3.5סורוקר שמחה19מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

0.50.7דובינבאום שמחה20מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

9.114.7ישי יעקב ועדה21מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

4.9ארנבאום משה22מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

3.72.4פנקס יעקב26מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

2.42.1עמית אברהם27מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

2.9טיין דליה29מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

3.73.4אקוע מאיר31מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

8.813.3גבעון חווה ועמנואל33מ"להספקת מים ברחובות בע

6115

' חק' שת' הכורם הצעיר אג

34מ"להספקת מים ברחובות בע

-יצחק יעקב-סיני דוד

0.70.4לוי יגאל בני

0דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות6132

דאכה חברה 

6.46.5לחקלאות ופרדסנות



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

6136

חקלאי טירת שלום אג שת חק 

0מ"בע

חקלאי טירת שלום 

2.83.7מ"אג שת חק בע

0מ"הדרי איצחק חקלאות בע6160

הדרי איצחק חקלאות 

60.061.8מ"בע

3.83.5עמית טל0עמית טל6187

0פיינשטיין תמיר ואחרים6202

פיינשטיין תמיר 

0.0ואחרים

2.84.0בן זאב אהרון0בן זאב אהרון6207

0דר אזברגה'עבד אלכרים ח6212

דר 'עבד אלכרים ח

1.11.0אזברגה

1.81.7קושלביץ חנניה0קושלביץ חנניה6218

3.10.4אלון שביט0אלון שביט6228

0ברקאי לאה-שוסייב צבי6229

ברקאי -שוסייב צבי

16.36.5לאה

0מ"ר פיינשטיין בע.ע. ס6231

ר פיינשטיין .ע. ס

2.02.0לא דיווחמ"בע

0מ"אגסים בניה והשקעות בע6232

אגסים בניה 

8.79.1מ"והשקעות בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

3.80.3קונץ ישעיהו3מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

10.31.2קבוצת אגרונומים5מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

5.7שמחי נתן8מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

1.60.1פריד שמעון9מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

2.40.6שוורץ ליפה10מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

12מ"בע

פלד -הכט יוסף וחנה

0.1נילי

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

4.00.3כוכבי דן17מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

19מ"בע

שרעבי זכריה סעדיה 

1.113.2ודוד

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

0.41.1מדאר יהוידע20מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

3.1פרדס בחסכון26מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

2.80.0נדלר אריאל27מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

1.71.7שרעבי יואב28מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

1.10.0גוטמן יצחק30מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

3.30.0קופרניק גדעון31מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

33מ"בע

-החווה החקלאית

הפקולטה למדעי 

11.678.7החקלאות

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

35מ"בע

המועצה לשימור 

3.75.3אתר פרד-אתרים

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

57.9180.6הטוב והמטי36מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

37מ"בע

-מוזאון פרדסנות

1.9חובות

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

0.91.0עזרא ושלום ובן שלום38מ"בע

6238

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב 

38.2משתמשים ברחובות30001מ"בע

0.61.1דינוביץ עמירם0דינוביץ עמירם6259

2.95.2חסונה סופיאן0חסונה סופיאן6265

1.41.1חסונה רמדאן0חסונה רמדאן6266

2.13.3חסן ערפת קדרי0חסן ערפת קדרי6267



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

17.719.3לא דיווחמנזר לטרון0מנזר לטרון6278

0.9בעלי עדרים2מנזר לטרון6278

0רשות שדות התעופה בישראל6284

רשות שדות התעופה 

1.7הספק דיווחבישראל

6רשות שדות התעופה בישראל6284

מיאוס ). ת.ש.ר

28.525.8(ביאוטופי

6.56.5לא דיווחאבו קטיפאן חסן0אבו קטיפאן חסן6302

4.14.1לא דיווחקקל בית נחמיה0קקל בית נחמיה6314

1.60.2חכמת וחידי אטאח22מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת6358

0.81.4אלשמאלי עליען29מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת6358

0.2משתמשים ברמלה30000מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת6358

5.36.8אורבוב שמואל0אורבוב שמואל6371

11.69.3ר"ליבנה משה ד0ר"ליבנה משה ד6374

3.86.3גורן נעמי0גורן נעמי6375

3.24.1לוין אורה וירוחם0לוין אורה וירוחם6394

0להידשני יעקב ואקסנדר6396

להידשני יעקב 

18.816.1ואקסנדר

6400

פלג אברהם -אברבוך משה

0ויהודית

פלג -אברבוך משה

7.34.5אברהם ויהודית

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

0'חק' שת

- רמות השבים 

' שת' מפעל המים אג

150.793.0הספק דיווח'חק

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

1'חק' שת

. אל על פרדס אג

66.765.3.שת. חק



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

4.84.8נחשון4'חק' שת

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

0.0כסלו-מלמוד5'חק' שת

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

16.92.5רמי בן ישי פוטש6'חק' שת

6412

' מפעל המים אג- רמות השבים 

888'חק' שת

המרווה לצריכה 

21.821.8חקלאית

2מ"מי רעננה בע6463

כפר נחמן מוסד 

6.78.0חינוכי

1.42.3לוסטיג4מ"מי רעננה בע6463

3.20.0קרטין יהודה5מ"מי רעננה בע6463

32.030.3כפר בתיה מוסד6מ"מי רעננה בע6463

1.42.4מיזלין-מלכוב9מ"מי רעננה בע6463

13.95.3הראל כהן18מ"מי רעננה בע6463

19מ"מי רעננה בע6463

גבאי בנימין וגלית 

1.20.0(עי יוסף דוד)

15.612.7כהן יהודה ובניו22מ"מי רעננה בע6463

0.0כהן סעיד23מ"מי רעננה בע6463

10.510.2מאיר אברהם24מ"מי רעננה בע6463

9.84.7דוכן זכריה25מ"מי רעננה בע6463

1.35.4אביב יוסף26מ"מי רעננה בע6463

0.0פילוס לידיה27מ"מי רעננה בע6463

2.01.7גוטליב טוביה28מ"מי רעננה בע6463



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.61.0בן יקר יובל29מ"מי רעננה בע6463

24.09.4נדב עדה30מ"מי רעננה בע6463

5.21.9כהן יפת פנחס31מ"מי רעננה בע6463

6.24.6ריינר שמואל ומלאכי32מ"מי רעננה בע6463

33מ"מי רעננה בע6463

י וולמוט "אפלבוים ע

0.0צבי

0.60.6אלחנן שולמית35מ"מי רעננה בע6463

0.0קנטרוביץ צבי36מ"מי רעננה בע6463

1.50.0חנין יעקב ויהודית38מ"מי רעננה בע6463

39מ"מי רעננה בע6463

י דוד "ושדי מאיר ע

4.73.0יעקב

0.01.8גלבוע יהושע ודינה42מ"מי רעננה בע6463

1.20.6עובד משולם44מ"מי רעננה בע6463

9.1דותן דוד46מ"מי רעננה בע6463

2.02.0שרוני יוסף47מ"מי רעננה בע6463

1.0עוזרי זכריה48מ"מי רעננה בע6463

0.0יוסף דוד49מ"מי רעננה בע6463

1.90.0קלנר דוד51מ"מי רעננה בע6463

0.0כהן יוסי55מ"מי רעננה בע6463

1.91.7בסעוד זכריה56מ"מי רעננה בע6463

7.80.0ברזילי מנחם59מ"מי רעננה בע6463



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.72.8י גבריאלי"שוורץ ע61מ"מי רעננה בע6463

0.70.5מדמון זכריה62מ"מי רעננה בע6463

12.26.7פלקוביץ יעקב63מ"מי רעננה בע6463

0.0עוזרי ישראל65מ"מי רעננה בע6463

29.830.2פפר משה70מ"מי רעננה בע6463

7.0דיל לינדה ומשפחתה71מ"מי רעננה בע6463

0.31.7פרידה פילדרסודף116מ"מי רעננה בע6463

0.10.2מעון שקמה122מ"מי רעננה בע6463

0.71.1מנדל יצחק126מ"מי רעננה בע6463

1.82.4חוות רעננה129מ"מי רעננה בע6463

8.4משתמשים ברעננה30000מ"מי רעננה בע6463

6467

ס חקלאי מקווה "בי- קיפניס עמוס 

0ישראל

ס "בי- קיפניס עמוס 

29.529.9חקלאי מקווה ישראל

7.1לא דיווחיעקובי דוד0יעקובי דוד6477

0ברדיצב אסתר משה חן וארנה6478

ברדיצב אסתר משה 

9.22.2חן וארנה

28.026.2שרה סנילביץ0שרה סנילביץ6479

7.96.0חוכימה מזל ושלום0חוכימה מזל ושלום6480

233.50.3מ"ריח הדרים בע0מ"ריח הדרים בע6493

6494

יכין חקל מטעים חדשים באר 

0הנוצרים

יכין חקל מטעים 

783.91,432.8הספק דיווחחדשים באר הנוצרים



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

11.0כהן רחל ופנחס0כהן רחל ופנחס6500

77900 גוש 58כהן חן וחב חלקה 6501

כהן חן וחב חלקה 

77906.11.3 גוש 58

62.06.2לפטה חברה0לפטה חברה6506

150.2139.5מ"בארות תל מונד בע0מ"בארות תל מונד בע6508

15.718.9אהרון דוד0אהרון דוד6512

6520

פרדס בחסכון  משקים חקלאיים 

0עובדי תל מונד

פרדס בחסכון  

משקים חקלאיים 

57.254.2עובדי תל מונד

0מ כפר בני ציון"ברייר ובנו בע6521

מ כפר "ברייר ובנו בע

12.911.7בני ציון

14.514.5מ"זו היא בע0מ"זו היא בע6535

10.01.3אבישי חניבד0אבישי חניבד6536

6552

הפלחה מבואות ירושלים אגודה 

0שת

הפלחה מבואות 

163.40.0הספק דיווחירושלים אגודה שת

56.4הספק דיווחבן חיים נח0בן חיים נח6554

1בן חיים נח6554

אחו גידולי שדה 

59.3מ"בע

0נחל פטיש- א "חוות נעמ6560

נחל - א "חוות נעמ

16.213.2הספק דיווחפטיש

13.916.0דן בולוטין ולילך לוי1נחל פטיש- א "חוות נעמ6560

26מ"יובלים אשדוד בע6562

שלום בן שלום 

0.90.8משתלה

0.0משתמשים באשדוד30000מ"יובלים אשדוד בע6562

0משקי הדרום ארגון כלכלי אזורי6565

משקי הדרום ארגון 

6.39.3לא דיווחכלכלי אזורי



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

13.99.4מ"משק פיליפ בע0מ"משק פיליפ בע6576

1,943.80.0הספק דיווחאגודת מי שוקת0אגודת מי שוקת6580

0יוסף אלרומלי ומחמד אלעוברה6582

יוסף אלרומלי ומחמד 

16.20.0אלעוברה

0מ"אלגרנאוי קבלנות ויזמות בע6585

אלגרנאוי קבלנות 

0.91.0מ"ויזמות בע

6590

מי אשקלון תאגיד המים והביוב 

0.71.6משתלת יפה נוף4מ"האזורי בע

6590

מי אשקלון תאגיד המים והביוב 

29מ"האזורי בע

חישתיל משתלת 

58.862.1אשקלון

6590

מי אשקלון תאגיד המים והביוב 

17.8מ"ח בע"רוביסקו אגש37מ"האזורי בע

6590

מי אשקלון תאגיד המים והביוב 

6.4משתמשים באשקלון30000מ"האזורי בע

6.15.3מ"חברונית בע0מ"חברונית בע6591

0מ"בע' מים שת' מיטוב הארץ אג6593

מים ' מיטוב הארץ אג

30.336.8מ"בע' שת

4.54.3שלמה שפירא0שלמה שפירא6598

6606

אגודה שיתופית לחקלאי - סאלם

0מ"בחורה בע

אגודה - סאלם

שיתופית לחקלאי 

40.936.6מ"בחורה בע

6609

הדרי אשקלון אגודה חקלאית 

0שתופית בעמ

הדרי אשקלון אגודה 

חקלאית שתופית 

98.4בעמ

6610

' חק' שת' מימי הדרי אשקלון אג

0מ"בע

מימי הדרי אשקלון 

191.5מ"בע' חק' שת' אג

31.321.3מ"שתיל נטו בע0מ"שתיל נטו בע6616

6618

עופר - שלום מויאל - גלי משה

0מויאל

שלום - גלי משה

158.2155.3עופר מויאל- מויאל 



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.80.8חיזקיה משה0חיזקיה משה6623

6627

בני עיד ומחמד אגודה שיתופית 

0מ"חקלאית בע

בני עיד ומחמד 

אגודה שיתופית 

11.019.3מ"חקלאית בע

0.3מ"יכין חקל בע0מ"יכין חקל בע6631

0ס התיכון החקלאי"בי- כפר סילבר 6635

ס "בי- כפר סילבר 

58.715.1לא דיווחהתיכון החקלאי

6636

חברה כלכלית לפיתוח אשכול 

0פ דרום"מו

חברה כלכלית 

פ "לפיתוח אשכול מו

126.5134.9דרום

0מועצה אזורית אל קסום6637

מועצה אזורית אל 

8.1לא דיווחקסום

8.1בעלי עדרים14מועצה אזורית אל קסום6637

0מועצה אזורית נווה מדבר6643

מועצה אזורית נווה 

1.1הספק דיווחמדבר

1מועצה אזורית נווה מדבר6643

סלמאן עלי ומוסא 

5.510.5קרינאת

32.620.3עדרים בנגב9מועצה אזורית נווה מדבר6643

31000מועצה אזורית נווה מדבר6643

משתמשים באבו 

5.6קרינאת

20.821.0בעלי עדרים2מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

18.031.7עמותת ואדי עתיר136מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

0.90.6אלסראיעה עמר137מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

2.05.9ס שגב שלום"מתנ138מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

1.12.7מרכז קהילתי כסייפה140מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

141מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

החברה הכלכלית 

מ "חורה בע

5146702232.21.9



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

31.9משתמשים בחורה30001מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

0.3משתמשים בכסייפה30004מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

30005מ"תאגיד המים נווה מדבר בע6646

משתמשים בשגב 

1.0שלום

5.6אלקרנאוי סלימאן1מ"מי רהט בע6647

3.55.3אלקרנאוי עלי חמיס2מ"מי רהט בע6647

0.51.8אלקרנאוי אחמד4מ"מי רהט בע6647

5מ"מי רהט בע6647

אלקרנאוי מחמד 

3.63.8'פרגי

1.94.1אלקרנאוי ראפי6מ"מי רהט בע6647

7.50.1אלקרנאוי אחמד7מ"מי רהט בע6647

3.32.3אלקרנאוי מחמד8מ"מי רהט בע6647

6.27.7אלקרנאוי אחמד9מ"מי רהט בע6647

7.64.3מעאן'אלקרנאוי ג10מ"מי רהט בע6647

3.53.7סעיד קרינאוי11מ"מי רהט בע6647

0.77.2אלעתיקה סלמאן12מ"מי רהט בע6647

13.316.8אלעוברה עבדאללה13מ"מי רהט בע6647

15.27.6אלקרנאוי חלאד14מ"מי רהט בע6647

5.36.4מ"יבולי בסבוס בע15מ"מי רהט בע6647

17.335.0בעלי עדרים18מ"מי רהט בע6647

5.60.9אלקרינאוי סלאמה43מ"מי רהט בע6647



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

44מ"מי רהט בע6647

אלקרנאוי זוהיר 

391790725.84.3

1.61.6מ"עגלי רהט בע. א.א45מ"מי רהט בע6647

19.8משתמשים ברהט30000מ"מי רהט בע6647

0.90.4עלמי ומוסבה חיריה0עלמי ומוסבה חיריה6648

6649

' שת' אג- החקלאות הבדואית

0מ"לאספקת מים בע

- החקלאות הבדואית

לאספקת ' שת' אג

28.98.6מ"מים בע

6655

' להת' חק' שית' כפר דרום אג

0מ"קהילתית בע

' שית' כפר דרום אג

קהילתית ' להת' חק

290.8274.1מ"בע

178.4175.1הספק דיווחמ"שיבולת בנגב בע0מ"שיבולת בנגב בע6656

0.90.9עדרים בנגב3מ"שיבולת בנגב בע6656

10.617.5הספק דיווחנגוהות0נגוהות6663

0ישוב קהילתי- אשכולות 6664

ישוב - אשכולות 

6.39.7הספק דיווחקהילתי

0.0לא דיווחתלמי יחיאל פרדס0תלמי יחיאל פרדס6666

332.5372.3הספק דיווחאביגדור מושב0אביגדור מושב6670

146.5134.5הספק דיווחאורות מושב שתופי0אורות מושב שתופי6671

308.0181.2הספק דיווחאמונים מושב0אמונים מושב6673

770.8724.5הספק דיווחבאר טוביה מושב0באר טוביה מושב6676

590.1473.2הספק דיווחעזרא מושב-בית0עזרא מושב-בית6678

0מ"בע' בני גדרה אגודה חק6679

' בני גדרה אגודה חק

4.90.0הספק דיווחמ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.0בעלי עדרים1מ"בע' בני גדרה אגודה חק6679

716.5727.5הספק דיווחבצרון מושב0בצרון מושב6680

0.10.0יורשי יאיר רבינוביץ1בצרון מושב6680

0.20.0קלינסקי בנימין2בצרון מושב6680

0חוות ברורים- מ "בע (1939)הזרע6681

- מ "בע (1939)הזרע

156.6165.9חוות ברורים

41.70.5לא דיווחברנס רענן0ברנס רענן6682

0.00.1דניאל מזרחי0דניאל מזרחי6683

382.2288.4הספק דיווחגבעתי מושב0גבעתי מושב6685

247.5204.9מ"גידולי תעשיה בע0מ"גידולי תעשיה בע6686

32.339.6דני ויס0דני ויס6692

1,054.01,236.9הספק דיווחחצב מושב0חצב מושב6698

499.3181.6הספק דיווחחצור אשדוד קבוץ0חצור אשדוד קבוץ6700

6703

סגולה נכסים מסחר וחקלאות 

0מ"בע

סגולה נכסים מסחר 

0.0מ"וחקלאות בע

582.6551.2הספק דיווחינון מושב0ינון מושב6706

0משק אלעזה שאקר ובניו6708

משק אלעזה שאקר 

13.13.4לא דיווחובניו

91.3עמור מחמוד1משק אלעזה שאקר ובניו6708

37.710.4אלעזה את בניו0אלעזה את בניו6709

285.2348.9לא דיווחס חקלאי"כנות בי0ס חקלאי"כנות בי6710



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

293.4292.7הספק דיווחכפר אחים מושב0כפר אחים מושב6711

0מ"בע' חק' שת' מימי ורבורג אג6712

' שת' מימי ורבורג אג

273.4244.4הספק דיווחמ"בע' חק

155.219.2לא דיווחנסרי אל עאזי0נסרי אל עאזי6713

97.96.3עזה סעיד- אל 0עזה סעיד- אל 6714

0מגל חברה לפתוח חקלאי6715

מגל חברה לפתוח 

53.324.6הספק דיווחחקלאי

1.86.9מ"יפה הוד בע1מגל חברה לפתוח חקלאי6715

155.569.5ימין רפאל0ימין רפאל6716

0מטעי פיקן בישראל חברה6718

מטעי פיקן בישראל 

143.9114.2חברה

414.5382.6הספק דיווחנוה מבטח מושב0נוה מבטח מושב6727

6729

נטע אגודה חקלאית שיתופית 

0מ"בע

נטע אגודה חקלאית 

317.0310.7מ"שיתופית בע

604.8576.5מ"נטיעות הדרום בע0מ"נטיעות הדרום בע6730

9.010.2חוות האלה0חוות האלה6732

732.5921.0הספק דיווחעזריקם מושב0עזריקם מושב6735

770.7763.3הספק דיווחערוגות מושב0ערוגות מושב6736

0שבלים חברה לפתוח חקלאי בעמ6746

שבלים חברה לפתוח 

126.871.5חקלאי בעמ

730.1829.1הספק דיווחשדה עוזיה מושב0שדה עוזיה מושב6747

202.8163.7הספק דיווחשתולים מושב0שתולים מושב6748

390.5372.2הספק דיווחתלמי יחיאל מושב0תלמי יחיאל מושב6751



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

10.517.6הספק דיווחתימורים מושב שתופי0תימורים מושב שתופי6752

50.050.1רפת משותפת2תימורים מושב שתופי6752

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

10מ"לבאר שבע בע

רשות למחקר 

11.116.0ולפתוח ק ברגמן

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

4.18.2משתלת פרחי הדרום24מ"לבאר שבע בע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

24.435.3כפר רפאל25מ"לבאר שבע בע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

57מ"לבאר שבע בע

עמותה יחדיו עוגן 

15.420.7הקהילתי

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

2.10.1עדרים בנגב59מ"לבאר שבע בע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

1.2חוות יעל והדר60מ"לבאר שבע בע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

1.31.5קובסה אליהו61מ"לבאר שבע בע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

30000מ"לבאר שבע בע

משתמשים בבאר 

6.2שבע

6841

מי שבע תאגיד המים והביוב 

0.2משתמשים באופקים30001מ"לבאר שבע בע

0מצדות יהודה- מעון - כרמל 6855

- מעון - כרמל 

1,626.31,509.5הספק דיווחמצדות יהודה

0.5עדרים בנגב5מצדות יהודה- מעון - כרמל 6855

48.953.0הספק דיווחבית יתיר מושב0בית יתיר מושב6858

312.8159.5הספק דיווחבית קמה קיבוץ0בית קמה קיבוץ6860

2בית קמה קיבוץ6860

אבשלום מפעלים 

44.416.7'חק' אזוריים אג

14בית קמה קיבוץ6860

תבליני הנגב ישראל 

 שותפות 2000

11.66.5מוגבלת

269.1175.5הספק דיווחברוש מושב0ברוש מושב6861



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

44.834.8אלון ניסים1ברוש מושב6861

50.516.1אלקים יעקב2ברוש מושב6861

59.7125.8קדוש שמעון5ברוש מושב6861

0מ"כרמל מושב שיתופי בע6862

כרמל מושב שיתופי 

15.412.7הספק דיווחמ"בע

56.663.7הספק דיווח'חק' שת' סוסיה אג0'חק' שת' סוסיה אג6863

0(חבר-פני)חבר -מעלה6864

-פני)חבר -מעלה

0.80.5הספק דיווח(חבר

507.4246.8הספק דיווחדביר קיבוץ0דביר קיבוץ6865

3.63.8בעלי עדרים1דביר קיבוץ6865

71.571.1הספק דיווחהר עמשא קיבוץ0הר עמשא קיבוץ6867

1.40.5בעלי עדרים1הר עמשא קיבוץ6867

89.3153.2לא דיווחגילת תחנת נסיונות0גילת תחנת נסיונות6870

1.6בעלי עדרים3גילת תחנת נסיונות6870

724.2820.7הספק דיווחחצרים קיבוץ0חצרים קיבוץ6871

2.20.9בעלי עדרים3חצרים קיבוץ6871

14.111.0הספק דיווחמעון צביאל מושב0מעון צביאל מושב6874

168.365.2הספק דיווחכרמים קיבוץ0כרמים קיבוץ6875

0.20.1בעלי עדרים4כרמים קיבוץ6875

396.52,147.6הספק דיווחלהב קיבוץ0להב קיבוץ6877

970.0853.6הספק דיווחמשמר הנגב קיבוץ0משמר הנגב קיבוץ6882



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.42.0בעלי עדרים2משמר הנגב קיבוץ6882

62.371.1הספק דיווחנבטים מושב0נבטים מושב6886

1.00.3מ"בע' סיידן ושות0מ"בע' סיידן ושות6887

6895

' להת' חק' שת' מעלה עומרים אג

0מ"בע' קהיל

' מעלה עומרים אג

' קהיל' להת' חק' שת

7.013.3הספק דיווחמ"בע

0חוות כבשים משה ושושו-הר שמש6898

חוות -הר שמש

1.31.3הספק דיווחכבשים משה ושושו

14.84.5מ"מקנה דקל בע0מ"מקנה דקל בע6900

463.1462.1שומריה קבוץ0שומריה קבוץ6901

1.41.0אטדגי דוד0אטדגי דוד6902

465.0225.7הספק דיווחשובל קיבוץ0שובל קיבוץ6903

1שובל קיבוץ6903

מבואות הנגב מוסד 

17.30.0חינוכי

117.50.0רפת משותפת2שובל קיבוץ6903

0.90.0בעלי עדרים4שובל קיבוץ6903

0(נחל עשן מרעה)יצחק -שפירא6908

נחל )יצחק -שפירא

7.43.3לא דיווח(עשן מרעה

202.7236.2הספק דיווחתאשור מושב0תאשור מושב6909

9.321.1אברבנאל שלמה2תאשור מושב6909

0.80.5ואזנה דוד3תאשור מושב6909

103.928.1מאיר עזרן4תאשור מושב6909



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

18.223.5קדוש יצחק5תאשור מושב6909

672.0839.0הספק דיווחתדהר מושב0תדהר מושב6910

2תדהר מושב6910

אחו גידולי שדה 

208.631.4מ"בע

0(חממות)סאלם אבו אלגיעאן 6919

סאלם אבו אלגיעאן 

33.19.1(חממות)

847.8870.4הספק דיווחבארי קיבוץ0בארי קיבוץ6950

1.20.0בעלי עדרים1בארי קיבוץ6950

1,307.91,208.7הספק דיווחאוהד מושב0אוהד מושב6952

0מושב (קראוזה)תלמי אליהו 6953

תלמי אליהו 

1,664.51,405.8הספק דיווחמושב (קראוזה)

486.4360.1הספק דיווחגבולות קיבוץ0גבולות קיבוץ6954

1.80.7בעלי עדרים1גבולות קיבוץ6954

61.080.9רפת משותפת2גבולות קיבוץ6954

0פרדסי הבשור- מימי הנגב6957

פרדסי - מימי הנגב

130.0לא דיווחהבשור

936.4983.2הספק דיווחישע מושב0ישע מושב6962

9.315.0פטקין אורי18ישע מושב6962

7.59.5פטקין חיים19ישע מושב6962

3.90.0פיינברג20ישע מושב6962

70.00.0שפירא גל25ישע מושב6962

413.2335.3הספק דיווחכיסופים קיבוץ0כיסופים קיבוץ6965



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.80.0בעלי עדרים2כיסופים קיבוץ6965

0שדה ניצן מושב עובדים6966

שדה ניצן מושב 

558.8539.2הספק דיווחעובדים

1,657.71,458.4הספק דיווחמבטחים מושב0מבטחים מושב6969

0.0לוי צבי52מבטחים מושב6969

767.4656.2הספק דיווחמגן קיבוץ0מגן קיבוץ6970

9.30.0הספק דיווחמרכז אשכול0מרכז אשכול6975

346.577.2הספק דיווחניר יצחק קיבוץ0ניר יצחק קיבוץ6977

790.4646.8הספק דיווחניר עוז קיבוץ0ניר עוז קיבוץ6978

26.030.1אשר ובלומה אדלר4ניר עוז קיבוץ6978

1,033.9937.1הספק דיווחנירים קיבוץ0נירים קיבוץ6979

16.113.9בית אריזה בטטות4נירים קיבוץ6979

164.6168.5נבון רות וחובב0נבון רות וחובב6980

809.5723.0הספק דיווחעין השלושה קיבוץ0עין השלושה קיבוץ6982

988.4814.0הספק דיווחעמי עוז מושב0עמי עוז מושב6983

43.911.2אוביץ דוד4עמי עוז מושב6983

0.512.0אוביץ נפתלי5עמי עוז מושב6983

5.210.8אלפסי דני6עמי עוז מושב6983

1.114.8בוארון עופר8עמי עוז מושב6983

9.815.1עטיה יצחק11עמי עוז מושב6983



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1,066.81,028.7הספק דיווחצאלים קיבוץ0צאלים קיבוץ6986

0(תל שרוחן)עין הבשור 6989

תל )עין הבשור 

810.3795.0הספק דיווח(שרוחן

2(תל שרוחן)עין הבשור 6989

דני מור משק 

19.119.1תבלינים וזרעים

9.64.2אלי ארגואן3(תל שרוחן)עין הבשור 6989

39.739.7דני וייצמן4(תל שרוחן)עין הבשור 6989

9.69.6טל כהן5(תל שרוחן)עין הבשור 6989

49.838.3הספק דיווחרעים קיבוץ0רעים קיבוץ6990

0.90.0בעלי עדרים1רעים קיבוץ6990

894.0790.3הספק דיווחיתד מושב0יתד מושב6994

1.76.8קושמרו דוד6יתד מושב6994

1,410.91,111.2הספק דיווחשדי אברהם מושב0שדי אברהם מושב6995

51.41.9גידי וידל1שדי אברהם מושב6995

4.34.3טל שחורי3שדי אברהם מושב6995

9.970.2צוויג ראובן5שדי אברהם מושב6995

1,407.21,309.7הספק דיווחפרי גן מושב0פרי גן מושב6996

12.40.0בושארי אורה2פרי גן מושב6996

0.21.3כהו עמוס5פרי גן מושב6996

8.212.3עטיה שמעון6פרי גן מושב6996

0מ"יבול כפר שיתופי בע6997

יבול כפר שיתופי 

810.0706.5הספק דיווחמ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"דקל כפר שיתופי בע6998

דקל כפר שיתופי 

1,179.5958.6הספק דיווחמ"בע

0מושב תלמי יוסף-בשור שבע6999

מושב -בשור שבע

1,596.4661.1הספק דיווחתלמי יוסף

8.39.4אילן שלו2מושב תלמי יוסף-בשור שבע6999

15.717.6אלי כהן3מושב תלמי יוסף-בשור שבע6999

0.40.4רענן  משה6מושב תלמי יוסף-בשור שבע6999

9.911.1שחם מאיר7מושב תלמי יוסף-בשור שבע6999

0.11.1הספק דיווחסופה קיבוץ0סופה קיבוץ7001

99.997.2הספק דיווחחולית קבוץ0חולית קבוץ7002

306.3143.1הספק דיווחבית שקמה מושב0בית שקמה מושב7004

0הפלחה מבואות ירושליים- ברטל 7005

הפלחה - ברטל 

0.00.0הספק דיווחמבואות ירושליים

249.9226.8הספק דיווחברכיה מושב0ברכיה מושב7006

56.218.4הספק דיווחגיאה מושב0גיאה מושב7009

53.438.2הספק דיווחגברעם קיבוץ0גברעם קיבוץ7010

0מ"גידולים אקזוטיים בע7012

גידולים אקזוטיים 

755.4847.4מ"בע

0הוד הבשור שותפות לגדול הודיים7015

הוד הבשור שותפות 

27.022.1לגדול הודיים

91.9121.5הספק דיווחהודיה מושב0הודיה מושב7016

0מ"בע' חק' שת' הדרי מעון אג7017

' שת' הדרי מעון אג

0.0מ"בע' חק

871.6858.6הספק דיווחזיקים קיבוץ0זיקים קיבוץ7022



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"ח בע"מטעי לוזית בחלץ אגש7024

מטעי לוזית בחלץ 

303.9225.1לא דיווחמ"ח בע"אגש

7025

שדות לכיש אגודה חקלאית 

0שתופית

שדות לכיש אגודה 

0.00.1הספק דיווחחקלאית שתופית

7025

שדות לכיש אגודה חקלאית 

306.8228.6חוות משעולים1שתופית

305.5274.6הספק דיווחחלץ מושב0חלץ מושב7026

642.6579.2הספק דיווחיד מרדכי קבוץ0יד מרדכי קבוץ7030

56.252.3רפת משותפת6יד מרדכי קבוץ7030

0נתיב העשרה בחולות זיקים מושב7031

נתיב העשרה 

957.71,063.9הספק דיווחבחולות זיקים מושב

161.3138.8הספק דיווחכוכב מיכאל מושב0כוכב מיכאל מושב7035

533.4562.2הספק דיווחכרמיה קבוץ0כרמיה קבוץ7037

6.95.8אדוארד קוברסקי0אדוארד קוברסקי7040

0.00.0מטע נשירים0מטע נשירים7043

292.8252.3הספק דיווחמבקיעים מושב0מבקיעים מושב7044

416.3529.8הספק דיווחמשען מושב0משען מושב7046

307.189.4הספק דיווחמ"מטעי חלץ בע0מ"מטעי חלץ בע7047

16.012.4אברך יגיל1מ"מטעי חלץ בע7047

193.1199.9הספק דיווחניצנים קבוץ0ניצנים קבוץ7049

244.9254.4הספק דיווחניר ישראל מושב0ניר ישראל מושב7050



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.60.4חווה חקלאית-דולב0חווה חקלאית-דולב7051

1.21.2לא דיווחרמות יהודה עמותה0רמות יהודה עמותה7060

155.812.0הספק דיווחתלמי יפה מושב0תלמי יפה מושב7062

7064

להתיישבות ' חק' שת' סנסנה אג

0.1בעלי עדרים2מ"קהילתית בע

7065

' שת' מרכזית חק' חבל שלום אג

0מ"בע

' חבל שלום אג

' שת' מרכזית חק

1,386.71,356.2מ"בע

3.7לא דיווחישוב קהילתי- שני 0ישוב קהילתי- שני 7067

3.7(אדמונית)מטמונית 2ישוב קהילתי- שני 7067

150.118.0הספק דיווחבית גוברין קבוץ0בית גוברין קבוץ7072

2.70.0בעלי עדרים3בית גוברין קבוץ7072

38.839.7הספק דיווחבית ניר קבוץ0בית ניר קבוץ7074

375.0438.8הספק דיווחאון קבוץ-גל0און קבוץ-גל7077

40.03.2הספק דיווחגת קבוץ0גת קבוץ7078

46.053.1רפת משותפת3גת קבוץ7078

0יואב המועצה האזורית7094

יואב המועצה 

7.11.0הספק דיווחהאזורית

7097

' כפר שיתופי להת- ף "כפר הרי

0מ"בע' חקל

כפר - ף "כפר הרי

' חקל' שיתופי להת

65.968.3הספק דיווחמ"בע

37.454.7הספק דיווחכפר מנחם קבוץ0כפר מנחם קבוץ7098

9.69.6לא דיווחכפר הנוער קדמה0כפר הנוער קדמה7101

24.34.0הספק דיווחנגבה קבוץ0נגבה קבוץ7106



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

40.039.7רפת משותפת2נגבה קבוץ7106

588.3508.5הספק דיווחנחלה מושב0נחלה מושב7107

2.60.0בעלי עדרים1נחלה מושב7107

551.7488.8הספק דיווחסגולה מושב0סגולה מושב7112

1.72.0יהונתן רפפורט0יהונתן רפפורט7114

44.543.4הספק דיווחל מרחב דרום"קק0ל מרחב דרום"קק7115

117.854.1משתלת גילת1ל מרחב דרום"קק7115

4.914.7פלוגות ושחריה2ל מרחב דרום"קק7115

9.251.8נגב מערבי3ל מרחב דרום"קק7115

14.214.2יתיר מיתר4ל מרחב דרום"קק7115

0.0חורשות בערבה5ל מרחב דרום"קק7115

11.5192.0הר הנגב6ל מרחב דרום"קק7115

17.2בעלי עדרים7ל מרחב דרום"קק7115

107.198.3הספק דיווחרבדים קבוץ0רבדים קבוץ7122

186.0215.1לא דיווחשתופית' רמות גד אג0שתופית' רמות גד אג7123

153.543.8הספק דיווחשדה יואב קבוץ0שדה יואב קבוץ7125

0.60.3בעלי עדרים2שדה יואב קבוץ7125

0(ועד המים)שדה משה מושב7126

שדה משה 

503.0497.8הספק דיווח(ועד המים)מושב



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.60.6גלזר1(ועד המים)שדה משה מושב7126

0.20.2ירון חיים2(ועד המים)שדה משה מושב7126

0.60.6פריאנטה יוסף3(ועד המים)שדה משה מושב7126

7128

-מגדל עוז-כפר עציון-ש עציון"גד

0ראש צורים

כפר -ש עציון"גד

ראש -מגדל עוז-עציון

4.9229.3הספק דיווחצורים

7128

-מגדל עוז-כפר עציון-ש עציון"גד

0.70.4בעלי עדרים1ראש צורים

7132

ק פארק תעשיות צפון "שח

0מ"השומרון בע

ק פארק תעשיות "שח

4.41.3הספק דיווחמ"צפון השומרון בע

32.524.9הודיים בעמ. ש.ת0הודיים בעמ. ש.ת7133

1.81.1חוות שם0חוות שם7136

2.4חוות יהודה0חוות יהודה7137

0.40.4חוות גולד0חוות גולד7138

0.81.1הספק דיווחמנגד ספרים וחקלאות0מנגד ספרים וחקלאות7139

0.70.5בעלי עדרים1מנגד ספרים וחקלאות7139

0.0משפחת צרפתי0משפחת צרפתי7140

478.6486.9הספק דיווחאחוזם מושב0אחוזם מושב7141

514.6616.1הספק דיווחאמציה מושב0אמציה מושב7142

7145

טל שקמה אגודה חקלאית 

0מ"שיתופית בע

טל שקמה אגודה 

חקלאית שיתופית 

229.0215.9מ"בע

0מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

מפוני גוש קטיף 

23.5לא דיווחזיקים מזרח



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

46.2.מעודי יהודה  1מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

50.4ברכה ניסים ואיריס3מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

7.3שמעון ועפרה יצחקי4מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

44.2נחשון חלילי6מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

544.8517.3הספק דיווחזוהר מושב0זוהר מושב7148

0אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

אגודת זמרת הארץ 

484.7462.7הספק דיווחמגוש קטיף

1.1בעלי עדרים10אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

88.7117.5'שת' ניצני זיקים אג0'שת' ניצני זיקים אג7150

193.7137.7הספק דיווחיד נתן מושב0יד נתן מושב7151

1,058.7973.4הספק דיווחמושב בני נצרים0מושב בני נצרים7152

7154

מושב להתישבות - מושב נווה 

0מ"בע' שת' חק

מושב - מושב נווה 

' שת' להתישבות חק

1,208.51,125.8הספק דיווחמ"בע

7154

מושב להתישבות - מושב נווה 

2מ"בע' שת' חק

עצם מכינה קדם 

0.0צבאית

1,039.51,137.2הספק דיווחלכיש מושב שתופי0לכיש מושב שתופי7155

3.43.4אהוד שאול5לכיש מושב שתופי7155

204.40.4דולב חווה חקלאית7לכיש מושב שתופי7155

11לכיש מושב שתופי7155

בקר לבשר . ב.נ.ע

15.613.1מ"בע

321.6329.8הספק דיווחמנוחה מושב0מנוחה מושב7158



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

670.3520.5הספק דיווחנוגה מושב0נוגה מושב7161

0.42.2לא דיווח מרכז נהורה0 מרכז נהורה7162

1.8מרכז יום לקשיש2 מרכז נהורה7162

38.056.6יוסף קוקס0יוסף קוקס7164

394.4274.3הספק דיווחניר חן מושב0ניר חן מושב7165

7169

חוות הדקלים -בוכובזה ישראל

0נחל גרר

חוות -בוכובזה ישראל

2.34.3הדקלים נחל גרר

330.8207.6הספק דיווחעצם מושב0עצם מושב7170

15.321.6אבי ארזוני0אבי ארזוני7176

426.6449.7הספק דיווחשדה דוד מושב0שדה דוד מושב7179

319.0383.8הספק דיווחשחר מושב0שחר מושב7180

67.1109.7תחנת נסיונות לכיש0תחנת נסיונות לכיש7182

288.7165.9הספק דיווחתלמים מושב0תלמים מושב7183

7184

שקף כפר שיתופי של משקי חרות 

0מ"ר בע"בית

שקף כפר שיתופי 

של משקי חרות 

798.6839.5הספק דיווחמ"ר בע"בית

7184

שקף כפר שיתופי של משקי חרות 

1.20.0בעלי עדרים1מ"ר בע"בית

5.61.4חוות נעמה0חוות נעמה7186

0מ"חווה לגידול אלפקות בע7187

חווה לגידול אלפקות 

9.313.4לא דיווחמ"בע

339.6242.3הספק דיווחאורים קבוץ0אורים קבוץ7193



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

130.6184.6הספק דיווחאשל הנשיא ביס0אשל הנשיא ביס7194

72.763.8הספק דיווחאשבול מושב0אשבול מושב7195

467.6489.9הספק דיווחבטחה מושב0בטחה מושב7197

960.2949.4הספק דיווחגילת מושב0גילת מושב7200

6.420.2עמוס פרי4גילת מושב7200

0.70.0עדרים בנגב5גילת מושב7200

7201

כרמי קטיף מושב שיתופי 

0'להתיישבות חק

כרמי קטיף מושב 

שיתופי להתיישבות 

125.047.8'חק

2.22.9חוות היענים- אל היען0חוות היענים- אל היען7202

64.554.1אגודת כרם רמון0אגודת כרם רמון7203

137.4137.4לא דיווחמ"אחים תקווה בע0מ"אחים תקווה בע7207

148.85.7הספק דיווחכרם שלום קיבוץ0כרם שלום קיבוץ7209

22.422.4לא דיווחכפר שיקומי עלי נגב0כפר שיקומי עלי נגב7211

0מרחבים המועצה האזורית7212

מרחבים המועצה 

4.72.3הספק דיווחהאזורית

1מרחבים המועצה האזורית7212

תעשיות תוצרת 

37.043.3חקלאית

964.4764.4הספק דיווחמסלול מושב0מסלול מושב7215

254.9238.9אברהמי אהוד ודוד1מסלול מושב7215

7216

מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

0הנגב

ישובי מושבי הנגב 

5,178.95,357.9הספק דיווחמושבי הנגב' באמצע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

7216

מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

129.5בני אביטן10הנגב

223.8228.1הספק דיווחניר משה מושב0ניר משה מושב7217

203.9108.5הספק דיווחניר עקיבא מושב0ניר עקיבא מושב7218

5.65.1לא דיווחאבניר חווה0אבניר חווה7219

1.51.5חוות אמירי יוסף0חוות אמירי יוסף7220

10.07.7דרורי בן0דרורי בן7221

455.9472.5הספק דיווחפדויים מושב0פדויים מושב7222

414.5424.0הספק דיווחפטיש מושב0פטיש מושב7223

392.2392.3הספק דיווחז מושב"פעמי תש0ז מושב"פעמי תש7224

14.920.1שמואל ציון4ז מושב"פעמי תש7224

0ז"פרדס פעמי תש-י"הסוה7225

פרדס פעמי -י"הסוה

0.0ז"תש

532.7477.6הספק דיווחקלחים מושב0קלחים מושב7226

227.0229.1הספק דיווחרנן מושב0רנן מושב7230

27.928.6הספק דיווחשדה צבי מושב0שדה צבי מושב7231

0פרדסי שרשרת- מימי הנגב7233

פרדסי - מימי הנגב

0.0לא דיווחשרשרת

768.7641.5הספק דיווחתלמי בילו מושב0תלמי בילו מושב7234

0.40.0שימן נפתלי3תלמי בילו מושב7234

5.20.0אליהוא ציון5תלמי בילו מושב7234

1.01.0בנימיני חנוך6תלמי בילו מושב7234



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.14.7ללזרי שייקה8תלמי בילו מושב7234

1.00.0בעלי עדרים10תלמי בילו מושב7234

123.5104.2הספק דיווחתפרח מושב0תפרח מושב7235

1.11.5רוני מרום0רוני מרום7238

1,094.4994.9הספק דיווחבית הגדי מושב0בית הגדי מושב7242

0.50.0בעלי עדרים4בית הגדי מושב7242

316.2268.6הספק דיווחגבעולים מושב0גבעולים מושב7245

7246

' מושב עובדים להת- שבי דרום

0מ"בע' חק

מושב - שבי דרום

' חק' עובדים להת

275.7102.0הספק דיווחמ"בע

1ישובי חבל מעון7248

מפעלים אזוריים 

184.3195.5ובתי קירור

19.715.2דני ברייר0דני ברייר7250

237.3128.7הספק דיווחזמרת מושב0זמרת מושב7251

228.9145.4הספק דיווחזרועה מושב0זרועה מושב7252

0.235.8בעלי עדרים1זרועה מושב7252

409.4396.4הספק דיווחיושיביה מושב0יושיביה מושב7256

0מ חוות יזרעם" בע1939-הזרע 7257

מ " בע1939-הזרע 

253.433.4הספק דיווחחוות יזרעם

158.1146.8הספק דיווחכפר מימון מושב0כפר מימון מושב7259

1.10.3אלנבארי סלאמה0אלנבארי סלאמה7261

0.80.4נסאסרה יאסף0נסאסרה יאסף7262



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1,091.81,074.7הספק דיווחמלילות מושב0מלילות מושב7265

0שדות נגב מועצה אזורית7266

שדות נגב מועצה 

2.9הספק דיווחאזורית

23.420.9מ"תנופורט הדרים בע3שדות נגב מועצה אזורית7266

7.17.1לא דיווחמעגלים מרכז0מעגלים מרכז7267

9.42.7שי דבורה0שי דבורה7269

0.30.3מחמד אבוכף0מחמד אבוכף7271

796.8607.2הספק דיווחסעד קבוץ0סעד קבוץ7272

0.50.3יונס אבוכף0יונס אבוכף7273

1,416.51,410.1הספק דיווחעלומים קבוץ0עלומים קבוץ7275

27.679.0בית אריזה לגזר1עלומים קבוץ7275

0(עדר צאן)סעיד אלמליח 7276

עדר )סעיד אלמליח 

0.50.2(צאן

15.76.6שמעון יצחקי0שמעון יצחקי7285

56.545.2הספק דיווחשבולים מושב0שבולים מושב7286

531.5412.3הספק דיווחשובה מושב0שובה מושב7287

2.544.8כחלון בכור1שובה מושב7287

7.279.2כחלון עמוס3שובה מושב7287

298.4138.9הספק דיווחשוקדה מושב0שוקדה מושב7288

488.7502.6הספק דיווחשרשרת מושב0שרשרת מושב7289

0.90.7אלינסקי זהר4מ"תאגיד מעיינות הדרום בע7290



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

1.30.0אלמקיס פנחס36מ"תאגיד מעיינות הדרום בע7290

0.1משתמשים בערד30000מ"תאגיד מעיינות הדרום בע7290

30003מ"תאגיד מעיינות הדרום בע7290

משתמשים במצפה 

0.6רמון

437.4322.5הספק דיווחתקומה מושב0תקומה מושב7296

0מצפור חב לשתלנות ורבוי צמחים7297

מצפור חב לשתלנות 

2.512.4ורבוי צמחים

0עומר המועצה המקומית7298

עומר המועצה 

0.4הספק דיווחהמקומית

1.33.0אילנה בן סימון6עומר המועצה המקומית7298

7עומר המועצה המקומית7298

פרננד ורחל ניזראד 

641947561.3

75.262.7עומרים אגודה0עומרים אגודה7299

133.5לא דיווחחוות אביר0חוות אביר7301

6.47.9חוות פטריות ערד0חוות פטריות ערד7304

67.275.3מ"נסיס בע'זרעי ג0מ"נסיס בע'זרעי ג7313

0אזולאי שלמה-א .ב.ש.חוות א7322

-א .ב.ש.חוות א

10.92.1אזולאי שלמה

70.471.3הספק דיווחעמותת בית השנטי0עמותת בית השנטי7323

0גדי ולאה נחימוב- חוות נאות 7324

גדי - חוות נאות 

4.23.0לא דיווחולאה נחימוב

6.73.8זמורות עובדת0זמורות עובדת7326

0(חוות שחפים)שחף משפחה 7327

חוות )שחף משפחה 

19.121.7(שחפים

17.716.0לא דיווחיזרעאל  איל0יזרעאל  איל7328



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0מ"מפעלי רמת נגב בע7336

מפעלי רמת נגב 

61.567.5מ"בע

52.333.9הספק דיווחמ"מי רמת הנגב בע0מ"מי רמת הנגב בע7337

21.835.8ערן רז5מ"מי רמת הנגב בע7337

31.020.8צור שיזף7מ"מי רמת הנגב בע7337

44.145.7מ"אשלי עוז בע8מ"מי רמת הנגב בע7337

9מ"מי רמת הנגב בע7337

שפת - הלל פורת 

0.10.0המדבר

0.0מ"ב בע.מ.ת10מ"מי רמת הנגב בע7337

21.227.9עמנואל רוטשילד19מ"מי רמת הנגב בע7337

7.815.3נחניאל צוויג20מ"מי רמת הנגב בע7337

15.326.0אליצור מוזס21מ"מי רמת הנגב בע7337

17.920.7אביחי ארקין22מ"מי רמת הנגב בע7337

10.811.9אוריה בוקובסקי23מ"מי רמת הנגב בע7337

24.536.8שי נויהאוס24מ"מי רמת הנגב בע7337

15.218.3זאב אוטמן25מ"מי רמת הנגב בע7337

3967933711.6שי ממון 29מ"מי רמת הנגב בע7337

8.94.1שריר יונתן30מ"מי רמת הנגב בע7337

3.64.3משפחת קלינגר31מ"מי רמת הנגב בע7337

0מ"חוות גמלים בנגב בע7341

חוות גמלים בנגב 

0.50.5מ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0התישבותי חינוכית' מפ- ניצנה 7343

' מפ- ניצנה 

38.238.2הספק דיווחהתישבותי חינוכית

471.7521.4הספק דיווחטללים קבוץ0טללים קבוץ7346

45.050.5רפת משותפת1טללים קבוץ7346

7347

כמהין מושב עובדים להתיישבות 

0מ"בע' שת' חק

כמהין מושב עובדים 

' שת' להתיישבות חק

1,853.71,357.8הספק דיווחמ"בע

6.25.2נועם בלום0נועם בלום7348

7.00.0הספק דיווחמדרשת שדה בוקר0מדרשת שדה בוקר7353

325.9276.1משאבי שדה קבוץ0משאבי שדה קבוץ7355

0(ניצני סיני)קדש ברנע 7368

ניצני )קדש ברנע 

2,562.32,356.9הספק דיווח(סיני

3.00.0מנחם צפריר2(ניצני סיני)קדש ברנע 7368

63.5229.4צימן עגבניות3(ניצני סיני)קדש ברנע 7368

6.454.3שושני גיא4(ניצני סיני)קדש ברנע 7368

637.9704.2הספק דיווחרביבים קבוץ0רביבים קבוץ7369

99.0106.0רפת  משותפת2רביבים קבוץ7369

0.0רתמים קבוץ0רתמים קבוץ7370

308.9331.8הספק דיווחשדה בוקר קבוץ0שדה בוקר קבוץ7372

7375

' באר מילכה מושב עובדים לה

0מ"בע' שת' חק

באר מילכה מושב 

' שת' חק' עובדים לה

761.3529.9הספק דיווחמ"בע



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

7377

מ תשלובת ת חקלאית .א.ר

0הנגב ב-תשייתית רמת

מ תשלובת ת .א.ר

חקלאית תשייתית 

8.57.6הנגב ב-רמת

1.71.1קורנמל דניאל וענת0קורנמל דניאל וענת7382

0.31.3מ"ניצני פעמונית בע0מ"ניצני פעמונית בע7384

24.112.6חוות עוף החול0חוות עוף החול7385

7386

אגודה שיתופית חקלאית - שחר

0מ"בע

אגודה - שחר

שיתופית חקלאית 

59.5הספק דיווחמ"בע

0ענבל אקו ביו סיסטמס7387

ענבל אקו ביו 

16.527.8סיסטמס

16.117.2הספק דיווחחוות רמת בוקר0חוות רמת בוקר7389

38.08.0רתמים - ארז רוטה 30רתמים - ארז רוטה 7394

3.63.7יענקלה גבע0יענקלה גבע7396

46.356.6לא דיווחהמכון לחקר המדבר0המכון לחקר המדבר7398

46.550.0יואב רבני0יואב רבני7401

13.215.1רפת משפחת טנא0רפת משפחת טנא7404

5.62.0דניאל קיש0דניאל קיש7407

10.15.2יוסי קשקש0יוסי קשקש7408

10.08.3בני הררי0בני הררי7409

42.533.2שרעבי גבריאל0שרעבי גבריאל7434

211.5239.3הספק דיווחאור הנר קבוץ0אור הנר קבוץ7436



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

229.9216.8הספק דיווחארז קבוץ0ארז קבוץ7437

10.912.0הספק דיווחברור חיל קבוץ0ברור חיל קבוץ7441

39.556.1הספק דיווחגבים קבוץ0גבים קבוץ7444

164.9148.5הספק דיווחדורות קבוץ0דורות קבוץ7447

58.746.9רפת משותפת4דורות קבוץ7447

276.9280.3הספק דיווחיכיני מושב0יכיני מושב7459

11.917.1הספק דיווחכפר עזה קבוץ0כפר עזה קבוץ7462

115.461.0הספק דיווחמפלסים קבוץ0מפלסים קבוץ7467

0מ"שקמים חווה חקלאית בע7472

שקמים חווה 

460.5316.6הספק דיווחמ"חקלאית בע

951.4956.5הספק דיווחנחל עוז קבוץ0נחל עוז קבוץ7477

71.99.3הספק דיווחניר עם קבוץ0ניר עם קבוץ7478

664.1211.0הספק דיווחרוחמה קיבוץ0רוחמה קיבוץ7486

0מ"חוות אגן שיקמה בע7487

חוות אגן שיקמה 

5.86.3מ"בע

0שער הנגב המועצה האזורית7490

שער הנגב המועצה 

0.0הספק דיווחהאזורית

6שער הנגב המועצה האזורית7490

בית חנוך משותף 

10.812.4שער הנגב

576.9505.9הספק דיווחאיתן מושב0איתן מושב7506

7510

נצר חזני אגודה שיתופית 

0'להתיישבות חק

נצר חזני אגודה 

שיתופית להתיישבות 

640.2610.7הספק דיווח'חק



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

524.9335.0הספק דיווחזבדיאל מושב0זבדיאל מושב7515

243.5286.7הספק דיווחזרחיה מושב0זרחיה מושב7516

1.71.9סופר סמי0סופר סמי7522

7523

ברנס ניקוי חול -ברנס ניסים

0וצביעהתעשייתית

ברנס -ברנס ניסים

ניקוי חול 

0.0וצביעהתעשייתית

7524

ח "מפעל האקליפטוסים אגש

0מ"בגדרה בע

מפעל האקליפטוסים 

0.00.0מ"ח בגדרה בע"אגש

0משואות יצחק מושב שתופי7525

משואות יצחק מושב 

53.048.3הספק דיווחשתופי

73.075.9רפת משותפת2משואות יצחק מושב שתופי7525

3.39.0אבי טילמן3משואות יצחק מושב שתופי7525

0.0פורת אריאל7משואות יצחק מושב שתופי7525

0.70.0אייל קדמון8משואות יצחק מושב שתופי7525

527.6537.6הספק דיווחנועם מושב0נועם מושב7528

7.743.9בטיטו שלמה וחיים2נועם מושב7528

378.0227.0הספק דיווחניר בנים מושב0ניר בנים מושב7529

206.5230.0הספק דיווחעוזה מושב0עוזה מושב7532

46.539.3הספק דיווחעין צורים קיבוץ0עין צורים קיבוץ7533

0מ"צוריאל בע-שוטן שלמה7536

צוריאל -שוטן שלמה

3.70.0לא דיווחמ"בע

3.32.7הספק דיווחקוממיות מושב0קוממיות מושב7540



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

722.8655.0הספק דיווחרווחה מושב0רווחה מושב7544

339.5385.3הספק דיווחשלוה מושב0שלוה מושב7549

147.3127.8הספק דיווחשפיר מושב0שפיר מושב7550

0.20.2לא דיווחהשקמה אגודה0השקמה אגודה7552

21.918.9מ"הר חקלאות בע0מ"הר חקלאות בע7595

383.1347.2הספק דיווחר אגודה"כפר אז0ר אגודה"כפר אז7599

0בית אבות אפעל-משען7605

בית אבות -משען

11.428.3הספק דיווחאפעל

72.367.1כהן דוד0כהן דוד7629

42.416.9שטחי החקלאי הצעיר26מ"מי הרצליה בע7803

0.71.4קזמה מדלין וילדיה31מ"מי הרצליה בע7803

0.90.4גרוסמן פנינה33מ"מי הרצליה בע7803

0.10.1נעים עמוס41מ"מי הרצליה בע7803

2.53.0כהן יהודה44מ"מי הרצליה בע7803

53מ"מי הרצליה בע7803

דרך ארץ אירועים 

1.21.6בטבע

54מ"מי הרצליה בע7803

כפר הנוער עתיד 

8.529.1רזיאל

14.012.3רעד מוחמד55מ"מי הרצליה בע7803

56מ"מי הרצליה בע7803

משה יפת 

2045510481.0

2.2משתמשים בהרצלייה30000מ"מי הרצליה בע7803

26.710.9אחים שורגי72תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.30.2קובלסקי יוסי73תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

36.341.5פרדו77תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

0.0בונפיל יצחק ושבתאי78תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

3.12.5רפאל נחום79תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

1.61.9גרון80תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

1.31.4פיינדלונג81תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

82תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

מ "הר חקלאות בע

85.270.8(האחים כהן)

0.70.2להנה דוד84תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

0.5נחום יוסף87תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

48.955.0כהן יאיר88תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

1.4משתמשים באזור30000תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

30003תאגיד מים- מ "מי שקמה בע7864

משתמשים באור 

10.0יהודה

35.533.9מ"בן עזר ובניו בע. א0מ"בן עזר ובניו בע. א7868

7886

אגודת מים - כפר שמריהו 

0שתופית

- כפר שמריהו 

2.9הספק דיווחאגודת מים שתופית

7886

אגודת מים - כפר שמריהו 

1.00.9הדרי שמעון7שתופית

7886

אגודת מים - כפר שמריהו 

888שתופית

כפר שמריהו לצריכה 

132.4122.9חקלאית

2.3לוי יחיה5מ"מי אונו בע7926

1.64.1לוי סעדיה10מ"מי אונו בע7926



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

71.247.5בנצור אלגזי ושות14מ"מי אונו בע7926

0.10.2סיק משה16מ"מי אונו בע7926

30001מ"מי אונו בע7926

משתמשים  ביהוד 

4.7מונסון

9מ"מי רמת גן בע7970

מרכז ספורט 

6.57.6ג"הרכיבה בר

0.4משתמשים ברמת גן30000מ"מי רמת גן בע7970

0ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 7985

ס "בי- הכפר הירוק 

259.5306.3לא דיווחתיכון חקלאי

1ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 7985

רמי בן ישי פוטש 

27.5מ"בע

0מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י7990

מטעי הדר . פ.ס.י

45.131.8מ"ישראל בע

0מפעלי שיקום לפועלים חקלאיים7994

מפעלי שיקום 

0.0לפועלים חקלאיים

4.55.2מ"טוקסנה בע. ר.י5מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע8008

37מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע8008

אגודת מים חקלאי 

915.1930.0מ"רמת השרון בע

30000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע8008

משתמשים ברמת 

30.1השרון

0ס חקלאי"בי- מקוה ישראל 8035

ס "בי- מקוה ישראל 

309.1357.9הספק דיווחחקלאי

0מ"חברת פארק אריאל שרון בע8041

חברת פארק אריאל 

96.994.9לא דיווחמ"שרון בע

0מ גן הירקון"יכין חקל בע8050

מ גן "יכין חקל בע

414.4413.5הירקון

1.043.7משק ויצו2מ" בע2010מי אביבים 8209

0.1בט מאיר ויהודה3מ" בע2010מי אביבים 8209



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0.40.6הארוניאן יורם9מ" בע2010מי אביבים 8209

11מ" בע2010מי אביבים 8209

ניר אביב חווה 

10.52.5לחינוך חקלאי

5.7יפו-א"משתמשים בת30000מ" בע2010מי אביבים 8209

0.60.8עותמן אוני' חג0עותמן אוני' חג8224

18.517.6 מחמוד איברהים0 מחמוד איברהים8233

6.26.2לא דיווחדאוד אברהים יוסף0דאוד אברהים יוסף8235

0.00.0אבו הייכל סברי0אבו הייכל סברי8243

7.95.4לא דיווחעלי דיאב סלח0עלי דיאב סלח8249

0.70.7עבדול רחמן זינאת0עבדול רחמן זינאת8251

0.50.3דניאלי יחזקאל ושרה9מ"מי שמש בע8329

30000מ"מי שמש בע8329

משתמשים בבית 

0.0שמש

2.74.4אלסנע יוסף0אלסנע יוסף8339

18.51.3הספק דיווחאביעזר מושב0אביעזר מושב8348

2.00.0בעלי עדרים1אביעזר מושב8348

5.610.9הספק דיווחאבן ספיר מושב0אבן ספיר מושב8350

47.968.1הספק דיווחאדרת מושב0אדרת מושב8351

8.17.8הספק דיווחאורה מושב0אורה מושב8352

4.84.8לא דיווחאיתנים ביח0איתנים ביח8353

24.019.3הספק דיווחאשתאול מושב0אשתאול מושב8355



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.02.0לא דיווח.ר.רטורנו ע0.ר.רטורנו ע8357

27.928.2הספק דיווחבית זית מושב0בית זית מושב8358

13.511.9הספק דיווחבית מאיר מושב0בית מאיר מושב8359

96.681.3הספק דיווחבית נקופה מושב0בית נקופה מושב8360

241.4178.0הספק דיווחבקוע מושב0בקוע מושב8361

40.963.6הספק דיווחבר גיורא מושב0בר גיורא מושב8362

0מ"משק האחים אלטשטטר בע8364

משק האחים 

0.91.2מ"אלטשטטר בע

142.7126.0הספק דיווחגבעת ישעיהו מושב0גבעת ישעיהו מושב8366

3.00.2בעלי עדרים2גבעת ישעיהו מושב8366

16.714.6הספק דיווחגבעת יערים מושב0גבעת יערים מושב8367

307.2344.4הספק דיווחגפן מושב0גפן מושב8370

4.91.9הספק דיווחדיר רפאת מנזר0דיר רפאת מנזר8372

29.848.2הספק דיווחהראל קיבוץ0הראל קיבוץ8375

422.4458.8הספק דיווחזכריה מושב0זכריה מושב8378

107.4158.1הספק דיווחזנוח מושב0זנוח מושב8379

2.00.0בעלי עדרים1זנוח מושב8379

0מ"חב נטיעות דיר רפאט בע8380

חב נטיעות דיר 

7.28.1מ"רפאט בע

288.0205.4הספק דיווחטל שחר מושב0טל שחר מושב8383

0ידידה מוסד לחנוך מיוחד8385

ידידה מוסד לחנוך 

3.43.4מיוחד



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

7.49.8הספק דיווחישעי מושב0ישעי מושב8386

27.838.0הספק דיווחכסלון מושב0כסלון מושב8390

215.2165.7הספק דיווחכפר אוריה מושב0כפר אוריה מושב8391

3.93.7הספק דיווחיד השמונה מושב0יד השמונה מושב8393

0(עדר כבשים)דרומי אמיר 8395

עדר )דרומי אמיר 

3.60.7(כבשים

0ם"להקות רבייה מבואות י8396

להקות רבייה 

7.811.8ם"מבואות י

9.713.1הספק דיווחלוזית מושב0לוזית מושב8397

0.20.0בויה גניס1לוזית מושב8397

84.162.8הספק דיווחר מושב"מבואות בית0ר מושב"מבואות בית8402

0(ועד המושב)מוצא תחתית 8407

ועד )מוצא תחתית 

1.01.0לא דיווח(המושב

20.826.9הספק דיווחמחסיה מושב0מחסיה מושב8409

207.2216.8הספק דיווחמטע מושב0מטע מושב8412

0.00.0אלי סיידוף2מטע מושב8412

0.20.0בעלי עדרים3מטע מושב8412

21.914.0הספק דיווחמסילת ציון מושב0מסילת ציון מושב8414

0מעלה החמישה קיבוץ גורדוניה8415

מעלה החמישה 

208.777.0הספק דיווחקיבוץ גורדוניה

44.080.0הספק דיווחנוחם מושב0נוחם מושב8428

55.046.6הספק דיווחנחשון קיבוץ0נחשון קיבוץ8429

100.370.9הספק דיווחנס הרים מושב0נס הרים מושב8431



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

349.0383.0הספק דיווחה קיבוץ"נתיב הל0ה קיבוץ"נתיב הל8432

7.00.0בעלי עדרים3ה קיבוץ"נתיב הל8432

0.81.3סומך ראובן0סומך ראובן8436

3.01.1עזת מחמד ואחרים0עזת מחמד ואחרים8440

4.27.9לא דיווחעבד אל קדר דיאב0עבד אל קדר דיאב8441

99.998.5הספק דיווחעגור מושב0עגור מושב8442

22.022.0הספק דיווחעין כרם ביס חקלאי0עין כרם ביס חקלאי8444

10.222.7הספק דיווחעין ראפה א0עין ראפה א8445

2.711.7הספק דיווחבית נקובה0בית נקובה8446

4.05.7הספק דיווחמרכז כפרי ליאון0מרכז כפרי ליאון8447

38.226.2הספק דיווחעמינדב מושב0עמינדב מושב8448

2.42.4לא דיווחעמיר שלמה0עמיר שלמה8449

220.6211.3הספק דיווחח צובה קיבוץ"פלמ0ח צובה קיבוץ"פלמ8456

0ועד מקומי- צור הדסה 8457

ועד - צור הדסה 

0.1הספק דיווחמקומי

2ועד מקומי- צור הדסה 8457

חוות הרי יהודה 

3.11.4בצור הדסה

280.8206.5הספק דיווחצלפון מושב0צלפון מושב8458

18.413.8הספק דיווחצפרירים מושב0צפרירים מושב8459

39.130.2הספק דיווחצרעה קבוץ0צרעה קבוץ8460

88.478.5רפת משותפת יהודה8צרעה קבוץ8460



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

0כפר הנוער קרית יערים8464

כפר הנוער קרית 

5.45.6הספק דיווחיערים

59.344.4הספק דיווחקרית ענבים קיבוץ0קרית ענבים קיבוץ8465

27.025.4הספק דיווחקקל מפעל אילון0קקל מפעל אילון8467

43.55.4בעלי עדרים2קקל מפעל אילון8467

84.989.8הספק דיווחרוגלית מושב0רוגלית מושב8472

0.60.0בעלי עדרים1רוגלית מושב8472

10.411.1הספק דיווחרמת רזיאל מושב0רמת רזיאל מושב8473

136.2116.0הספק דיווחרמת רחל קיבוץ0רמת רחל קיבוץ8474

79.88.1הספק דיווחנוה אילן מושב0נוה אילן מושב8476

70.012.8הספק דיווחשדות מיכה מושב0שדות מיכה מושב8477

8.73.1הספק דיווחשואבה מושב0שואבה מושב8478

38.057.4הספק דיווחשורש מושב0שורש מושב8479

0.8הספק דיווחנטף ועד מקומי0נטף ועד מקומי8481

9.111.4בן צבי עוזי2נטף ועד מקומי8481

0.20.0דקל אמיר שפירא3נטף ועד מקומי8481

1.1מגי רוזנברג4נטף ועד מקומי8481

3.40.7ברד פרנקין5נטף ועד מקומי8481

674.7753.2הספק דיווחתירוש מושב0תירוש מושב8486

13.919.4הספק דיווחתעוז מושב0תעוז מושב8487



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

2.40.0בעלי עדרים2תעוז מושב8487

8489

' חקל' תרום מושב עובדים להת

0מ"בע' שת

תרום מושב עובדים 

24.223.2הספק דיווחמ"בע' שת' חקל' להת

0.91.5חוות צוק0חוות צוק8514

1.91.5יערן אבשלום0יערן אבשלום8515

0.40.3חיים הימלפרב0חיים הימלפרב8521

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

56.876.8חוות הנוער הציוני20ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

2.22.5קקל יער ירושלים23ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

0.40.3ראובני יצחק30ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

3.4הכפר השוודי32ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

71ירושלים

- הגן הבוטני 

אוניברסיטה העברית 

31.2112.9בירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

9.58.1טור סיני עודד97ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

1.20.7עותמאן אברהים115ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

20.270.0גן הורדים184ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

3.31.8חוות אמיר210ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

0.51.4אתנחתה- אותות228ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

246ירושלים

מסדר נוטרדם דה 

50030220321.61.2ציון 

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

7.12.2גבעת יערים מושב8367ירושלים



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

24.2משתמשים בירושלים30000ירושלים

8625

ביוב ומים של - מ "הגיחון בע' חב

0.1משתמשים באבו גוש30001ירושלים

8630

משרד העבודה )מעון מסילה 

0(והרוחה

משרד )מעון מסילה 

0.70.7(העבודה והרוחה

2.63.9איזקסון אליהו0איזקסון אליהו8702

0מ"עוזר איתן חקלאות ושיווק בע8719

עוזר איתן חקלאות 

37.60.0מ"ושיווק בע

0.20.0פלדמן חיים0פלדמן חיים8773

17.9לא דיווחשירזי אברהם0שירזי אברהם8796

4.76.0שריד יצחק וכרמלה0שריד יצחק וכרמלה8816

0.0חדד שמעון0חדד שמעון9000

983.4789.3עצמונה מושב0עצמונה מושב9008

2,626.02,641.9לא דיווחמ"משקי חבל עזה בע0מ"משקי חבל עזה בע9010

5.5ברגר יואב1מ"משקי חבל עזה בע9010

5.5ברגר יוסי2מ"משקי חבל עזה בע9010

4.9בית האריזה4מ"משקי חבל עזה בע9010

0.0מ"הדרי קטיף בע0מ"הדרי קטיף בע9025

0מ"בע'  חק' שת' נצר ים  אג9029

'  חק' שת' נצר ים  אג

0.0מ"בע

0מטה בנימין מועצה אזורית9080

מטה בנימין מועצה 

2.30.0הספק דיווחאזורית

1.31.3הספק דיווחעלי זהב0עלי זהב9400



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3.33.7הספק דיווח'שת' אדורה אג0'שת' אדורה אג9408

0ישוב קהילתי (אספד)מיצד 9410

ישוב  (אספד)מיצד 

55.757.8הספק דיווחקהילתי

0מ"בת עין כפר שיתופי בע9416

בת עין כפר שיתופי 

7.27.6הספק דיווחמ"בע

9424

' חק' שת' אג-אפרים. נ.רחלים ד

0להתישבות קה

-אפרים. נ.רחלים ד

' חק' שת' אג

0.50.5הספק דיווחלהתישבות קה

0מ"בע' חק' שת' טלמון אג9426

' חק' שת' טלמון אג

23.023.4הספק דיווחמ"בע

9429

אבני חפץ התישבות קהילתית 

0תורנית

אבני חפץ התישבות 

0.40.4הספק דיווחקהילתית תורנית

2.14.0חוות קשואלה0חוות קשואלה9481

1.31.3הספק דיווחכפר אלדד0כפר אלדד9491

9493

החברה  הכלכלית לפיתוח בית 

0עציון

החברה  הכלכלית 

4.810.0הספק דיווחלפיתוח בית עציון

5.50.0הספק דיווחפארק תעשיות בר און0פארק תעשיות בר און9495

0ועד מקומי- אלון שבות 9500

ועד - אלון שבות 

0.52.2הספק דיווחמקומי

0עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון9508

עטרת ישוב קהילתי 

2.71.1הספק דיווחדתי בשומרון

14.311.7הספק דיווח'שת' שבי שומרון אג0'שת' שבי שומרון אג9512

0'שת' אג (שכם)אלון מורה 9513

' אג (שכם)אלון מורה 

36.922.5הספק דיווח'שת

0מ"נוקדים כפר שיתופי בע9519

נוקדים כפר שיתופי 

2.62.5הספק דיווחמ"בע

244.9141.4הספק דיווחכפר עציון קבוץ0כפר עציון קבוץ9520



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

5.9לא דיווחגבעות0גבעות9522

0אפרת המועצה המקומית9523

אפרת המועצה 

33.30.0הספק דיווחהמקומית

176.5101.0הספק דיווחמגדל עוז קבוץ0מגדל עוז קבוץ9524

57.333.9תלם0תלם9525

72.770.5הספק דיווחנחושה מושב0נחושה מושב9526

11.47.0הספק דיווחסלעית מושב0סלעית מושב9527

9531

שילה אג שת להתישבות 

0קהילתית בעמ

שילה אג שת 

להתישבות קהילתית 

306.6325.5הספק דיווחבעמ

0בית אל מועצה מקומית9532

בית אל מועצה 

5.14.6הספק דיווחמקומית

24.125.7הספק דיווח'מעלה עמוס אג0'מעלה עמוס אג9533

0כפר אדומים ישוב קהילתי כפרי9534

כפר אדומים ישוב 

96.1102.5הספק דיווחקהילתי כפרי

9535

עופרה כפר שיתופי להתיישבות 

0מ"בע

עופרה כפר שיתופי 

133.2109.8הספק דיווחמ"להתיישבות בע

172.173.9הספק דיווחראש צורים קבוץ0ראש צורים קבוץ9540

0ישוב קהילתי- כפר תפוח 9541

ישוב - כפר תפוח 

9.76.6הספק דיווחקהילתי

0מ"תקוע כפר שיתופי בע9546

תקוע כפר שיתופי 

42.053.6הספק דיווחמ"בע

9.50.0הספק דיווחמעלה אדומים עיריה0מעלה אדומים עיריה9548

0קדומים המועצה המקומית9549

קדומים המועצה 

20.626.3הספק דיווחהמקומית

9556

להתישבות ' שת' נוה דניאל אג

0כפרית

' שת' נוה דניאל אג

43.353.6הספק דיווחלהתישבות כפרית



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

9559

פסגות כפר שיתופי להתיישבות 

0מ"בע

פסגות כפר שיתופי 

10.720.3הספק דיווחמ"להתיישבות בע

9567

של משקי ' להת' שקד כפר שת

0מ"ר בע"חרות בית

' להת' שקד כפר שת

של משקי חרות 

0.60.0הספק דיווחמ"ר בע"בית

134.581.9ריחן מושב שיתופי0ריחן מושב שיתופי9570

10.410.2הספק דיווחחיננית0חיננית9571

0קרית ארבע חברון מועצה מקומית9577

קרית ארבע חברון 

6.77.3הספק דיווחמועצה מקומית

9588

להתישבות ' שת' הר ברכה אג

0קהילתית

' שת' הר ברכה אג

96.8105.8הספק דיווחלהתישבות קהילתית

9589

קהילתית ' ח להת"איתמר אגש

0מ"תורנית בע

' ח להת"איתמר אגש

קהילתית תורנית 

187.2159.6הספק דיווחמ"בע

9592

להתיישבות ' חק' דולב כפר שת

0מ"קהילתית בע

' חק' דולב כפר שת

להתיישבות 

39.96.1הספק דיווחמ"קהילתית בע

0.60.6הספק דיווח'חק' שת' עתניאל אג0'חק' שת' עתניאל אג9594

3.34.9הספק דיווח'שת' מבוא דותן אג0'שת' מבוא דותן אג9595

8.97.9הספק דיווחישוב קהילתי- יצהר 0ישוב קהילתי- יצהר 9597

2.73.3הספק דיווחעלי ועד מקומי0עלי ועד מקומי9598

10063

' שת' להת' פ' חמדיה ק

0(במערכת הארצית)מ"בע

' להת' פ' חמדיה ק

במערכת )מ"בע' שת

400.9(הארצית

0(מערכת הארצית)נוה אור קבוץ 10079

נוה אור קבוץ 

754.8596.1הספק דיווח(מערכת הארצית)

0(מערכת ארצית)יזרעאל קבוץ 10189

יזרעאל קבוץ 

100.7114.2הספק דיווח(מערכת ארצית)



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

3.01.8ד'חלבי מג0ד'חלבי מג10544

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.51.1בדש יורם5כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.7בובריק אברהם8כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

6.80.0ראק הראל10כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.21.0הלל דניאל13כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.20.3סמדר מרדכי14כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.40.2גרטן דוד15כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.60.7מירון מאיר17כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

4.84.9הררי אמנון19כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.56.8הררי י ובן נתן א20כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.55.8ולד יוסף22כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.01.9חורש יעקב23כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.33.8חיותמן זכריה25כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.60.8חיותמן דני26כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.3לויט אברהם31כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.36.0לויט דב33כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

3.03.5ניסינקורן יעקב39כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.11.7סגל אהרון ומשה40כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.00.8פרידמן שלמה45כרכור



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.60.6פריימן יעקב46כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.82.8רביד אביבה54כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

2.66.3שינטל שמואל55כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.910.0שפהרד עזרא56כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.8חנוביץ רבקה58כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.6אבני שלמה61כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.5אוקונובסקי שרגא66כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.8גולדמן מיכאל70כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.61.1סופר יהונתן86כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.33.5צצקס אקסלברד דוד92כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.5לברטוב פייבל99כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.2רוזן שבתאי ונעמי103כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.2רובינשטיין אריה116כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.1חנוביץ יצחק117כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

2.17.8יחיאל אהרון122כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.71.5פרידמן אורי136כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.03.1גוניק יעקב139כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.61.7סלומון מייק147כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

151כרכור

 (1987)איצקוביץ . י

2.63.5'ושות



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

5.68.3פוקס צבי ונירה152כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

4.77.0לימור מלכה153כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.72.8גולדמן רפאל156כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.0מנגם שלום161כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.32.1'חיותמן זכריה ושות163כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

8.410.3אביסף חברה165כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.91.3קוק ראובן166כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.20.3סלע ישראל167כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

2.55.6בר עוז משק חקלאי168כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.01.7יעקב-גד בן169כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.8גורדון יעקב170כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.9זינגר מרים171כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.71.9יעקב חזנוב172כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.81.0דוד רזי173כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.01.1יוחנן סטרשנוב175כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.4יעקב אברהם-בן176כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.82.2ראביד נדב177כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.4פריד חיים178כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.10.1הירשברג מיכאל179כרכור



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.91.4ארמון אילן180כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

4.07.6יכנס פסח181כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.61.0הרנס יעקב182כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.61.0ברקאי יוסף183כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.21.9ולכינסקי גרשון184כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

186כרכור

בורכרד אליעזר 

0.90.7(יורשים)

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.03.1סלובטיצקי אהוד187כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.4רובינשטיין שמואל188כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

189כרכור

ברנשטיין  נורית 

0.90.8ופרנק

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.01.0פנקס אסתר וחיים190כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.10.6פוטשניק עוזי191כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.72.4אושרי עמוס192כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.21.3ספקטור אורי193כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.4נייגט יהודה ושרה194כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.41.0עמנואל דוד ועפרה195כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.93.6מיכלזון יגאל ואסתר196כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.4מ"חוות איש בע197כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

1.81.5מ"כפר לי בע198כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.71.0סולומון יעקב199כרכור



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

2.915.6זהבי זאב200כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.4תמרי לאה ויצחק202כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.10.2כהן דן204כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.41.7ויסמן לילי205כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.20.3שליט-מלינוביץ207כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

6.48.6בן ציון מזרחי דוד208כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.6קסטן מרדכי209כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.60.1גל משה210כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.1ברנדשטטר יאיר212כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.2לוי תלמה213כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.80.7קפלן דבורה215כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.8איתן דרומי216כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.20.8סלע יצחק וזיוה217כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.00.9רסיסי יוחנן218כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.62.5יעקובוביץ אלכס219כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.31.3זוהר דינה ושלמה220כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.3שובל דב221כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.81.7אלמגור מרדכי222כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.62.7טמיר אהוד224כרכור



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.81.6ברו בנימין228כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.80.9בן יהודה גדעון230כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.6בהרב דנה231כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.50.4נתן מאס232כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.40.4הרשברג לילי233כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.61.5(דוכן)קפלן משה 234כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.30.6הלטר ארדין237כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.60.8ברו דוד238כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.40.8גנץ משה239כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

0.70.5ארבל משה240כרכור

12995

- מועצה מקומית פרדס חנה 

242כרכור

ויזמן יחיא 

254975531.62.5

2.21.6הספק דיווחמתיישבי תלם0מתיישבי תלם19525

0מתישבי ריחן ישוב קהילתי19570

מתישבי ריחן ישוב 

30.54.0הספק דיווחקהילתי

2270

ח למים "מי חוף הכרמל אגש

0בחוף הכרמל

מי חוף הכרמל 

ח למים בחוף "אגש

7495.36999.1הספק דיווחהכרמל

2270

ח למים "מי חוף הכרמל אגש

80.062.0הספק דיווחעופר סלע56בחוף הכרמל

2270

ח למים "מי חוף הכרמל אגש

53בחוף הכרמל

תקווה אינסופית 

9.50הספק דיווחמ"בע

2270

ח למים "מי חוף הכרמל אגש

34.00הספק דיווחמ"דור בעלי חיים בע57בחוף הכרמל



מספר 

שם צרכן ראשיצרכן ראשי

מספר 

צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

האם הספק 

צריכה שפיריםהקצאה שפיריםדיווח

כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי . ן"צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד

. ן"השפד

כוללת צריכת המים השפירים מים מותפלים שהוזרמו למערכת הארצית, כמו כן

חטיבת אסדרה

ק לצרכנים מפורטים " באלפי מ2018נתוני צריכה והקצאה לחקלאות לשנת 

 בלבדמערכת הארציתב

253,350.3231,330.9כ"סה
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