
8.3.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

2020בפתיחת שנת - לצרכנים  (4)    יתרות בהסכם המים 

מקושרים

צרכן צרכן ראשישם

מפורט

סכום זכאות 

₪לצרכן 

סכום מענק מצטבר 

₪מאושר לצרכן 

יתרה זכאות 

₪ לצרכן 

יתרה )

להתחייבויות 

(חדשות
53420452,627452,6270 אביחייל

7886888104,990104,9900בכפר שמריהו' מים שית'  אג

119901,295,1601,295,160 אגודת המים בעמק הירדן

421801,333,802266,7601,067,042מ"ח בע" אחזקות ניר אליהו אגש

8950578,859578,859 אחיהוד

41900661,445132,289529,156 איל

22205,430,2975,382,26548,032 אילת השחר

110707,799,7507,799,750 אלמגור

8960314,883313,974909 אפק

6676031,60131,6010 באר טוביה מושב

6508038,51638,516מ"מונד בע- בארות תל

80350435,728280,842154,886ס חקלאי מקוה ישראל" בי

53560617,182354,304262,878אגודה-  בית הלוי 

22604,251,8213,827,044424,777מושב-  בית הלל 

1270456,483453,3943,089 בית העמק

383501,106,6221,101,0405,582(מושב) בית חנן 

43350224,83944,968179,871 בית יהושע

5350000 בית יצחק

38360360,612360,6120מושב עובדים-  בית עובד 

5359000 ביתן אהרון

1280622,090622,090 בן עמי

393101,391,4361,124,286267,150 בני דרור

48530348,180238,240109,940 בני עטרות

433701,130,176567,004563,172 בני ציון

43380808,761808,7610אגודה- בצרה

66800595,946595,946 בצרון  אגודה

96001,950,1771,950,1707 בצת

53881146,801146,801מ" בר מור יזמים בע

83201,550,194310,0391,240,155 ברעם

3840000אגודה-  גאליה 

6954000 גבולות

40630824,247824,247ן" גבעת ח

6685000 גבעתי

23004,225,595845,1193,380,476 גדות

4580683,067277,498405,569 גזית

41950723,728339,480384,248 גן חיים

38410104,787104,787 גן שורק



26770190,16669,591120,575 גן שמואל

43440624,353624,353 געש

112303,514,9103,514,910 גשר

23705,783,6542,404,9093,378,745 דן

23804,443,7301,564,1902,879,540 דפנה

113002,887,8972,887,897 האון

6113089,46089,460 האוניברסיטה העברית

24104,108,8731,114,4452,994,428 הגושרים

22450173,583173,5830מ" הדרי אפרים בע

2245125,30725,3070מ" הדרי אפרים בע

2245210,13510,1350מ" הדרי אפרים בע

2245311,16611,1660מ" הדרי אפרים בע

2470922,931184,586738,345ע. החברה לחקלאות ג

2710753,578150,716602,862ע. החברה לחקלאות ג

42280216,265119,10197,164 החברה לניהול בית ברל

53710642,442642,442 המעפיל

70220979,295979,2950 זיקים

5378000שיתופית'  חבצלת השרון אג

50170227,24045,448181,792 חגור

53960154,87230,974123,898(אגודה  ) חגלה   

24803,520,803704,1612,816,642 חולתה

5650577,286577,286מ"בע'   חוף הכנרת אג

5651201,938201,938מ"בע'   חוף הכנרת אג

113702,376,9632,376,963 חוקוק

5085000 חפץ חיים

6698000 חצב

9180157,290157,290 חקלאי יודפת אגודה שיתופית

53810806,713683,256123,457 חרב לאת

395003,373,087513,7922,859,295 חרות

52120105,467105,4670 טירת שלום

42760100,406100,4060מ"ל בע" יכין חק

649404,115,576984,3193,131,257מ"ל בע" יכין חק

9100315,199314,360839קיבוץ-  יסעור 

42080302,674238,34764,327שיתופית' אג-  ירחיב 

3621000 כפר אביב

25305,305,1231,061,0254,244,098 כפר בלום

25404,749,409949,8823,799,527 כפר גלעדי

4024000מפעל המים- כפר הדר

4852000 כפר הנוער בן שמן

2550476,603305,671170,932 כפר הנשיא

395402,540,433970,4861,569,947 כפר הס

53940141,861141,8610אגודה- אה " כפר הר

53950823,009627,280195,729 כפר ויתקין

5399000מושב עובדים-  כפר מונאש

9120551,645551,6450 כפר מסריק

43680750,892262,360488,532 כפר נטר

25701,909,1291,909,1290 כפר סאלד

50300600,890600,8900 כפר סירקין

7037000 כרמיה

3280370,514370,44866 לביא



26106,422,500990,3135,432,187 להבות הבשן

7155000 לכיש

7155700 לכיש

64204,784,4324,784,432מ" מגדל כפר שיתופי בע

5353000 מושב בורגתה

41400456,389456,3890 מושב גאולים

5346000מ" מושב התימנים אלישיב בע

7216000מ" מושבי הנגב בע

90100694,225565,186129,039מ"ע בע" מח

5409000 מטעי השרון

2270013,631,41913,631,419מ" מי חוף כרמל בע

74001,470,9331,470,933 מים בגליל

5410011,08811,0880 מכמורת מושב עובדים

23202,983,2412,095,674887,567 מנרה

5412000 מעברות

27150584,026584,0260 מענית

27140550,733550,334399 מצר

26707,211,4483,829,9903,381,458 משגב עם

54130475,133475,133 משמר השרון

27405,014,8681,002,9744,011,894 נאות מרדכי

710601,180,1591,180,159 נגבה

67270822,178822,1780מושב עובדים-  נוה מבטח 

7477000 נחל עוז

50450742,804742,804 נחשונים

6729000מ"חקלאית שיתופית בע' אג-  נטע

38790328,961328,961 נטעים

7049060,88260,882 ניצנים

42920396,386396,3860 ניר גלים

66860147,329147,3290 ניר גלים

6979000 נירים

3884000נשים עובדות.  נעמת ת

37210277,913277,9130 נצר סרני

7031000 נתיב העשרה

84902,055,070411,0141,644,056 סאסא

7170000 עוצם

6735000 עזריקם

75710418,241418,241 עין גדי

5417043,24643,2460 עין החורש

92202,296,3922,123,328173,064 עין המפרץ

6982000 עין השלושה

755703,095,7802,370,028725,752 עין חצבה

28101,828,5051,222,648605,857 עמיעד

28204,842,4511,217,3753,625,076 עמיר קיבוץ

38880307,248307,2480 פלמחים

856000 פרוד

6986000 צאלים

422401,853,045370,6091,482,436 צופית

416702,019,3602,019,3600(מושב) צור משה 

341501,953,4331,953,4330 קבוץ גבעת ברנר

4309041,78941,789(קיבוץ) קבוצת יבנה 



6715000(קיבוץ) קבוצת יבנה 

67000293,792293,7920 קיבוץ חצור

9870527,839527,8390 ראש הנקרה

29202,229,848445,9701,783,878 שאר ישוב

423601,203,315239,335963,980 שדה ורבורג

29403,843,7023,701,869141,833 שדה נחמיה

235502,509,2832,509,2830ים- שדות

42370552,282531,25621,026 שדי חמד

29703,639,1972,448,1031,191,094 שמיר

29002,387,4101,464,062923,348 שניר

19360517,206517,2060 שער העמקים

22340169,59233,918135,674אברהם סולימני

5433000אברהם סולימני

579103,455,7172,510,614945,103ש להספקת מים בע קדימה"אג

5710376,32575,265301,060אגודה חקלאית עלי כנרת

398002,082,3992,082,399אגודה עין ורד

415601,831,9161,831,916מ חקלאות נורדיה"ח בע"אגש

12300580,641580,6410איאד ערטול

6718000מ מטעי פיקן"בישראל בע

3900000מ הדרי איצחק חקלאות"בע

6132000מ הדרי איצחק חקלאות"בע

6160000מ הדרי איצחק חקלאות"בע

5566012,071,1248,616,8563,454,268מ מהדרין"בע

55990657,779131,556526,223מ מהדרין"בע

36100893,385893,3850הדרום גן

4410040,94740,947יחיא עבד אלרחים' חג

53790793,819597,928195,891חיבת ציון כפר

539701,172,363818,739353,624חיים כפר

70250219,683219,683חקלאית שי שדות לכיש אגודה

70251433,579433,579חקלאית שי שדות לכיש אגודה

3653000חקלאיתבעמ כפר בילו אג

7030600שותפות כללית יד מרדכי-חיל-יד

4639010,71210,7120יעקוב מירון

4849000יצחק בארות

67300469,438469,4380יצחק סלוקי

7035000כוכב מיכאל חברה לניהול

4078000ל מושב"כפר מל

537001,278,921622,791656,130להספקת מים אגודה שיתופית

4412000לילא יוסף נאשף

75990548,389548,3890מושב עובדים כפר אזר

4890000מושב עובדים כפר טרומן

439201,516,7831,092,706424,077מושב עובדים רשפון

4262073,86773,867מושב שיתופי בני דרום

4300014,23214,232מ תעבורה"מיכלי מלט בע

408701,098,956403,061695,895נוה ירק מושב

3245900נח רבינוביץ

514588800נחלת יהודה מפעל המים

1738013,95813,958עפר לאואר

23101,539,0901,529,7039,387קיבוץ גונן

34730568,470568,470קיבוץ קבוצת שילר



5940116,57916,5790שלום בן שלום

59402000126,16426,1640שלום בן שלום

מעבירי זכויות
צרכן צרכן ראשישם מגדל מעביר הזכויות

מפורט

סכום זכאות 

של צרכן 

₪מעביר 

סכום מענקי ₪סכום העברה 

השקעות 

שאושרו 

לצרכן מעביר 

₪

5955045,56745,567תמיר עורקבי

116805,371,7534,297,4021,074,351 עין גב

112108,473,1073,416,378854,094 גינוסר

111210519,660463,615115,904 גינוסר

70300282,971282,971מרדכי יד

26504,683,5061,000,0001,069,701 מעין ברוך

50530923,249923,249 עינת

500601,047,6911,047,691 גבעת השלושה

25604,155,1931,348,8761,495,869 מימי יובל אגודת מים שיתופית

מקבלי זכויות
צרכן שם מגדל מקבל הזכויות

ראשי 

מעביר

צרכן 

מפורט 

מעביר

סכום קבלה 

₪

סכום מענקי שם מעביר הזכויות

השקעות 

שאושרו 

₪למקבל 

45,567תמיר עורקבי5955045,567יוסי גערני

282,971מרדכי יד70300282,971ש"יד מרדכי חקלאות גד

780,406 עין גב116804,297,402מ"ח בע" עין גב אחזקות אגש

200,817 גבעת השלושה500601,047,691ירקון גידולי שדה

176,965 עינת50530923,249ירקון גידולי שדה

לא מקושרים

צרכן צרכן ראשישם צרכן ראשי

מפורט

סכום זכאות 

₪לצרכן 

שם צרכן מפורט

עלי מוהנא משלב12710העמק קבוץ-בית

כברי קבוץ14100כברי קבוץ

לוחמי הגיטאות קבוץ143074,015לוחמי הגיטאות קבוץ

סער קבוץ14900סער קבוץ

עברון קבוץ15100עברון קבוץ

אופק מוסד חינוכי15140עברון קבוץ

לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל19200לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

5522658. ז.זיאדאת סאלח ת19220לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

3548839. ז.סלים אחמד ולידי ת19230לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

35488378. ז.סלים עאוני ת19240לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

35288844. ז.אבר אחמד מוחמד ת'ג19250לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

52975877. ז.מוסעב חוסני בטאח ת19260לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל



28179653נעמאן עבדאללה 19270לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

מטולה254430,892נישטיין אהוד

מטולה254529,682כץ יעקב

מ"בע (1997)חברת פרדס טבריה 3550268,528מ"בע (1997)חברת פרדס טבריה 

מ"אפרת ייצור ופתוח בע3630262,004מ"אפרת ייצור ופתוח בע

מ"עלי באר אגודה שיתופית להשקאה בע מ"עלי באר אגודה שיתופית להשקאה בע38600

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי ר"יער  ישראל ד38610

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי יער  גדעון38620

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי 58258419. ז.יוסף פישר ת386110

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי 31419062שלום וקנין 386120

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי עלי באר לצריכה חקלאית3868880

מ"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי משתמשים ביבניאל386310000

בלפוריה מושב454075,230בלפוריה מושב

היוגב מושב46500היוגב מושב

טריידל גבריאל565425,108מ"חוף כנרת אגודה להשקאה בע

הלוי יואב ושניידרמן טוביה565567,452מ"חוף כנרת אגודה להשקאה בע

מ"משק כהן בע)כהן אורי  567091,139מ"משק כהן בע)כהן אורי  

מ"להתיישבות בכנרת בע' שת' מי כנרת אג מ"להתיישבות בכנרת בע' שת' מי כנרת אג56800

מ"מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע דרוקמן ראובן642124,330

מ"מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע 58253972אייל טנגנסקי 64230

משמר העמק קבוץ687037,372משמר העמק קבוץ

33259490. ז.מנאל סובח ת89610אפק קבוץ

מ חוות יבור"בע(1939)הזרע 90400מ חוות יבור"בע(1939)הזרע 

גשר הזיו קבוץ96300גשר הזיו קבוץ

בית עולי הרגל טבחה11040182,102בית עולי הרגל טבחה

משרד החקלאות אגף הדייג116100משרד החקלאות אגף הדייג

שושן עליזה ושלמה11640221,195שושן עליזה ושלמה

נהלל מושב13620486,405נהלל מושב

כהן אהרון ואחרים136210נהלל מושב

50273648דורית ואיתמר סלע 136220נהלל מושב

שדה יעקב מושב138400שדה יעקב מושב

'שת' חק' שבי ציון מושב אג151500'שת' חק' שבי ציון מושב אג

אלטשולר יחיעם168200אלטשולר יחיעם

אלטשולר יחיעם168400אלטשולר יחיעם

9892670אלטשולר יחיעם 9892670168700אלטשולר יחיעם 

גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 169900גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אברמוביץ אריה ואברהם169910גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אברמובסקי יעקב169930גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

9892662ז .דרורה ורד   ת1699100גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

53312658. ז.חיים אליוביץ  ת1699120גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אפרתי אבישי1699170גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

33814880קבסה חי דוד 1699200גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

40489650קרושיניסקי יועד 1699220גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ארד בנימין-ארנס מיכאל וצבי1699240גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אשכנזי ישראל ומשה1699250גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ברק דהאן1699260גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

באומגרט א1699320גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

31972342בונשטיין אהרלה  1699350גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

031548613. ז.סער מקורי ת1699400גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

בלום אבשלום ושות1699410גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 



בן עזרא שושנה1699480גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ברקוביץ אברהם ואשר1699530גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גולדשטיין מרגלית1699560גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גולדשטיין יוסף ויעקב1699570גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

מקס דוד1699630גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גידלוביץ יוסף1699640גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גרף אביהו1699670גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

9895558. ז.הוכמן יעקב ת1699730גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

51830206זיתוני שמעון  1699910גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

חנניה רחמים1699940גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

כהן עמיצור ואהרן1699980גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ליבוביץ זלמן בן יעקב16991130גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

31766330. ז.הרבסט אורלי  ת16991150גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

לפר נחום ושות16991220גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

בית אל16991250גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

נוידרמן יגאל ויעל16991380גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

סמסונוב יעקב16991450גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

פויזנר יוסף16991500גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

פיין יפרח16991520גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

פיקוביץ מלאכי16991560גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

קרניאל ישראל16991740גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

רוזנטל חיים16991760גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

דניאל יקיר16991820גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

דור און אמיר16991910גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

שמואלביץ אריה16991930גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

שפירא זאב לוי אמנון16991950גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

שצמן צבי ויאיר16992000גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

שרון יזהר16992010גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

תשבי ישראל16992020גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

מזרחי זוהר16992040גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ועדנה וגיל, סמסונוב זלמן16992100גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ליבוביץ עקיבא16992120גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

צעירי אברהם דוד וחיים16992130גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

שובל ינון וציון16992140גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

960021. ז.קרניאל שחר ת16992300גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

צוקרמן16992320גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

בלום יוסף16992340גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ר"לב אקוש ד16992350גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

הולצר בנימין16992370גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

נחום אליהו16992480גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

כהן שמואל16992490גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אפשטיין עמוס16992560גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

זילברשטיין שלום16992680גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

דוראון יהודה16992750גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

חכם מאיר16992760גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

רוזנבוים עדי והגר16992890גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

פריד חיים ותמר16992900גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

לאואר עופר16992950גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

כהן עופר16992960גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

לאה (הלפרין)סלע 16992970גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 



מחנאי ישעיהו ושושנה16992980גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גולדשטיין יעקב16993000גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

בונשטיין יחזקאל16993010גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

כהן ברכה16993020גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

פיין רם16993070גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

אורן רענן16993080גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

דוראון הדר וסיגלית16993090גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

יעקובי יחזקאל16993100גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

קרניאל יהודה ואיתי16993170גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

ארנון מנשה ונעמי16993200גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

קישון עדנה16993250גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

23991649ארנס יעקב 16993310גבעת עדה המועצה המקומית- בנימינה 

גולדשטיין יעקב170500גולדשטיין יעקב

הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ171300הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ

אורי הכהן171400אורי הכהן

מים אגודה שתופית173600מים אגודה שתופית

ארד בנימין וארנס צבי173700ארד בנימין וארנס צבי

נחלת זבוטינסקי174100נחלת זבוטינסקי

שטילמן עטרה174510חברת מים זרגוניה צפון בנימינה

( שותפים14)אפלבוים ואחרים 174520חברת מים זרגוניה צפון בנימינה

שטרן רבקה,אמיר אהרונה,בלבן אילנה174530חברת מים זרגוניה צפון בנימינה

רם פיין,  יאיר שצמן174900רם פיין,  יאיר שצמן

עינב קרניאל לאואר175000עינב קרניאל לאואר

9630450ז .פויזנר עדנה ת178530מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

בן ארצי רחל1785120מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

היין אגודה1785210מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

9891342. ז.משה יעקב כהן ת1785290מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

סגל אליהו1785350מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

תושבי אשרה - (בן יצחק)רגב צבי1785440מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

דורון יעקב1785460מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

חיילובסקי שולמית1785500מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

גבעת עדה למשקי עזר17857770מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

גבעת עדה לצריכה חקלאית17858880מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

יגור קבוץ191000יגור קבוץ

מ"קרמן חברה לחקלאות בע1930019,413מ"קרמן חברה לחקלאות בע

רמת יוחנן קבוץ193400רמת יוחנן קבוץ

גרף יוסף ואשר196800גרף יוסף ואשר

יהודה קרניאל199400יהודה קרניאל

צאירי אחים200400צאירי אחים

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג203100

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג אל מנאר אגודה בכפר קרע203170

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 41702937. ז.אבו עקל מאהר ת203180

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 39511340. ז.גזייל קוטיבה ת203190

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 52404084. ז.עאדל עלימי ת2031160

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 0562566935חבאיב בדיע  2031170

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג סינדאנת הגליל2031180

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג אלגודור20311910,981

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 33134313. ז.מילחם מילחם  ת2031200

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 55192587. ז.אבו מולחם סלימאו  ת2031210

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 57619728. ז.אבו הלאל אמחד ת2031220



מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 21457494. ז.יונס נזיר מחמוד ת2031240

מ"למים בעארה וערערה בע' שת' אלאמל אג 21444898. ז.יונס ראיס ת2031250

זוהר יובל210800זוהר יובל

שמואל גרוס211200שמואל גרוס

פלוטקין אליהו211500פלוטקין אליהו

פלוטקין אליהו211700פלוטקין אליהו

אשתר ערן  ואחרים212300אשתר ערן  ואחרים

שי רהב212500שי רהב

מ" חברה חקלאית בע95סגיב 212600מ" חברה חקלאית בע95סגיב 

אטיאס  רעיה-ז עופר"ברא-ז אורית"ברא213000אטיאס  רעיה-ז עופר"ברא-ז אורית"ברא

יעקב ברגמן213100יעקב ברגמן

מ"בע (1991)האזור הירוק 213200מ"בע (1991)האזור הירוק 

רוטמן עזרא213230מ"בע (1991)האזור הירוק 

יואל ירושל-חילו יחזקאל ויהודית-זוהר יובל213400יואל ירושל-חילו יחזקאל ויהודית-זוהר יובל

מ"גוזמן ובניו בע. ש213800מ"גוזמן ובניו בע. ש

מ"מטעי ריבה בע214600מ"מטעי ריבה בע

נדב כנרי216700נדב כנרי

מ"השקאה בעטה בע' חב2173016,645מ"השקאה בעטה בע' חב

גרוס שמואל אברהם ומרגלית217360מ"השקאה בעטה בע' חב

ליובין אבשלום ויפה217370מ"השקאה בעטה בע' חב

מ"שלמה פרנק בע217400מ"שלמה פרנק בע

גולדשטיין שרה וגדעון2177450מ"מי חדרה בע

זיסהולף צביה-ליכט יצחק2177620מ"מי חדרה בע

58002726. ז.מימון יורם ת2177640מ"מי חדרה בע

34492009. ז.אלנבארי עיד ת2177670מ"מי חדרה בע

יהודית דגני2177680מ"מי חדרה בע

משתמשים בחדרה2177300000מ"מי חדרה בע

ליובין אבשלום ויפה218100ליובין אבשלום ויפה

005422126פלוטקין אליהו   005422126219200פלוטקין אליהו   

מ"פידרוס השקעות ופתוח בע220700מ"פידרוס השקעות ופתוח בע

יצהר נתן ונירה220800יצהר נתן ונירה

מ"מטעי קולומביה בע2211013,531מ"מטעי קולומביה בע

פלוטקין אליהו2212017,325פלוטקין אליהו

מ"סולגוד בע221700מ"סולגוד בע

57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני  57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני 222400

57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני  גיורא טמיר-ד סגל"עו2224200030

57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני  פורמן דב2224200040

57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני  שרוני יורשים2224200050

57450637 ואהוד סגל 009500653שלמה שרוני  זילברשטיין2224200060

אליהו פלוטקין223300אליהו פלוטקין

אליהו פלוטקין2240018,919אליהו פלוטקין

קרני דתיה2244044,401קרני דתיה

עמסי224540מ"קרן אהרונסון בע

גינון קדיעה224550מ"קרן אהרונסון בע

אתרוגי ישראל224580מ"קרן אהרונסון בע

מ"נכסי יעקב ורחל בע225100מ"נכסי יעקב ורחל בע

יוסף הר גיל ומרדכי בקר225300יוסף הר גיל ומרדכי בקר

מ" חברה חקלאית בע95סגיב 225400מ" חברה חקלאית בע95סגיב 

חיים רוטמן, בן ארצי גד יואב וענת225500חיים רוטמן, בן ארצי גד יואב וענת

יעקב ברגמן225600יעקב ברגמן



אליהו פלוטקין226300אליהו פלוטקין

מ"חוות מקורה בע232000מ"חוות מקורה בע

אגף הדיג' משרד החקל- למדגה ' דור תח232100אגף הדיג' משרד החקל- למדגה ' דור תח

בית ספר חקלאי- מאיר שפיה 235600בית ספר חקלאי- מאיר שפיה 

מ"קרית חיים אגודה הדדית בע250200מ"קרית חיים אגודה הדדית בע

המשקם משתלה250210מ"קרית חיים אגודה הדדית בע

3172027. ז.גברין אימן מוסטפא ת2586870מ"מי עירון בע

עבדאללה יאיף שרקעה25861250מ"מי עירון בע

עבדאללה נאיף שרקיה25861320מ"מי עירון בע

580050615עמותת חסידי חוסני אלקואסמי 25861360מ"מי עירון בע

59504985. ז.בארין מערוף ת'ג25861540מ"מי עירון בע

משתמשים בטייבה2586300110מ"מי עירון בע

מ"בע (18-18)בנימינה -אליעז266700מ"בע (18-18)בנימינה -אליעז

ברקאי קבוץ26730365,006ברקאי קבוץ

מ"מטעי גן בע267720גן שמואל קבוץ

אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת271000אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת

מגל קבוץ27120102,630מגל קבוץ

סעיד מחמוד נאגי2714130מצר קבוץ

מ"בע' שת' עירון מושב עובדים להת-עין מ"בע' שת' עירון מושב עובדים להת-עין27280527,830

עין שמר קבוץ27290746,106עין שמר קבוץ

מ"ג בע"נכסי חמ2971033,511מ"ג בע"נכסי חמ

גור צבי3178280מ"מעינות השרון בע

שמעוני איתן3178670מ"מעינות השרון בע

נגר ראובן3178700מ"מעינות השרון בע

תעסה אברהם3178720מ"מעינות השרון בע

ז"רות מרים ברא-ז"מטעי ברא3178980מ"מעינות השרון בע

35079961. ז.גאבר גאזי אחמד ת31781040מ"מעינות השרון בע

511117715מ "רגב חקלאות בע31781110מ"מעינות השרון בע

גלי משה31781140מ"מעינות השרון בע

משתמשים בכפר יונה3178300010מ"מעינות השרון בע

משתמשים בפרדסייה3178300020מ"מעינות השרון בע

כפר הילדים והנוער- הדסים -ויצו3185019,280כפר הילדים והנוער- הדסים -ויצו

מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג31860901,366מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

מ"ייזום וניהול נכסים בע. ל.ש.א.ר319000מ"ייזום וניהול נכסים בע. ל.ש.א.ר

מ"פלג אגודה הדדית בע320500מ"פלג אגודה הדדית בע

מ"בוקר שיווק ואריזה בע- גלי משה3210015,688מ"בוקר שיווק ואריזה בע- גלי משה

גלי משה בוקר שיווק ואריזה321400גלי משה בוקר שיווק ואריזה

מ"בע' חק' שת' צור אג-תל321700מ"בע' חק' שת' צור אג-תל

031536303נועם ששון 031536303323100נועם ששון 

לרר מאיר324520(1998)גולות 

בידלובסקי יוסף324540(1998)גולות 

אנטון נח ושילה אביבה324550(1998)גולות 

אבאיוב יחיאל324570(1998)גולות 

אברהמי אביב324580(1998)גולות 

חגאבי זכריה3245100(1998)גולות 

מזרחי דוד3245120(1998)גולות 

ספקטור מרדכי3245140(1998)גולות 

פאוזי אהרן3245180(1998)גולות 

רבינוביץ נח3245190(1998)גולות 

זוסמן חנן3245200(1998)גולות 



חנוכה אהרן3245220(1998)גולות 

לוי אברהם3245230(1998)גולות 

ארנון יצחק3245250(1998)גולות 

רודומון אליעזר3245300(1998)גולות 

ורבין בנימין3245320(1998)גולות 

חגאבי שלום3245340(1998)גולות 

גיג בעמ3245350(1998)גולות 

רבינוביץ נח ונורית3245360(1998)גולות 

אל אל סי.פירסט קואליטי פרופרטיז  וי340300אל אל סי.פירסט קואליטי פרופרטיז  וי

יונתן ואיתאל, שרה,קולב דוד340310אל אל סי.פירסט קואליטי פרופרטיז  וי

לפידות מיכאל ודליה345100לפידות מיכאל ודליה

קרן אביאל347600קרן אביאל

קאופמן שלום350600קאופמן שלום

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג355800

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג נירה-הדרה ו,ארקין ישי355810

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג אדמוני יצחק355820

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג הנקין יורם355840

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג הנקין ישעיהו355850

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג ויס ולדד355860

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג חזנוב עמרם355870

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג סברדלוב משה ויגאל3558120

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג פוקס ירמיהו3558150

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג קפלינסקי אחים3558170

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג שפק שלמה3558180

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג שכביץ וסופר3558190

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג גני רון בעמ3558210

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג גפני יהושוע3558220

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג בראודה נתן3558250

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג אדמוני שמשון3558310

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג גוזנסקי אברהם ומאיר3558320

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג וינר משה3558360

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג וינר יעקב3558370

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג רוזנר משה3558480

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג קפלן מאיר3558620

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג פוקס אבנר3558700

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג פוקס דן3558720

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג הנקין דוד3558730

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג ניר ראובן3558760

מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג אברוצקר דורון3558960

'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג3559035,335'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

064865777  ורחל מלר 051600161מלר נתן 064865777370900  ורחל מלר 051600161מלר נתן 

לוין גדליהו ושולמית373000לוין גדליהו ושולמית

מ"להספקת מים בע' שת' בארנו אג379300מ"להספקת מים בע' שת' בארנו אג

מ"פרדס גן יבנה בע.  פ. ס.י380600מ"פרדס גן יבנה בע.  פ. ס.י

משה פאר, כרמלה פלדמן,רנה גולד,זאב אילני382800משה פאר, כרמלה פלדמן,רנה גולד,זאב אילני

מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י382900מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

ורדה אפרת383000ורדה אפרת

חורש רפאל ואחרים-בירשאן עובדיה3831023,086חורש רפאל ואחרים-בירשאן עובדיה

אלרגנד384110גן שורק מושב

י זילבר משה"ירין אסטבלישמנט ע385000י זילבר משה"ירין אסטבלישמנט ע



נוי אליעזר ואחים385600נוי אליעזר ואחים

דני קובו ראובן בנגר3860016,141דני קובו ראובן בנגר

המבורגר אריה-פינקל ובניו386600המבורגר אריה-פינקל ובניו

פינקל משה ואיתן3866200010המבורגר אריה-פינקל ובניו

המבורגר אריה3866200020המבורגר אריה-פינקל ובניו

לרר מיכאל386800לרר מיכאל

שרה קפלן387400שרה קפלן

קורן שמואל387930נטעים מושב

מרום חיים סעתי חווה387960נטעים מושב

ביקל גדעון3883016,527ביקל גדעון

אלמוג דניאל  ונורית388900אלמוג דניאל  ונורית

ר, דוד אלגום, מרים רחל אלגום, דפנה ברגמן ר, דוד אלגום, מרים רחל אלגום, דפנה ברגמן389500

ראובן הוכברג389600ראובן הוכברג

עמיעד רינה- עמיעד אמוץ389610ראובן הוכברג

רונן חרודי ורועי חרודי, ישראל אליאש389700רונן חרודי ורועי חרודי, ישראל אליאש

אליאש פרדס3897200020רונן חרודי ורועי חרודי, ישראל אליאש

מ"יבוא ושווק בע- ח "צ. ש3935017,323מ"יבוא ושווק בע- ח "צ. ש

חקלאית' עין שריד אג394300חקלאית' עין שריד אג

האחים דוד394900האחים דוד

שיווק הדרים. מ.ש- פרות אלפסי 396050ארנון יוסף, אדיב שמואל, לויתן דניאל

משמרת מושב397201,889,269משמרת מושב

עזריאל מושב39790281,243עזריאל מושב

טל יוסף וזיוה כהן3980515,786עין ורד מושב

ייצור ושיווק פרחים- פרום אמנון 3980757,637עין ורד מושב

קפלן יאיר3993035,776קפלן יאיר

להבי קפלן3993118,180קפלן יאיר

מור פירות השרון399320קפלן יאיר

ח עזרא-שנסי-גלעדי-זיו אב401700ח עזרא-שנסי-גלעדי-זיו אב

36346591יוסי לוזון 4027110מ"הדדית בע' מבוע אג

מבוע אג לחקלאות4027200020מ"הדדית בע' מבוע אג

משתמשים ברמות השבים4027310000מ"הדדית בע' מבוע אג

משתמשים בהוד השרון4027310020מ"הדדית בע' מבוע אג

מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע40390153,955

מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע עפרון403910

מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע גזונדהייט403930

מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע טרשי רוקי וחזי ואחרי-אידה סלים- רון נאוה403940

מ"רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע לוונטל עמוס403990

אלישמע מושב4055056,797אלישמע מושב

לסקי צבי406330ן"גבעת ח

זיס שלום406340ן"גבעת ח

עקרבי בן ציון406350ן"גבעת ח

הושנג גאולה-פרויז גאולה4063617,621ן"גבעת ח

סוקולנסקי4063810,070ן"גבעת ח

כסלו4063100ן"גבעת ח

משקי עזר4063120ן"גבעת ח

נמרוד מנדל4063130ן"גבעת ח

מלכוב ניר40631415,884ן"גבעת ח

דותן ישי4063150ן"גבעת ח

טלמור מרים40631620,152ן"גבעת ח

צחור-וייס40631813,538ן"גבעת ח



לסק4063190ן"גבעת ח

 מנדל יהונתן4063200ן"גבעת ח

ירקונה מושב407300ירקונה מושב

מלמוד עוזי4078120ל מושב"כפר מל

כסלו שלום4078130ל מושב"כפר מל

מלמד מנשה4078140ל מושב"כפר מל

כברי פנינה4078190ל מושב"כפר מל

מלמוד אריה4078210ל מושב"כפר מל

3439718. ז.פנחס כרמי ת4078260ל מושב"כפר מל

עדנים מושב409100עדנים מושב

(בקדימה)פרדס בחיסכון 4151173,070מ"הדרי בית ליד בע

שער אפרים מושב417200שער אפרים מושב

עטיה מוחמד מטני417210שער אפרים מושב

53806824מוחמד אבו דייה ' חג4208124,110ירחיב מושב

נוה ימין מושב42170818,459נוה ימין מושב

צור נתן מושב422601,198,413צור נתן מושב

ס נ א טרוסט4228158,954מרכז לחנוך השכלה ומחקר- בית ברל 

רמת הכובש קיבוץ42320943,249רמת הכובש קיבוץ

מזרחי תמר423300מזרחי תמר

זק4236314,984שדה ורבורג מושב

פז פרי זהב4236120שדה ורבורג מושב

אורי דוד4236220שדה ורבורג מושב

שרים.מוסטפה מוחמד א4237126,844שדי חמד מושב

25578928-3.  ז.בורהאן אלשנטי ת25578928-3423800.  ז.בורהאן אלשנטי ת

מפעל המים-תל אשר42420204,530מפעל המים-תל אשר

קלר אחים4292125,411ניר גלים מושב שתופי

פטיגורו4292413,346ניר גלים מושב שתופי

מ"אודים כפר שיתופי בע433000מ"אודים כפר שיתופי בע

מ"גידולי אגו בע433400מ"גידולי אגו בע

פרדס בחסכון4334200010מ"גידולי אגו בע

בראון ובניו4337798,730בני ציון מושב

משק פרחים-מרדכי טורקניץ43371271,507בני ציון מושב

משתלת גצלר43371381,782בני ציון מושב

536764610. ז.רמי דויטש ת43371532,491בני ציון מושב

גליל ים הקבוץ המאוחד4343080,856גליל ים הקבוץ המאוחד

מ"בר ען השקעות בע-מ"נכסי שרון בע מ"בר ען השקעות בע-מ"נכסי שרון בע434900

ד"עופר נועם עו4350020,988ד"עופר נועם עו

בשותפות עם גלי בוקר- שלזינגר גרשון 4356134,358יהושוע רוטנברג

מ"בראון ובניו בע. י435620יהושוע רוטנברג

מ"בראון ובניו בע. י43562000810,684יהושוע רוטנברג

קוני-בניהו-שטוייר-זילברשטיין435700קוני-בניהו-שטוייר-זילברשטיין

יקום קבוץ436400יקום קבוץ

'חק' שת'מעין חנה אג 436700'חק' שת'מעין חנה אג 

פרדס מן437600פרדס מן

מ"י תל יצחק בע"נוה הדסה כפר נוער ציוני ע מ"י תל יצחק בע"נוה הדסה כפר נוער ציוני ע438000

מ"נתיב אגודת מים שתופית בע438100מ"נתיב אגודת מים שתופית בע

מ"מפעלי העובד הציוני בע4381140מ"נתיב אגודת מים שתופית בע

מ"רגב חברה חקלאית בע438300מ"רגב חברה חקלאית בע

מ"חוות רונית בע439000מ"חוות רונית בע

שפיים קבוץ439501,179,811שפיים קבוץ



רפת חוף השרון43957194,408שפיים קבוץ

מ"בע' שת' תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת מ"בע' שת' תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת440001,214,487

עבד אלחלים חג אברהים441010יחיה' עבדול רחים אברהים חג

אברהים מוחמד חג יחיא ואחיו ע אלגבאר441090יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מוחמד ע רחים שרעב יחיה4410100יחיה' עבדול רחים אברהים חג

35091388יחיא עבדאללה ' חאג4410120יחיה' עבדול רחים אברהים חג

חלמי חסין עבדול קאדר4410150יחיה' עבדול רחים אברהים חג

27677442אלחלים  . חיזראן עמאד ע4410180יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מוחמד ע אלטיף חסין4410280יחיה' עבדול רחים אברהים חג

ע אלפתאח אסעד עמשה4410430יחיה' עבדול רחים אברהים חג

ע אלחמיד מוחמד חג יחיא4410510יחיה' עבדול רחים אברהים חג

טאהר מוחמד אסמעיל חג יחיא4410570יחיה' עבדול רחים אברהים חג

אחמד מוחמד עאסי ואחרים4410640יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מחמוד ע אלקאדר אבו ערישה4410880יחיה' עבדול רחים אברהים חג

סלאמי חג חסון חג יחיא4410900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

ע אלטיף מחמוד קאמל ע אלעזיז4410910יחיה' עבדול רחים אברהים חג

ע אלמנאן אחמד הדהד חג יחיא4410950יחיה' עבדול רחים אברהים חג

35091404יחיא ראבעה יוסף ' חאג4410960יחיה' עבדול רחים אברהים חג

אמנה סלימאן אברהים כליל זידאן4410980יחיה' עבדול רחים אברהים חג

כסמיה ע אלחפיז ע גבאלי44101030יחיה' עבדול רחים אברהים חג

סובחיה ע אלחפיז ע גבאלי44101040יחיה' עבדול רחים אברהים חג

בדריה ע אלחפיז ע גבאלי44101050יחיה' עבדול רחים אברהים חג

אחמד ע אלקאדר אשקר44101120יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מחמוד ע אלקאדר אשקר44101130יחיה' עבדול רחים אברהים חג

26332205. ז.ראפת מסארווה ת44101150יחיה' עבדול רחים אברהים חג

34897272. ז.ירי ת'מטר סאיד ח44101170יחיה' עבדול רחים אברהים חג

514445287. ז.מ ת"לנא חלפים בע. מ44101210יחיה' עבדול רחים אברהים חג

26336420. ז.גערוני מוסטפא ת44101230יחיה' עבדול רחים אברהים חג

27547934. ז.נאשף מוחמד ת44101270יחיה' עבדול רחים אברהים חג

515039261מ "בע. י.ע.החופרים א44101290יחיה' עבדול רחים אברהים חג

23282585. ז.יחיא כפאח ת' חאג44101300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

31459902. ז.מסארווה פיכרי ת44101310יחיה' עבדול רחים אברהים חג

514861392אבראהים ' אחים חג44101320יחיה' עבדול רחים אברהים חג

35390707מיל 'סמארה ג44101340יחיה' עבדול רחים אברהים חג

34573493. ז.בלעום דיא ת44101350יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מ"בע' אחים עוביד ושות441100מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד ע אלפתאח חג יחיא ומחמוד שעיב441140מ"בע' אחים עוביד ושות

כאמל טיבי ע אלכרים גאפר441150מ"בע' אחים עוביד ושות

עבד אלסתאר עווד נאשף4411330מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי יוסף ע אללה חג יחיא4411340מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד חג ע אלטיף חסין יחיא4411350מ"בע' אחים עוביד ושות

טלעת סאלם נאשף4411360מ"בע' אחים עוביד ושות

סעדה פרידה יוסף עאזם4411370מ"בע' אחים עוביד ושות

ע קאדר חסין קאסם ואחיו4411380מ"בע' אחים עוביד ושות

אחמד אסמעיל בגיל חג יחיא4411390מ"בע' אחים עוביד ושות

חסן קאסם ע קאדר4411400מ"בע' אחים עוביד ושות

בני שעבן מוחמד עאזם4411410מ"בע' אחים עוביד ושות

אחמד אדירס ואחיו ע אלמזאן וע אלמנאן4411420מ"בע' אחים עוביד ושות

מוסטפא אלגזאל חג יחיא4411430מ"בע' אחים עוביד ושות

איברהים אל דיב טיבי4411440מ"בע' אחים עוביד ושות



מוחמד אבו עצבע מסארווי4411450מ"בע' אחים עוביד ושות

פאיז אגפיר אשקר גבאלי4411460מ"בע' אחים עוביד ושות

נמר חאמד ע אלקאדר4411470מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי עלי נמר אבו חסין4411480מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי אלחג עבד בראנסי4411490מ"בע' אחים עוביד ושות

מוסטפא אבו חביב מסארויה4411500מ"בע' אחים עוביד ושות

ע אלרחמים סברת מסארוי4411510מ"בע' אחים עוביד ושות

ע אלרחמאן ע אלקאדר אבו ערישה4411520מ"בע' אחים עוביד ושות

פייסל ע אל ראזק ואחיו4411530מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי סלים טיבאוי4411560מ"בע' אחים עוביד ושות

מחמוד אלפאסי חג יחיא4411580מ"בע' אחים עוביד ושות

סובחי חג יחיא4411590מ"בע' אחים עוביד ושות

סאלמי אברהים קאסם4411600מ"בע' אחים עוביד ושות

חוסני חוסין קאסם ע קאדר4411610מ"בע' אחים עוביד ושות

ע אלסתאר אסעד מסעוד גאבר אבעמשה4411620מ"בע' אחים עוביד ושות

אלקדר.יורשי חריה חסן ע4411630מ"בע' אחים עוביד ושות

עזיזה אחמד טיבי4411640מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד חמדאן נאשף4411650מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי ע אלרחים אברהים מנסור4411660מ"בע' אחים עוביד ושות

35381557. ז.פברי ע אלפתח נאסר  ת4411690מ"בע' אחים עוביד ושות

פתחי חסונה נאסר4411700מ"בע' אחים עוביד ושות

סאלם חסון דבאלי4411710מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד ע אלקאדר אבו ערישה4411720מ"בע' אחים עוביד ושות

נספיה עבדאל אלקרים אבו ערישה4411730מ"בע' אחים עוביד ושות

אחמד עבדאל קרים אבו ערישה4411740מ"בע' אחים עוביד ושות

נעמאן עבדאל קרים אבו ערישה4411750מ"בע' אחים עוביד ושות

עטייה אברהים אחמד בזאבאדה4411760מ"בע' אחים עוביד ושות

סלימאן איברהים חסין בזבאדה4411770מ"בע' אחים עוביד ושות

אחמד מחמוד זבארגה4411780מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד מחמוד זבארגה4411790מ"בע' אחים עוביד ושות

אסמעיל מחמוד זבארגה4411800מ"בע' אחים עוביד ושות

ע אלטיף מוחמד חביב4411810מ"בע' אחים עוביד ושות

אברהים מוחמד חביב4411820מ"בע' אחים עוביד ושות

סובחי מוחמד חביב4411830מ"בע' אחים עוביד ושות

עאישה מוחמד חביב4411840מ"בע' אחים עוביד ושות

סעדיה מוחמד חביב4411850מ"בע' אחים עוביד ושות

פאטמה מוחמד חביב4411860מ"בע' אחים עוביד ושות

כאמל מוחמד חביב4411870מ"בע' אחים עוביד ושות

חלמי מוחמד חביב4411880מ"בע' אחים עוביד ושות

פהדמי יוסף מסארוי גדעוני4411890מ"בע' אחים עוביד ושות

טאהר ע אלחפיז עמכור4411900מ"בע' אחים עוביד ושות

וליד אחמאד עראקי4411910מ"בע' אחים עוביד ושות

נעמן חסן סמארה ואחיו נעים4411920מ"בע' אחים עוביד ושות

סוילח מנסור4411930מ"בע' אחים עוביד ושות

אחמד חסון פחל4411940מ"בע' אחים עוביד ושות

סאלח חאפז אבו ערטה4411950מ"בע' אחים עוביד ושות

חסן ע אללה מנסור4411960מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד יוסף עווד מסארוי4411970מ"בע' אחים עוביד ושות

נעים אחמד זבדה4411980מ"בע' אחים עוביד ושות

ע אלכרים חדר זבארגה ואחיו4411990מ"בע' אחים עוביד ושות



נעמה זבארגה44111000מ"בע' אחים עוביד ושות

כמנה אברהים אחמד מסרי44111040מ"בע' אחים עוביד ושות

עלי שביטה44111070מ"בע' אחים עוביד ושות

באלי'יונס מוחמד מחמוד ג44111080מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד אסמעיל מסארוה44111090מ"בע' אחים עוביד ושות

סאלח אחמד זבדה44111120מ"בע' אחים עוביד ושות

02755495-5. ז.ת- יחיא '  אמין חאג44111130מ"בע' אחים עוביד ושות

5386943. ז.אבו זבארק סלימאן ת44111140מ"בע' אחים עוביד ושות

3516535. ז.אזבארגה אחמד מרזוק ת44111150מ"בע' אחים עוביד ושות

6625660. ז.אזבארגה מאהר עטייה ת44111160מ"בע' אחים עוביד ושות

5897298. ז.אזבארגה רדייה איברהים ת44111170מ"בע' אחים עוביד ושות

37161072. ז.זבארגה אחמד ת44111180מ"בע' אחים עוביד ושות

20356835. ז.זבארגה מוחמד אחמד ת44111190מ"בע' אחים עוביד ושות

5576219. ז.נסאסרה כאלד מוסה ת44111200מ"בע' אחים עוביד ושות

2916115. ז.נסאסרה נאיפה איסמאעיל ת44111210מ"בע' אחים עוביד ושות

אבר'אחמד מוחמד עבדאללה ג44111220מ"בע' אחים עוביד ושות

מוחמד אחמד זבדה44111230מ"בע' אחים עוביד ושות

עיראקי איבתיסאם-עיראקי פואז 44111240מ"בע' אחים עוביד ושות

עואד מנסור44111250מ"בע' אחים עוביד ושות

59916304ז .עיראקי אשרף ת44111270מ"בע' אחים עוביד ושות

23170125. ז.זבידה מחמוד ת44111280מ"בע' אחים עוביד ושות

23265366. ז.מונדר בשארה ת44111290מ"בע' אחים עוביד ושות

35374263. ז.סולטאני גואד נימר ת44111300מ"בע' אחים עוביד ושות

יורשי מוחמד אברהים חג יחיא44111310מ"בע' אחים עוביד ושות

עראקי מוחמד44111320מ"בע' אחים עוביד ושות

514537174א גינון ושרותים .ח.ח44111330מ"בע' אחים עוביד ושות

26364398מנסור מוהנד 44111340מ"בע' אחים עוביד ושות

סלים ואחרים- ' אחים חאג4420027,425סלים ואחרים- ' אחים חאג

יחיא' מונדר חאג443000יחיא' מונדר חאג

מוחמד דאוד גבאל ואחיו443030יחיא' מונדר חאג

ע אלגני חסן חלתה עאזם443040יחיא' מונדר חאג

ע אלרחמן חג ע אלרחים גבאלי443050יחיא' מונדר חאג

אחמד חסין עלי חג יחיא443060יחיא' מונדר חאג

שעבאן אחמד כרמיה עאזם443070יחיא' מונדר חאג

אסמעיל ע אלקדר אדריס443080יחיא' מונדר חאג

אחמד מוחמד עיסא עאזם443090יחיא' מונדר חאג

מוחמד ע אלחמיד אדריס4430110יחיא' מונדר חאג

חסן ע אללה טויל4430120יחיא' מונדר חאג

ע אלמנאן אדריס ע אלקאדר4430140יחיא' מונדר חאג

יוסף סלאמה נאשף ואחיו4430150יחיא' מונדר חאג

סעיד איברהים כרמיה עאזם4430160יחיא' מונדר חאג

ע אלרחמאן כרמיה עאזם4430170יחיא' מונדר חאג

סמיח ע אלחמיד תלי4430200יחיא' מונדר חאג

אברהים חליל נאשף4430250יחיא' מונדר חאג

כאמל וסאלח גבאלי4430260יחיא' מונדר חאג

חסן מחמוד שעואני וסעיד ע אללה4430270יחיא' מונדר חאג

ע אלפתאח נמר ע אלקאדר אבו חסין4430280יחיא' מונדר חאג

סלאמה חג חסין חג יחיא4430290יחיא' מונדר חאג

ע אלקאדר חסן עאזם4430300יחיא' מונדר חאג

מוחמד ע אלרחים שרעב4430310יחיא' מונדר חאג



ע אללה הברה גאבר4430320יחיא' מונדר חאג

ע אלמאגיד מטאויע חג יחיא4430330יחיא' מונדר חאג

אלפתאח מוחמד חמד נאשף ואחיותיו4430340יחיא' מונדר חאג

מחמוד ע אלגיני גאבר4430350יחיא' מונדר חאג

אבר'טאלב עבד טלרחים ג4430370יחיא' מונדר חאג

אחמד כאמל אשקר גבאל4430380יחיא' מונדר חאג

ע אלרחים קעיק ושות4430400יחיא' מונדר חאג

מוחמד אחמד אדריפל חג יחיא4430410יחיא' מונדר חאג

זוהדי אחמד חסנין4430430יחיא' מונדר חאג

עבד רחים אחמד גאבר4430440יחיא' מונדר חאג

ספיה מוחמד עיסא חג יחיא4430450יחיא' מונדר חאג

ע אלפתח אברהים כרמיה4430460יחיא' מונדר חאג

יורשי ע אלפתאח ע אלחמיד שלבי חג יחי4430470יחיא' מונדר חאג

אחמד ע אלראוף חג יחיא ושות4430480יחיא' מונדר חאג

מוחמד יוסף זבאלי4430490יחיא' מונדר חאג

חסין אנקר מסארוי4430500יחיא' מונדר חאג

עזיזה והאדיה מוחמד חמדאן עאזם4430520יחיא' מונדר חאג

מוחמד אחמד חמאד נאשף4430540יחיא' מונדר חאג

אברהים ע אלרחים חג יחיא חלתאוי ואחי4430550יחיא' מונדר חאג

ע אל פתח דאוד ע אללה4430560יחיא' מונדר חאג

אברהים מוחמד מוסטפא אשקר4430570יחיא' מונדר חאג

כאמל יוסף אחמד מסארווי4430580יחיא' מונדר חאג

חמאם אסמעיל ע אלקאדר אדריס4430620יחיא' מונדר חאג

מוחמד גאבר עלי ואחיו4430630יחיא' מונדר חאג

עלי יוסף רנדאן4430640יחיא' מונדר חאג

ע אללה דאוד ע אלקאדר4430660יחיא' מונדר חאג

עבדאלרחמן חג אברהים4430700יחיא' מונדר חאג

מנאן ואחים.חג יחיא וליד ע4430710יחיא' מונדר חאג

עבדל חלים חג אברהים4430720יחיא' מונדר חאג

חסן אברהים עאזם4430730יחיא' מונדר חאג

פתח אסעד.לטיף אסעד וגאבר ע.גאבר ע4430760יחיא' מונדר חאג

עבדול רחמן דאוד עאזם4430800יחיא' מונדר חאג

יחיא' עדל מחמוד חג4430810יחיא' מונדר חאג

יחיא' שחאדה אחמד חג4430820יחיא' מונדר חאג

35060266. ז.עבד אל רחמאן עבד אל קאדר ת4430830יחיא' מונדר חאג

51074771ייה 'מסארווה נג4430840יחיא' מונדר חאג

מחמוד יוסף סלימאן חג יחיא4430200010יחיא' מונדר חאג

אחמד חג סלי חג יחיא4430200020יחיא' מונדר חאג

יחיא.מוחמד צדק חג4431013,307יחיא.מוחמד צדק חג

סלוח חאפז אבו עיטה4431130יחיא.מוחמד צדק חג

24772491.ז.חאג יחיא כרם  ת44316120,767יחיא.מוחמד צדק חג

34897272. ז.ירי ת'מטר סאיד ח4431630יחיא.מוחמד צדק חג

56966377. ז.אבר סמיר ת'ג4431640יחיא.מוחמד צדק חג

54422654. ז.יחיא תחסין ת' חג4431650יחיא.מוחמד צדק חג

35064757. ז.אשקר פתחי ת4431920יחיא.מוחמד צדק חג

35090448. ז.חאג יחיא עבד אל מנאן ת4431930יחיא.מוחמד צדק חג

35075621. ז.אבר עאישה ת'ג4431940יחיא.מוחמד צדק חג

נאשף עבד אל קאדר443500נאשף עבד אל קאדר

וואיל דרויש נאשף443600וואיל דרויש נאשף

028375616. ז.טוויל מושיר ת028375616443700. ז.טוויל מושיר ת



עלי באמצעות מוסטפא עלי' אחים חאג444000עלי באמצעות מוסטפא עלי' אחים חאג

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג445200

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג מחמד עבד גאפר חיט445220

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג מחמוד עבדל פתח מסארווי445230

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג סלומאן איברהים סמארה445240

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג מוחמד עבדול אלפתח נאסר445250

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג יורשי טאהר סולמני445260

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג יורשי סעד סולטני445270

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג מחמוד ע אלטיף נאסר445280

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 35375963. ז.בשארה עמאד סאלח ת4452110

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 35358522. ז.מנסור עזמי אחמד ת4452120

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 59984252. ז.פדילה עלא ת4452130

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 35375732. ז.בשארה חלמי ת4452140

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 35381706אלרחמן .דאהר מוחמד ע4452150

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג 24787426. ז.מנצור אמיר ת4452160

מ"בטירה בע' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג לצריכה חקלאית' אל אינתאג445288841,157

מוחמד עבדללה גליל4457328,483מ"מעינות המשולש בע

לוטפי מראר4457190מ"מעינות המשולש בע

ע הדי מראר4457220מ"מעינות המשולש בע

שאקר אחמד סאלח ואחיו4457320מ"מעינות המשולש בע

יורשי איברהים סעיד ראבי ובניו4457350מ"מעינות המשולש בע

אחמד וטאופיק יוסף ראבי4457400מ"מעינות המשולש בע

סעיד יוסף דאוד חסנין4457510מ"מעינות המשולש בע

לטיפי נאדי ראבי445752143,695מ"מעינות המשולש בע

מוחמד יוסף שואהני4457530מ"מעינות המשולש בע

מחמוד מוסטפא סוקי4457660מ"מעינות המשולש בע

מחמוד עבדאלטיף פיומי4457690מ"מעינות המשולש בע

סאלח אלעבד4457720מ"מעינות המשולש בע

שאקר אחמד סאלח ואחיו44579415,478מ"מעינות המשולש בע

53806824. ז.אבו דייה חסן מוחמד ת44571050מ"מעינות המשולש בע

35381557. ז.פברי ע אלפתח נאסר ת44571060מ"מעינות המשולש בע

35396654. ז.יוסי סלאח חלמי ת'ג44571070מ"מעינות המשולש בע

35392604. ז.סאלח שאכר אחמד ת44571080מ"מעינות המשולש בע

57595332. ז.מוחמד סולימאן סמארה ת44571090מ"מעינות המשולש בע

59984252. ז.פדילה עלא ת44571110מ"מעינות המשולש בע

35390707. ז.סמארה גמיל עבדאללה ת44571120מ"מעינות המשולש בע

54443148. ז.סמארה אחמד ת44571130מ"מעינות המשולש בע

58969833. ז.יחיא מוחמד עבד אלחי ת44571150מ"מעינות המשולש בע

35358522. ז.מנסור עזמי אחמד ת44571170מ"מעינות המשולש בע

35384189. ז.אלרחים ת.סמארה אחמד ע44571180מ"מעינות המשולש בע

35373638. ז.מנסור חסן ת44571190מ"מעינות המשולש בע

55788889. ז.סמארה אברהים ת44571210מ"מעינות המשולש בע

35377076. ז.בשארה רבחי אחמד ת44571220מ"מעינות המשולש בע

35371798. ז.מנסור סאלח ת44571230מ"מעינות המשולש בע

58597972מנסור מנסור 44571250מ"מעינות המשולש בע

26361576. ז.דעאס אוביי ת44571260מ"מעינות המשולש בע

ע אלרחים אלרחים עיסא44571440מ"מעינות המשולש בע

משתמשים באל טירה44573000017,817מ"מעינות המשולש בע

וליה'לג'משתמשים בג44573000138,933מ"מעינות המשולש בע

משתמשים בכפר קאסם4457300020מ"מעינות המשולש בע



'אג'דאר אל חוג' אג4499014,647'אג'דאר אל חוג' אג

פרבר יגאל וצבי456760מ"מי יבנה בע

פישמן דני4567120מ"מי יבנה בע

57151698מתנה עופר 4567180מ"מי יבנה בע

ל"יורשי סמין זהרה ז4567190מ"מי יבנה בע

משתמשים בגן יבנה4567300010מ"מי יבנה בע

גד וסמדר בן נון, מ"אקספורט הדרי השרון בע4598013,872גד וסמדר בן נון, מ"אקספורט הדרי השרון בע

ז"רות מרים ברא-ז"מטעי ברא459900ז"רות מרים ברא-ז"מטעי ברא

גוטהילף יצחק ושמואל460000גוטהילף יצחק ושמואל

נוימן-גוטהילף460100נוימן-גוטהילף

קרני יוסף4635055,961קרני יוסף

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג4667014,151

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג עמיחי מנחם4667390

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג רוזנר מאיר4667700

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג כהן יהודה ובניו4667710

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג לסק חנניה46677396,127

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג זייד זאב4667750

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג פקר אהוד ויאיר46678442,915

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג אביהו יודפת4667870

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג י קרונטל יריב"סלומון ע46678856,069

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג דרויאן ארז4667970

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג י בראון"קוב  ע'ביצ46671030

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג תוהמי אבנר466710510,717

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג י אלחנתי"פרדס בחסכון ע46671110

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג י זילבר"קרקעות מעובדות ע46671120

מ"בע' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג בוריס פיסטריק4667117167,985

נטעי פז4671123,489מ"מעין חדווה בע

51595213עידו וצבי קרמר 4671414,876מ"מעין חדווה בע

כהן יוסף4671516,376מ"מעין חדווה בע

קינן אשרמן4671640,423מ"מעין חדווה בע

פינסון4671711,299מ"מעין חדווה בע

גיסין4671812,823מ"מעין חדווה בע

בן דרור ש467190מ"מעין חדווה בע

מכנס אורי46711011,213מ"מעין חדווה בע

3539725-6ז .סברי מחמוד אבו סניני ת3539725-64676011,237ז .סברי מחמוד אבו סניני ת

אמין סרסור4724030,490אמין סרסור

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג501200

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג בן אור ראובן501210

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג בן עזר ואת501220

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג זהבי יוסף501270

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג 510300536מרגנית השרון   5012822,961

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג מרגלית פולקוב דויטש50121013,827

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג פרידמן יעקב50121211,813

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג שמרלינג יוסף5012130

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג מ"י ווינג אוויאיישין בע.ד.ד50121518,296

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג בוקצין שלום50121617,726

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג זידמן אהרון5012170

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג בן עזר אהרון5012190

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג בן משה רבקה50122113,249

מ"בפתח תקוה בע' חק' שת' העין אג 9556036מנשה משה 50122213,194



חורשים קבוץ50180389,174חורשים קבוץ

שדות להזרעה מלאכותית5085120חפץ חיים קיבוץ

שמש אבנר5085180חפץ חיים קיבוץ

י גרספורט מדשאות"אביוב פנחס ואחרים  ע513800י גרספורט מדשאות"אביוב פנחס ואחרים  ע

מ"אגודה הדדית מפעל המים בע- נחלת יהודה  מ"אגודה הדדית מפעל המים בע- נחלת יהודה 5145015,682

מ"רגב חברה חקלאית בע5178052,086מ"רגב חברה חקלאית בע

מ"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 5191027,258מ"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

שלום בן שלום519130מ"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

סולי קוזי519140מ"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

אביסרור יעקב520000אביסרור יעקב

אורן פלד5234012,981אורן פלד

רונן חרודי523700רונן חרודי

טפר אהרון524380מ"ציונה בע-מי

4976403. ז.מרדכי הוכברג ת5243410מ"ציונה בע-מי

54989249. ז.ניסים אלפנדרי ת5243420מ"ציונה בע-מי

511016859קדם הדרים 5243470מ"ציונה בע-מי

משתמשים בנס ציונה5243300000מ"ציונה בע-מי

מ"הדרי איצחק חקלאות בע5250025,617מ"הדרי איצחק חקלאות בע

רונן חרודי525100רונן חרודי

מ"רגב חברה חקלאית בע525200מ"רגב חברה חקלאית בע

פינקל ראובן ואחרים525300פינקל ראובן ואחרים

פינקל ראובן5253200010פינקל ראובן ואחרים

מ"מטעי שרונה בע525400מ"מטעי שרונה בע

גליק מיידי526600גליק מיידי

מ"רגב חברה חקלאית בע5270016,945מ"רגב חברה חקלאית בע

(.מ.ש)מהדרין תנופורט ייצוא 5316110מ"בע (2003)מי נתניה 

משתלת המשקם5316250מ"בע (2003)מי נתניה 

51795912ציון כהן 5316760מ"בע (2003)מי נתניה 

משתמשים בנתניה5316300000מ"בע (2003)מי נתניה 

מ"בע' חק' רגב חב53170983,405מ"בע' חק' רגב חב

עליזה טופוס וזילברשטיי, זילברשטיין מרדכי532500עליזה טופוס וזילברשטיי, זילברשטיין מרדכי

אבי גולדשמיט532600אבי גולדשמיט

עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג53480234,063עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

משקים בדריק שרון בק 5350103שער חפר מושב- בית יצחק 

גבעת חיים איחוד קיבוץ5363026,005גבעת חיים איחוד קיבוץ

גבעת חיים מאוחד קיבוץ536400גבעת חיים מאוחד קיבוץ

גבעת שפירא מושב שתופי536900גבעת שפירא מושב שתופי

העוגן קיבוץ5372034,930העוגן קיבוץ

חניאל מושב538000חניאל מושב

מ"בע' חרב לאת כפר שתופי להתישבות חק בית אריזה-אתרוגי גרוס538130

מ"יכין חקל מטעים חדשים בע5388079,408מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

רטהאוז אחים538820מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

מ"רבקה ימיני בע, אחוזת זכריה538830מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

גבעון יוסף538870מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

 ברגשטיין מרגלית ואחיות538880מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

דיסקין מינה ואורבך אמנון538890מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

דיין יעקב ועזרא539000דיין יעקב ועזרא

כפר ידידיה מושב539801,941,085כפר ידידיה מושב

בית ספר אזורי מעין541710עין החורש קיבוץ

מ"חקלאית בע' פרי חפר חב542400מ"חקלאית בע' פרי חפר חב



פרנקל שמואל ועדנה542600פרנקל שמואל ועדנה

סעיד מוחמד מנסור5566153,576חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חוסין אברהים מנסור556620חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יורשי תאופיק מנסור5566367,490חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מחמוד יוסף מנסור556640חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מנסור עלי אחמד5566538,882חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חסון עבדול רחים בשארה5566765,837חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

ראוף עלי שביטה. ע5566811,248חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

ע לטיף יסין בשארה5566935,323חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מנסור חסן מוחמד55661071,194חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יורשי חוסיני מוחמד מאסרוני5566110חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אברהים מוחמד מאסרווי5566120חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יסין ע אלגני בשארה55661313,939חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

עבד קאדר בשארה55661414,723חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

פתח פהמי' מנסור ע55661532,742חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

ללצוק ש ואחרים55661642,487חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מחמד סלומן עבדל חי5566170חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

איברהים יוסף בשארה5566190חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חסן סעיד סולטאן5566200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יוסף ומחמד מנסור55662112,284חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חוסיין סעיד סולטאן55662215,020חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מנקר55662613,082חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

רוזנגרטן לויטן55662862,413חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אחסאן עבדול רחים בשארה55662952,226חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

עדנאן עבדול רחים בשארה55663063,049חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

ניצן אורי55663230,868חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

פרידמן יוסף55663320,657חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אחמד  יוסף מנסור5566340חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אברהים יוסף מנסור5566350חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אחמד אברהים מנסור55663610,339חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יורשי חסן אברהים מנסור5566370חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

פטמה לוטפי סולטאן5566380חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

אמנה חסן שביטה5566390חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חי. קאהר יוסף ע5566400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

חי. קאהר יוסף ע5566410חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יעקבי מנחם5566420חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

הלל דן55665514,029חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

יעקב גלעדי5566570חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

בן ציון אנטון5566580חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לאה כץ55665911,611חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

קיפניס55666017,031חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

משפחת דוידזון55666311,263חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

58934720בשארה מופיד  55666650,366חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

25497587כחלון עודד  55666712,777חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

בשארה סמיח5566680חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

35390707מיל 'סמארה ג5566690חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

מ"רגב חברה חקלאית בע55750413,808מ"רגב חברה חקלאית בע

מ"רגב חברה חקלאית בע5777036,518מ"רגב חברה חקלאית בע

עמותה לנפגעי סמים-בית אור אביבה579128421,663מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

קלנסואה עירייה584800קלנסואה עירייה



קרים סעיד כדיגה.ע584810קלנסואה עירייה

מוסטפה עבד אלהדי כטיב584820קלנסואה עירייה

עבד אלרחים מוחמד כטיב584830קלנסואה עירייה

עבד כרים כאיד סלאמה584840קלנסואה עירייה

עבד אלחלים אמין כטיב584880קלנסואה עירייה

ע לטיף סאלם גיוסי5848100קלנסואה עירייה

מחמוד גזאוי5848130קלנסואה עירייה

ע סלאם ע אללה גמיל5848180קלנסואה עירייה

אחמד עבד אלרחים קשקוש5848270קלנסואה עירייה

יורשי עודה מנסור5848310קלנסואה עירייה

חפיז וסלימה פאיז מתאני. ע5848330קלנסואה עירייה

יוסף ורדה ואחיו5848480קלנסואה עירייה

חוסיני ע כרם קשקוש5848690קלנסואה עירייה

חסן עלי גיוסי5848730קלנסואה עירייה

ע אלרחמן סעיד מתאני5848780קלנסואה עירייה

מוסטפה מחמד קשקוש5848800קלנסואה עירייה

עבדאללה חסן גמאל5848870קלנסואה עירייה

האחים עבדול רזק58481010קלנסואה עירייה

טאלב חוסין כמאל58481060קלנסואה עירייה

אחמד יוסף סלאח סלאמה58481730קלנסואה עירייה

עלי מוסטפה זמירו58481780קלנסואה עירייה

ע אלרחים עואד כדיגי58481860קלנסואה עירייה

פאיז מוסטפה מתאני58481880קלנסואה עירייה

קאדר גמהור. מחמוד ע58481960קלנסואה עירייה

מחמוד שכיר עדנאן58482000קלנסואה עירייה

אברהים  אחמד גבארה58482180קלנסואה עירייה

מחמד עי אל מונאן עזאם58482190קלנסואה עירייה

אחמד חסן גבאר58482200קלנסואה עירייה

מוחמד איסמעיל בחאש58482500קלנסואה עירייה

יוסף מוחמד בוחבוק58482920קלנסואה עירייה

גב חוסין אסמאעיל נאטור58483110קלנסואה עירייה

מחמד יוסף נאסר58483120קלנסואה עירייה

חלימה קשקוש58483130קלנסואה עירייה

טלאל גבאר פרוגה58483140קלנסואה עירייה

מוסטפא סעיד כדיגי58483200קלנסואה עירייה

חג נגיב עצבה58483410קלנסואה עירייה

יוסף מוסטפא תקרורי58483530קלנסואה עירייה

רחים מוחמד פרוגה. ע58483620קלנסואה עירייה

יוסף אחמד קשקוש58483630קלנסואה עירייה

3523408. ז.ה ת'לטיף חדיג.מוחמד ע58484020קלנסואה עירייה

3523443. ז.גיוסי באסמה מוניר ת58484100קלנסואה עירייה

5380771. ז.רחים איסמאעיל בחאש ת.ע58484160קלנסואה עירייה

.3523203ז.חפיז רעד ת.חלים ע.ע58484540קלנסואה עירייה

אחים הלל והאוניברסיטה העברית589600אחים הלל והאוניברסיטה העברית

אחים הלל ואחרים5897022,487אחים הלל ואחרים

שמואל ניסים590900שמואל ניסים

רונן חרודי591700רונן חרודי

רונן חרודי593600רונן חרודי

ברזילי אורי- בראזני אסף594300ברזילי אורי- בראזני אסף

שי ספקטור596100שי ספקטור



(פרדסי מכנס)מ "גיא דן בע5975051,520(פרדסי מכנס)מ "גיא דן בע

אריאלי צפרירה-מסר רחל599300אריאלי צפרירה-מסר רחל

שלום בן שלום599330אריאלי צפרירה-מסר רחל

עין שפע599400עין שפע

מ"בית עמי נכסים בע6006014,169מ"בית עמי נכסים בע

30312201. ז.ברוריה זמירה ת51-202736-86019140. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

צייג יוסף51-202736-86019500. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

41071101. ז.שלום בן שלום ת51-202736-86019680. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

מ"כליף משתלות  וחקלאות בע51-202736-860191320. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

51533016. ז.עראקי הכהן יונה ת51-202736-860191330. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

9065681. ז.נחמיאס אסתר ת51-202736-860191350. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

סלונר51-202736-860191370. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

53309258. ז.מורן ישראל ת51-202736-960191380. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

משתמשים בראשון לציון51-202736-86019300000. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

מורן ישראל ואורית603200מורן ישראל ואורית

קובו עמרם603210מורן ישראל ואורית

מרקוביץ שושנה603220מורן ישראל ואורית

מ"הדרי איצחק חקלאות בע610700מ"הדרי איצחק חקלאות בע

רחובות עיריה622300רחובות עיריה

קונץ ישעיהו6223280רחובות עיריה

קבוצת אגרונומים6223330רחובות עיריה

שמחי נתן6223360רחובות עיריה

שוורץ ליפה6223380רחובות עיריה

פלד נילי-הכט יוסף וחנה6223500רחובות עיריה

3974292כוכבי דן   6223650רחובות עיריה

שרעבי זכריה סעדיה ודוד6223670רחובות עיריה

מדאר יהוידע6223680רחובות עיריה

נדלר אריאל6223910רחובות עיריה

שרעבי יואב6223920רחובות עיריה

גוטמן יצחק6223940רחובות עיריה

קופרניק גדעון6223960רחובות עיריה

הפקולטה למדעי החקלאות-החווה החקלאית6223980רחובות עיריה

אתר פרד-המועצה לשימור אתרים62231000רחובות עיריה

513111591. פ.הטוב והמטיב ח62231010רחובות עיריה

41071101עזרא ושלום ובן שלום 62231030רחובות עיריה

מ"ר פיינשטיין בע.ע. ס623100מ"ר פיינשטיין בע.ע. ס

מ"אגסים בניה והשקעות בע623200מ"אגסים בניה והשקעות בע

מנזר לטרון627800מנזר לטרון

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים 6412097,576

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  .שת. חק. אל על פרדס אג6412157,783

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  נחשון641240

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  כסלו-מלמוד6412519,846

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  רמי בן ישי פוטש641260

'חק' שת' מפעל המים אג- רמות השבים  המרווה לצריכה חקלאית641288827,873

נחמן אגודה הדדית-כפר644600נחמן אגודה הדדית-כפר

כפר נחמן מוסד חינוכי646320מ"מי רעננה בע

לוסטיג646340מ"מי רעננה בע

כפר בתיה מוסד646360מ"מי רעננה בע

מיזלין-מלכוב646390מ"מי רעננה בע

הראל כהן6463180מ"מי רעננה בע



כהן יהודה ובניו6463220מ"מי רעננה בע

41617390מאיר אברהם 6463240מ"מי רעננה בע

דוכן זכריה6463250מ"מי רעננה בע

אביב יוסף6463260מ"מי רעננה בע

גוטליב טוביה6463280מ"מי רעננה בע

בן יקר יובל6463290מ"מי רעננה בע

כהן יפת פנחס6463310מ"מי רעננה בע

ריינר שמואל ומלאכי6463320מ"מי רעננה בע

י וולמוט צבי"אפלבוים ע6463330מ"מי רעננה בע

אלחנן שולמית6463350מ"מי רעננה בע

חנין יעקב ויהודית6463380מ"מי רעננה בע

י דוד יעקב"ושדי מאיר ע6463390מ"מי רעננה בע

גלבוע יהושע ודינה6463420מ"מי רעננה בע

עובד משולם6463440מ"מי רעננה בע

דותן דוד6463460מ"מי רעננה בע

שרוני יוסף6463470מ"מי רעננה בע

עוזרי זכריה6463480מ"מי רעננה בע

בסעוד זכריה6463560מ"מי רעננה בע

ברזילי מנחם6463590מ"מי רעננה בע

י גבריאלי"שוורץ ע6463610מ"מי רעננה בע

מדמון זכריה6463620מ"מי רעננה בע

פלקוביץ יעקב6463630מ"מי רעננה בע

עוזרי ישראל6463650מ"מי רעננה בע

פפר משה6463700מ"מי רעננה בע

דיל לינדה ומשפחתה6463710מ"מי רעננה בע

54068994. ז.פרידה פילדרסודף ת64631160מ"מי רעננה בע

מעון שקמה64631220מ"מי רעננה בע

3393873. ז.מנדל יצחק ת64631260מ"מי רעננה בע

513090423חוות רעננה 64631290מ"מי רעננה בע

משתמשים ברעננה6463300000מ"מי רעננה בע

ס חקלאי מקווה ישראל"בי- קיפניס עמוס 646700ס חקלאי מקווה ישראל"בי- קיפניס עמוס 

שרה סנילביץ647900שרה סנילביץ

לפטה חברה650600לפטה חברה

מ כפר בני ציון"ברייר ובנו בע652100מ כפר בני ציון"ברייר ובנו בע

אביגדור מושב667000אביגדור מושב

יורשי יאיר רבינוביץ668010בצרון מושב

קלינסקי בנימין668020בצרון מושב

אוזילבסקי אסא670400אוזילבסקי אסא

מ"יפה הוד בע671510מגל חברה לפתוח חקלאי

אהוד שאול715550לכיש מושב שתופי

ל אשכול"ג- ג "רט723600ל אשכול"ג- ג "רט

רשות שמורות הטבע757130עין גדי קיבוץ

בית אבות אפעל-משען760500בית אבות אפעל-משען

גולוד7803120מ"מי הרצליה בע

שטחי החקלאי הצעיר7803260מ"מי הרצליה בע

קזמה מדלין וילדיה7803310מ"מי הרצליה בע

גרוסמן פנינה7803330מ"מי הרצליה בע

נעים עמוס7803410מ"מי הרצליה בע

כהן יהודה7803440מ"מי הרצליה בע

513139220דרך ארץ אירועים בטבע 7803530מ"מי הרצליה בע



513532333כפר הנוער עתיד רזיאל 7803540מ"מי הרצליה בע

משתמשים בהרצלייה7803300000מ"מי הרצליה בע

מ"בן עזר ובניו בע. א7868015,888מ"בן עזר ובניו בע. א

אגודת מים שתופית- כפר שמריהו 788600אגודת מים שתופית- כפר שמריהו 

הדרי שמעון788670אגודת מים שתופית- כפר שמריהו 

580170108ג "מרכז ספורט הרכיבה בר797090מ"מי רמת גן בע

משתמשים ברמת גן7970300000מ"מי רמת גן בע

ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 79850345,719ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 

58838038. ז.ת- וינקלר שמואל7985110,798ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 

מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י799000מ"מטעי הדר ישראל בע. פ.ס.י

מ"חברת פארק אריאל שרון בע8041038,663מ"חברת פארק אריאל שרון בע

קנול יששכר805900קנול יששכר

משק ויצו820920מ" בע2010מי אביבים 

בט מאיר ויהודה820930מ" בע2010מי אביבים 

הארוניאן יורם820990מ" בע2010מי אביבים 

ניר אביב חווה לחינוך חקלאי8209110מ" בע2010מי אביבים 

יפו-א"משתמשים בת8209300000מ" בע2010מי אביבים 

מי בקעת הירדן' צרכני אג919000מי בקעת הירדן' צרכני אג

34675199בדראן עזמי 927520ר מועצה מקומית'אל עג

כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה1299500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בדש יורם1299550כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בובריק אברהם1299580כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ראק הראל12995100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הלל דניאל12995130כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סמדר מרדכי12995140כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גרטן דוד12995150כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

מירון מאיר12995170כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הררי אמנון12995190כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הררי י ובן נתן א12995200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ולד יוסף12995220כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

חורש יעקב12995230כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

חיותמן זכריה12995250כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

חיותמן דני12995260כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לויט אברהם12995310כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לויט דב12995330כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ניסינקורן יעקב12995390כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סגל אהרון ומשה12995400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פרידמן שלמה12995450כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פריימן יעקב12995460כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

9773847רביד אביבה 12995540כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

שינטל שמואל12995550כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

שפהרד עזרא12995560כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

חנוביץ רבקה12995580כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

אבני שלמה12995610כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

אוקונובסקי שרגא12995660כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גולדמן מיכאל12995700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סופר יהונתן12995860כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

צצקס אקסלברד דוד12995920כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לברטוב פייבל12995990כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

רוזן שבתאי ונעמי129951030כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה



רובינשטיין אריה129951160כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

חנוביץ יצחק129951170כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יחיאל אהרון129951220כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פרידמן אורי129951360כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גוניק יעקב129951390כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סלומון מייק129951470כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

'ושות (1987)איצקוביץ . י129951510כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פוקס צבי ונירה129951520כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

28716355לימור מלכה  129951530כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גולדמן רפאל129951560כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

'חיותמן זכריה ושות129951630כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

אביסף חברה129951650כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

קוק ראובן129951660כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סלע ישראל129951670כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בר עוז משק חקלאי129951680כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יעקב-גד בן129951690כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גורדון יעקב129951700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

זינגר מרים129951710כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יעקב חזנוב129951720כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

דוד רזי129951730כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יוחנן סטרשנוב129951750כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יעקב אברהם-בן129951760כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ראביד נדב129951770כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פריד חיים129951780כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הירשברג מיכאל129951790כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ארמון אילן129951800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יכנס פסח129951810כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הרנס יעקב129951820כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ברקאי יוסף129951830כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ולכינסקי גרשון129951840כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

(יורשים)בורכרד אליעזר 129951860כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סלובטיצקי אהוד129951870כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

רובינשטיין שמואל129951880כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ברנשטיין  נורית ופרנק129951890כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פנקס אסתר וחיים129951900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

פוטשניק עוזי129951910כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

אושרי עמוס129951920כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ספקטור אורי129951930כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

נייגט יהודה ושרה129951940כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

עמנואל דוד ועפרה129951950כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

מיכלזון יגאל ואסתר129951960כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

מ"חוות איש בע129951970כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

מ"כפר לי בע129951980כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סולומון יעקב129951990כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

זהבי זאב129952000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

תמרי לאה ויצחק129952020כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

כהן דן129952040כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ויסמן לילי129952050כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

שליט-מלינוביץ129952070כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בן ציון מזרחי דוד129952080כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה



קסטן מרדכי129952090כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גל משה129952100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ברנדשטטר יאיר129952120כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לוי תלמה129952130כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

קפלן דבורה129952150כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

איתן דרומי129952160כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

סלע יצחק וזיוה129952170כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

רסיסי יוחנן129952180כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

יעקובוביץ אלכס129952190כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

זוהר דינה ושלמה129952200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

שובל דב129952210כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

אלמגור מרדכי129952220כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

טמיר אהוד129952240כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ברו בנימין129952280כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בן יהודה גדעון129952300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

בהרב דנה129952310כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

נתן מאס129952320כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הרשברג לילי129952330כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

(דוכן)קפלן משה 129952340כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

הלטר ארדין129952370כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ברו דוד129952380כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

גנץ משה129952390כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

ארבל משה129952400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה


