
25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים12040,19740,197מ" אחים פהדאן בע

מקושרים140196,2599,859אלנשאט'  אג

לא מקושרים19000אגודת המים בני עוסמאן

מקושרים20026,94126,941 אל מחבה

מקושרים210385,4560ח אלעז"אגש

מקושרים220260,148260,148ח נהדת אלפלאח"אגש

מקושרים230628,6760 אל חדאר אגודה

מקושרים240303,9570 אעבלין אגודה למי השק

מקושרים250395,9670 אגודת אלדואלי

לא מקושרים2702,1712,171למי ה' שת' בני מוחסין זידאן אג

לא מקושרים29000'שת' איכסאל אג

לא מקושרים059502591350413413. ז.דראושה סאמי ת

לא מקושרים529200'חק' שת' אפיקי מים אג

מקושרים5403,083,2610אגודה בית יוסף

מקושרים59011,86411,864מ" סלע הר ציון בקר בע

מקושרים610281,3250 ירדנה אגודה

מקושרים6802,294,4550 ירדנה אגודה

מקושרים711281,317,152368,806 בן עמי

לא מקושרים710236,191236,191מ"בע' חק' מים שת' מאגרי אשר אג

מקושרים750554,9830 מעלה גלבוע

מקושרים770499,2480 מירב

מקושרים789321,06021,060 שדה נחום

מקושרים787325,9820 מסילות

מקושרים7880206,0930 נוה איתן

מקושרים787400 מעוז חיים

מקושרים7881100,2000 ניר דוד

מקושרים7870202,4920 כפר רופין

מקושרים786660,28960,289 טירת צבי

מעבירי זכויות788431,2000 עין הנציב

מעבירי זכויות7892190,8230 שדה אליהו

מקושרים8303,7780בדואן גדיר

לא מקושרים2826321-883100ז .ת- גדיר בדואן 

לא מקושרים87077איל יפה

מעבירי זכויות92121,1820 שדה אליהו

לא מקושרים1010308308שמעון כהנר- חוות יערות הגלבוע 

מקושרים1020158,9530טוני עלם

לא מקושרים104000בית שאן עיריה

לא מקושרים104600בית שאן עיריה

לא מקושרים10502,4042,404טויטו עוזי

מעבירי זכויות1060112,0000ובראן'י ג'דאג

מקושרים108022,894-5 עלי  ברכה

1עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים1110195,0510אגודה-   האחים  

מקושרים1120885,762885,762אגודה שיתופית-  אל סד  

לא מקושרים112100בגוש חלב' אל סד אגודה שת

לא מקושרים112200בגוש חלב' אל סד אגודה שת

מקושרים1130249,867249,867אגודת אלנמורה

לא מקושרים114010,17610,176תופיק וסימון,ובראן שפיק'ג

לא מקושרים114100תופיק וסימון,ובראן שפיק'ג

לא מקושרים11701,1161,116ם'סלמאן סאלח אבו נג

לא מקושרים11809191'שת' אלמדמון אג

לא מקושרים1200352352קאסיס חנא יוסף-ליוס אליאס

לא מקושרים120100קאסיס חנא יוסף-ליוס אליאס

מקושרים122012,41112,411ח"רמק  אגש- אל

לא מקושרים12215,1885,188אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון

לא מקושרים1222822822אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון

מקושרים1260241,9150 מימי בוסתן הגליל

מקושרים127000 בית העמק

לא מקושרים12712,2272,227העמק קבוץ-בית

מקושרים1280145,8010 בן עמי

מקושרים1310521,6403 געתון

לא מקושרים1311438438געתון קבוץ

לא מקושרים131200געתון קבוץ

לא מקושרים13131,1811,181געתון קבוץ

לא מקושרים137017,03017,030אסלאן יונס

מקושרים1380130,9610 כליל

לא מקושרים138800כליל כפר שיתופי.

מקושרים1390749,2480 יחיעם

לא מקושרים1393407407יחיעם קבוץ

לא מקושרים1394561561יחיעם קבוץ

לא מקושרים14002020מזייד עבאס

מקושרים1410132,220132,220 כברי

מקושרים143765,89565,895 רפת מעלה

מקושרים1430309,3740קיבוץ לוחמי הגיטאות

לא מקושרים145000מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים1451871871מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים1452379379מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14535,3625,362מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14547,2867,286מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים1455260260מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14563,4123,412מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14571,9201,920מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14589,3419,341מזרעה מועצה מקומית

2עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים14593,8113,811מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים145103,9713,971מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים145111,1411,141מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים14513426426מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים145147979מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים145151,5521,552מזרעה מועצה מקומית

לא מקושרים145163,8663,866מזרעה מועצה מקומית

מקושרים146036,4350 נס עמים

לא מקושרים146742,50942,509נס עמים אגודה

מקושרים14701,436,175811,063 מימי השיירה

מקושרים149094,4000 סער

מקושרים1500258,054258,054איברהים עלם

#N/A150258600לא מקושרים

מקושרים151000 עברון

לא מקושרים151118,73018,730עברון קבוץ

לא מקושרים15143,5333,533עברון קבוץ

לא מקושרים152012,69012,690מוחמד ומחמוד עזאם

מקושרים1530438,888438,888אגודה-  אל סאקיה 

מקושרים15401,296,4400 עמקא

מקושרים1550259,86695,306'ורג' עלם ג

מקושרים159000 רגבה

מקושרים1594178,2920מ"ח בע" רפת גליל מערבי אגש

מקושרים160085,7216ויסאם מטאנס עקל

מקושרים1620192,2860 שמרת

לא מקושרים163000ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים16311,1341,134ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים1632402402ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים163300ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים1634416416ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים163500ן המועצה המקומית'בית ג

לא מקושרים163600ן המועצה המקומית'בית ג

מקושרים1670250,921250,921אגודה-  אל גיש 

מקושרים168073,7310אגודה-  אביטל 

מקושרים170039,99939,999 אדירים

מקושרים17125,0630מוחמד זועבי

מקושרים171175,0890חברה לפיתוח. כ. גלבוע ג

לא מקושרים17108,0868,086מים' אל טל אג

לא מקושרים17111,5831,583מים' אל טל אג

לא מקושרים17131,6761,676מים' אל טל אג

לא מקושרים1714950950מים' אל טל אג

לא מקושרים1715918918מים' אל טל אג

3עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים17161,3421,342מים' אל טל אג

לא מקושרים17175,9795,979מים' אל טל אג

לא מקושרים17184,1904,190מים' אל טל אג

לא מקושרים171900מים' אל טל אג

לא מקושרים17110796796מים' אל טל אג

לא מקושרים171111,4431,443מים' אל טל אג

לא מקושרים17112271271מים' אל טל אג

לא מקושרים17113616616מים' אל טל אג

לא מקושרים171144141מים' אל טל אג

לא מקושרים17115294294מים' אל טל אג

לא מקושרים17116144144מים' אל טל אג

לא מקושרים1711800מים' אל טל אג

לא מקושרים17120274274מים' אל טל אג

לא מקושרים17121267267אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712200אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712300אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712400אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712500אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712600אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712700אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712800אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1712900אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1713000אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1713100אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1713200אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1713300אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

לא מקושרים1713400אל טל אגודה שיתופית למים בנאעו

מקושרים174014,8150 בית השיטה

מקושרים175064,01864,018שיתופית' אג-  ברק

מעבירי זכויות176020,9490ובראן'זכי ג

מקושרים178016,77916,779אגודה גדיש

לא מקושרים180000שתופית במוקיבלה' אל כיר אג

מקושרים181000אגודת מים כינדה

מקושרים1820259,839259,839 דבורה

מקושרים18633,2140סוהיר זועבי

מקושרים1861983983מ אגודה שיתופית למים בטייבת"אלזוביה בע

מקושרים1862906906מ אגודה שיתופית למים בטייבת"אלזוביה בע

מקושרים18641,6301,630מ אגודה שיתופית למים בטייבת"אלזוביה בע

מקושרים18651,4481,448מ אגודה שיתופית למים בטייבת"אלזוביה בע

מקושרים1866246246מ אגודה שיתופית למים בטייבת"אלזוביה בע

לא מקושרים186000למים בטייבה אל זועביה ' שת' אג

4עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 
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צרכן 

מפורט
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים186700למים בטייבה אל זועביה ' שת' אג

לא מקושרים186800למים בטייבה אל זועביה ' שת' אג

לא מקושרים186900למים בטייבה אל זועביה ' שת' אג

לא מקושרים1861000למים בטייבה אל זועביה ' שת' אג

לא מקושרים187000למי השקאה' שת' אל רגאא אג

מקושרים18823,4430האשם זועבי

מקושרים18832,1130עבד אלקאדר זועבי

לא מקושרים18803,3013,301שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים18812,7712,771שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים18841,1171,117שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים188500שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים188600שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים188700שתופית' אל רוונק אג

לא מקושרים188800שתופית' אל ראונק אג

לא מקושרים188900שתופית' אל ראונק אג

לא מקושרים1881000שתופית' אל ראונק אג

לא מקושרים1881100שתופית' אל ראונק אג

מעבירי זכויות189000 יזרעאל

לא מקושרים1900328328מרכז יעל ישוב קהילתי

לא מקושרים19201,5591,559לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1921369369לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1922599599לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1923335335לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1924609609לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1925241241לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים1926275275לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים192700לאספקת מים' שת' אנעאש אג-אל

לא מקושרים19302,7812,781אומן מרכז

מקושרים194000 מולדת מושב שיתופי

מעבירי זכויות1950267,0400 מיטב

מקושרים196088,739109 מלאה

לא מקושרים19701,7411,741מרכז חבר

מקושרים1990126,3350 ניר יפה

מקושרים2050175,238175,238 פרזון

מקושרים2071965,4577 מלאה

לא מקושרים2071782,2602,260מ"בע' חק' שת' פרדסי אומן אג

לא מקושרים2071998,3458,345מ"בע' חק' שת' פרדסי אומן אג

מקושרים20817500שיתופית' אג-  ברק

לא מקושרים208000פרדס משותף חבר

לא מקושרים20817000פרדס משותף חבר

לא מקושרים209000רמת צבי מושב

5עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים2110434,3300 רם און

מקושרים217000 מגן שאול

מקושרים2220156,2720 אילת השחר

מקושרים22301,304,4160 רמת כנרת

מקושרים2240139,135139,135מ"שיתופית בע'  כפר כורזים אג

מקושרים22608,7888,788מושב-  בית הלל 

לא מקושרים22705,1705,170(עדר בקר)פרידמן מאיר 

מקושרים22881,9981,998דני פלודה

מקושרים228116,77416,774מנשה כדורי

לא מקושרים228015,16515,165כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22826,1106,110כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22836,1136,113כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22846,4336,433כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22856,1116,111כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22866,1266,126כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22872,8642,864כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים22893,0103,010כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים228102,0392,039כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים228111,9941,994כרכום ישוב קהילתי כפרי

לא מקושרים228123,0363,036כרכום ישוב קהילתי כפרי

מקושרים230081,4590 גדות

מקושרים231059,65359,653קיבוץ גונן

מקושרים2320462,9000 מנרה

מעבירי זכויות23601,391,9610 דישון

לא מקושרים24503,4123,412פתחי חסן גאדיר

מעבירי זכויות2480465,27816,217 חולתה

לא מקושרים251400יפתח קבוץ

מעבירי זכויות2510740,6250 יפתח

מקושרים2540170,7050 כפר גלעדי

מעבירי זכויות254514,57014,570יעקב כץ

מעבירי זכויות2550284,7270 כפר הנשיא

מקושרים256000 מימי יובל אגודת מים שיתופית

מקושרים25924700ע. החברה לחקלאות ג

מקושרים25923200 מנרה

לא מקושרים259000מ"מנפטת הצפון בע

לא מקושרים25921,6701,670מ"מנפטת הצפון בע

לא מקושרים259264928928מ"מנפטת הצפון בע

לא מקושרים25974099מ"מנפטת הצפון בע

לא מקושרים2598401,7441,744מ"מנפטת הצפון בע

מקושרים2630930,4010 מחניים

מקושרים26401,871,7660 מלכיה

6עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים26429,7089,708מלכיה קבוץ

מקושרים265000 מעין ברוך

מקושרים2660881,3341 מרגליות

מעבירי זכויות2670227,3241,238 משגב עם

מקושרים26801,214,2821,010מושב משמר הירדן

לא מקושרים272600להספקת מי' חק' שת' מפעל הדן אג

מקושרים2810540,9430 עמיעד

מקושרים285039,6230 קדרים

לא מקושרים2852338338קבוץ (רותם)קדרים 

מקושרים28801,853,0840 קדש נפתלי

מקושרים290000 שניר

לא מקושרים29025620,41920,419שניר קבוץ

מקושרים29103,7063,706יוסי מס

מעבירי זכויות2930909,7182 שדה אליעזר

מקושרים297000 שמיר

מקושרים302019,77419,774 מצפה אגודה

לא מקושרים303000מרעה טורעאן-פרץ עדי ומוטי

מקושרים30401,2471,247 אילניה אגודה

מקושרים305000 אילניה אגודה

לא מקושרים3062236236ארבל מושב

לא מקושרים3063866866ארבל מושב

לא מקושרים3064127127ארבל מושב

לא מקושרים3065185185ארבל מושב

לא מקושרים30662,2822,282ארבל מושב

מעבירי זכויות3060247,571-10אגודה ארבל

מקושרים307046,56846,568 מצפה נטופה

מקושרים30815,9600מוטי פרץ

מקושרים308099,9000 בית רימון

מקושרים308359,9040 בית רימון

מקושרים3090155,7200 בית קשת

מקושרים31203,0270מ" הודיות כפר נוער דתי בע

מקושרים313033,20033,200 הזורעים

מקושרים314077,1160 כפר חיטים

מקושרים317000מ"בע(1989) חישתיל עפולה 

מקושרים32009,0780טפת נבו

מקושרים322051,19051,190 אגף לחינוך התיישבותי

מקושרים3240206,135206,135 כפר זיתים

מעבירי זכויות3250282,4200 כפר קיש אגודה

מקושרים3280520,60620,970 לביא

לא מקושרים32813030לביא קבוץ

לא מקושרים328340194194לביא קבוץ
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים3285144646לביא קבוץ

לא מקושרים333000מ"בע' שת' גן והרחבה אג-בית

לא מקושרים336000(יתרו)מקאם נביא שועייב 

מעבירי זכויות3380579,929-1 שדה אילן

מקושרים3390109,837109,837 שדמות דבורה

מעבירי זכויות3400156,0290 שרונה מושב

לא מקושרים342000בדבור' מי השק' ש להספ"אלהדף אג

לא מקושרים343000אל טור אגודה בדבוריה

מקושרים349010,62010,620 סבלאן

לא מקושרים351000חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351300חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351400חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351500חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351600חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351700חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351800חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351900חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים351102,0822,082חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים3511100חורפיש המועצה המקומית

לא מקושרים3511200חורפיש המועצה המקומית

מקושרים357061,02661,026 עדאפר

מקושרים358043,19543,195 אלטארק

לא מקושרים358100בחורפיש' אלטארק אג

לא מקושרים358200בחורפיש' אלטארק אג

לא מקושרים363022,62022,620מ"אפרת ייצור ופתוח בע

לא מקושרים370000אבושקארה ראפי

לא מקושרים371000מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים37124434434מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים371251,1431,143מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3712700מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים371361,8921,892מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים371413030מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים37169568568מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים37170745745מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3717600מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים371771717מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3717800מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3717900מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3718044מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3718100מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים3718200מ"מי רקת טבריה בע

8עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים3718300מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים371302731731מ"מי רקת טבריה בע

לא מקושרים372091,12591,125אבו טועמה אגודת שיתופית

מקושרים3730131,427131,427גוש חלב אגודת אלסואנה

לא מקושרים380000עלי באר אגודה שיתופית להשקאה ב

לא מקושרים38501,2371,237ספקטור אלי

מקושרים386380222,9350 עלי באר

מקושרים3868884,857,5850 עלי באר

לא מקושרים386000"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים386111,44111,441"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים386223,06023,060"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים386900"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים3861100"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים3861200"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

לא מקושרים38633350,54550,545"להשקאה בע' חק' שת' באר אג-עלי

מקושרים388020,3161ראפע זועבי

לא מקושרים39006,4566,456בשוטי אליאס

לא מקושרים391000שיבלי פאיז חוסיין

מקושרים39529,5460מ" קדח עומר בע

מקושרים3950250,474250,474ש חקלאית למי השקיה" אלבטוף אג

לא מקושרים395100אל בטוף אגודת מים

מקושרים3960304,6400" אלרודה אגודה שתופית בע

מקושרים39981,3541,354ראפע עומרי

לא מקושרים39903,6383,638בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים39911,1511,151בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3992393393בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3993594594בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3994655655בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3995513513בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים39961,1001,100בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3997549549בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים39992,4362,436בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים39910231231בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים399117171בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים399131414בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים399148484בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים3991500בסנדלה' אל בלסם אג

לא מקושרים400000מים בסנדלה' אל מרג אג

לא מקושרים402000מים בסנדלה' אלראשד אג

לא מקושרים40305,3625,362ק"אחמד אל היב רפ

לא מקושרים512405000מ "טוביא המרכז לפרי וירק בע
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים41307,5157,515שיבלי מוחמד עבדללה

לא מקושרים418012,92712,927ליל'חוסין מוחמד ח

לא מקושרים422000'שת' אל סאקי אג

לא מקושרים424000מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42445,9215,921מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים4245269269מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים4246466466מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים4247466466מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42481,1271,127מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42491,2931,293מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42410957957מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42411888888מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים424121,4951,495מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42413956956מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים424142,2352,235מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42415321321מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים42416566566מ"במנשיה בע' שת' זבדה אג

לא מקושרים43603,2743,274ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43611,8971,897ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים4362614614ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43644,0254,025ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43652,7332,733ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים4366986986ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43681,4381,438ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים4369382382ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43610609609ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43611503503ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43612362362ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43613493493ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43614304304ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים436151,0301,030ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים43617280280ד אגודה שיתופית'אל מונג

לא מקושרים4361800ד אגודה שיתופית'אל מונג

מקושרים43708,0968,096.ג.מ אלעוזייר א"להשקייה בע

לא מקושרים4372779779מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים4373881881מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים4374866866מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים4375872872מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים43762,6282,628מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים4377856856מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים43782,7472,747מ"אלעוזיר אגודת מים בע
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לא מקושרים4371000מ"אלעוזיר אגודת מים בע

לא מקושרים43903,8463,846מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים43911616מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים43922020מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים4393287287מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים4394184184מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים439500מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים43967878מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

לא מקושרים4397112112מ"בע' מים שת' אל מזאריב אג

מקושרים44079,3342,254אד זועבי'מג

מקושרים440364,4560אד זועבי'מג

מקושרים440153250ראפע זועבי

מקושרים44029,9479,947מחמוד זועבי

מקושרים440297,0430אברהים זועבי

מקושרים440613,3790סעיד זועבי

לא מקושרים44004,0504,050.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4401809809.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44062,9812,981.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440800.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440900.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44010128128.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440118888.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440121,6961,696.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440131,2671,267.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440143,5353,535.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44016206206.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440171,9211,921.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4401800.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440198585.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4402000.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4402100.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44022697697.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440231,6511,651.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440245,9055,905.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440251,2661,266.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4402600.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440271,2651,265.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440281,3081,308.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440302,9382,938.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440312,5122,512.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440323,2913,291.א.מ' בוסתאן אלמרג
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לא מקושרים440332828.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440341,3701,370.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440351,0151,015.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440371,5051,505.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44038123123.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440393434.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440401,7611,761.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440411,4641,464.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4404300.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440441,5791,579.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44045816816.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440461,1351,135.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440471,4611,461.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4404800.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44049271271.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44050155155.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44051260260.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44052379379.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4405300.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44054884884.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44055199199.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44056103103.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440575555.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44058130130.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440599696.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44060116116.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים440627575.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44063418418.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406400.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406500.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406600.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406700.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406800.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4406900.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4407000.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4407100.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים4407200.א.מ' בוסתאן אלמרג

לא מקושרים44107575א מחמוד אלאח'רג-סאלח.זובידאת א

לא מקושרים44805,2845,284מוחמד סאלח פאלח

לא מקושרים450000ועד מקומי-מנשית זבדה

לא מקושרים45023,2103,210ועד מקומי-מנשית זבדה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

#N/A450203,2103,210לא מקושרים

מקושרים454044,3210 בלפוריה

לא מקושרים454200בלפוריה מושב

לא מקושרים454344בלפוריה מושב

לא מקושרים454411בלפוריה מושב

לא מקושרים454500בלפוריה מושב

לא מקושרים454600בלפוריה מושב

לא מקושרים456000בן נתן אפרים

מקושרים458000 גזית

מקושרים460048,1180 גניגר

מקושרים463000 דברת

מקושרים4650345,0280 היוגב מושב

לא מקושרים466000אל איענה אגודה

לא מקושרים468000מ"בע' עופר משתלות ורדים חב

מקושרים469010,81110,811חקלאית למי שתיה דיבאת אגודה שיתופית

מקושרים46922929חקלאית למי שתיה דיבאת אגודה שיתופית

מקושרים469300חקלאית למי שתיה דיבאת אגודה שיתופית

מקושרים469400חקלאית למי שתיה דיבאת אגודה שיתופית

מקושרים469500חקלאית למי שתיה דיבאת אגודה שיתופית

לא מקושרים47007,0567,056צורית כפר קהילתי

מקושרים47352,3702,370עמראן  עבד אלחלים

לא מקושרים473000יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים473100יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47322,6032,603יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים473600יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים4737290290יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים4738697697יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47310286286יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים473111,4501,450יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47312704704יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים473131,9041,904יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47314501501יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47315598598יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47316280280יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים47317507507יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים4732200יזרעאל המועצה האזורית-עמק

לא מקושרים475000כפר גדעון מושב

לא מקושרים476000אלוסאם אגודת מים

לא מקושרים4780811811ש לאספקת מי שתיה בע"אל זרקא אג

לא מקושרים47815252ש לאספקת מי שתיה בע"אל זרקא אג

לא מקושרים4782630630ש לאספקת מי שתיה בע"אל זרקא אג

13עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים47831,4571,457ש לאספקת מי שתיה בע"אל זרקא אג

לא מקושרים47841616ש לאספקת מי שתיה בע"אל זרקא אג

לא מקושרים480000מים בסנדלה' אל מסב אג

לא מקושרים481048,04648,046מ"דוד סחר בינלאומי בע. מ.ג.ד

מקושרים48231789,7170מ"בע(1989) חישתיל עפולה 

לא מקושרים482000לפיתוח ע' החב. - ת.אלון תבור א

לא מקושרים4823911,8351,835לפיתוח ע' החב. - ת.אלון תבור א

מקושרים4840110,0320 מזרע

מקושרים484100 מזרע

מקושרים4845105,0500ע.ג.מ רפת מ"שח בע"אג

מעבירי זכויות4860100,4010(קבוץ) מרחביה 

מקושרים487060,7520מושב מרחביה

לא מקושרים487100מרחביה מושב

לא מקושרים487200מרחביה מושב

מקושרים4890304304הסתדרות עולמית-  ויצו 

מקושרים491034,93534,935מ" פרחי אורי שתיל בע

לא מקושרים495100"בע (99איזור תעשיה ) 2000שגיא 

מקושרים497141,9230כאזם פלאח

לא מקושרים497035,39035,390אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49714,2074,207אל בטוף. א.מ

לא מקושרים497200אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4973133133אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49748989אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49758989אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4976111111אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4977524524אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4978155155אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4979760760אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49711483483אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49712491491אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49713737737אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49715273273אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49716247247אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49717247247אל בטוף. א.מ

לא מקושרים49719445445אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4972300אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4972400אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4972500אל בטוף. א.מ

לא מקושרים4972700אל בטוף. א.מ

מקושרים499032,7610 עין דור

לא מקושרים499581,70281,702דור קבוץ-עין
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים5030343,1120למי השקייה'  שדה כפר כנא אג

מקושרים50410251,1910נאסר נסאר

מקושרים504100איסמעיל שבלי

מקושרים504631,5860עבד אלעזיז כריים

מקושרים5047342,4320מ" משתלת בית חי בע

לא מקושרים504000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422,0652,065מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50431,2321,232מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50442,8342,834מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50451,7481,748מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50461,6481,648מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5047691691מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50481,0021,002מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50497474מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504104,2434,243מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504111,4451,445מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504121,2141,214מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504134,0604,060מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504141,3261,326מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415299299מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504166,5386,538מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417801801מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504182,2192,219מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419531531מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504201,5581,558מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504211,6161,616מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5042212,09412,094מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504233,9383,938מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5042410,54710,547מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504251,3621,362מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50426124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50427124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50428156156מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504291,3001,300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50430736736מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504313,3083,308מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50432445445מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504331,9201,920מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50434427427מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504351,0251,025מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50436581581מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים50437138138מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504381,2091,209מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504391,3901,390מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504401,9231,923מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504411,5741,574מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50442825825מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504431,8471,847מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504449393מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50445522522מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50446563563מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50447124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50448765765מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50449124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50450695695מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50451271271מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50452267267מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50453124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50454124124מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50455350350מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50456425425מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50457502502מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50458715715מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50459417417מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50460156156מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50461156156מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50462156156מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50464502502מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50465802802מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50466156156מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50467564564מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504681,2571,257מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50469187187מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50470575575מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50471823823מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50472605605מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504741,1061,106מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50475874874מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50476444444מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50477430430מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50478548548מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5047913,08913,089מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע
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סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים50481575575מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50482186186מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504831,3361,336מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50484831831מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504851,3921,392מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50486166166מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50487374374מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504883,4043,404מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50490713713מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50491269269מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50492269269מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50493269269מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504941,8571,857מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504957,2597,259מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50496522522מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504972,1472,147מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504981,9001,900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50499290290מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504100275275מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504101478478מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504103335335מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504106458458מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504107566566מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504108859859מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041098585מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041101,3671,367מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041115,0405,040מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504112553553מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041131,0431,043מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504114972972מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041152,1262,126מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50411688מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50411700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041182626מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50411966מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041201212מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041215555מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041222020מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50412333מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50412400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50412500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע
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לא מקושרים504126163163מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50412700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041282,1492,149מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50412911מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים504130157157מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041314848מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041323636מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041334444מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים5041342727מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50413500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50413600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50413700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50413800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50413900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50414900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50415900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע
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לא מקושרים50416700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50416900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50417900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50418900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50419900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50420800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע
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לא מקושרים50420900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421500מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421800מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50421900מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422000מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422100מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422200מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422300מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422400מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422600מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים50422700מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים507000מ"בוסתן חיים שירותי אירוח בע

לא מקושרים509000(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים509100(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים509200(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים509300(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים5093100000(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים5093100100(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים5093100200(*)מ "קולחי גלבוע בע

לא מקושרים51008,0418,041סעאידה מוחמד

לא מקושרים513000לחאם לחקלאות

לא מקושרים514200ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים514300ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים514400ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים514500ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים514600ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים514700ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים51499797ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים5141000ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים5141100ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים5141200ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים5141300ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

לא מקושרים5141400ש למים בגליל תחתון ב"מי גת אגח

מעבירי זכויות51404,249,9370 מי גת אגודה חקלאית ש

מקושרים515048,7520מ תלמי גדעון"ח בע"אגש
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מקושרים5160161,2630 תל עדשים

לא מקושרים51701616זועבי עבד אל ראזק

לא מקושרים519000סלימן מוחמד

מקושרים520033,8060.ש.מ בני אנואר א"בע

מקושרים521031,7010אלוד'להשקייה אגודת אלג

מקושרים522000מ" שדה טורעאן אגודה למי הקיה בע

לא מקושרים52303,1393,139סעדיה סעיד

לא מקושרים5240707707סעדיה עלי

לא מקושרים20821633525000סלימן מחמוד 

מקושרים52603,495,3680 מי החולה  אגודה

לא מקושרים526127,19027,190'חק' שת' מי החולה אג

לא מקושרים526378,48278,482'חק' שת' מי החולה אג

לא מקושרים526516,36616,366'חק' שת' מי החולה אג

לא מקושרים526623,15223,152'חק' שת' מי החולה אג

מקושרים530030,3010מיכאל כהן

לא מקושרים534024,82424,824דוברובין יעקב

מקושרים5350198,5550אחמד זבידה עיסא

לא מקושרים539000מ"קולחי גליל עליון בע

לא מקושרים5392036,41036,410מ"קולחי גליל עליון בע

לא מקושרים5392100מ"קולחי גליל עליון בע

לא מקושרים53926316,78516,785מ"קולחי גליל עליון בע

לא מקושרים53974000מ"קולחי גליל עליון בע

לא מקושרים5946807-454503,3283,328.ז.פואז עומר ת

לא מקושרים546000מי השקאה ' ש להספ"זייל אג'אל ע

לא מקושרים549000אלבושרה אגודת מים

לא מקושרים551000סלים קאסם אבו אחמד

לא מקושרים552055פאוזי שחאדה

לא מקושרים557010,95610,956גביש סאלח יוסף

לא מקושרים55903333דאהש אגודה

לא מקושרים56201,7711,771כאמל סלמאלן מעדי

לא מקושרים5621419419כאמל סלמאלן מעדי

לא מקושרים5622224224כאמל סלמאלן מעדי

לא מקושרים5623367367כאמל סלמאלן מעדי

לא מקושרים5624621621כאמל סלמאלן מעדי

מקושרים565415,96115,961גבריאל טריידל

מקושרים565546,12046,120 משק שניידמן

מקושרים5651153,4440מ"בע'   חוף הכנרת אג

מקושרים56708,5341מ"כהן אורי ואריה משק כהן בע

מקושרים571015,832204אגודה חקלאית עלי כנרת

לא מקושרים021099122576000יב סרחאן 'נג

לא מקושרים578000חמדוני נאדר
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים57906,5976,597אסמאעיל חסן סואעד

מקושרים58007,4460ראפע מרעי

לא מקושרים58104,0384,038חריב מוחמד זעל

לא מקושרים58206,0336,033בעילבון. שת. אל חמרה אג

לא מקושרים583000עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים58318,1678,167עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832707707עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5833914914עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים583900עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831000עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831100עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831400עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831600עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים58317666666עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831800עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5831900עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832000עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832100עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832200עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832300עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832500עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832600עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים5832700עילבון מועצה מקומית

לא מקושרים584026,94126,941פאדל נימר עיד ואחרים

מקושרים587020,9650ח" תפן ירכא אגש

לא מקושרים588053,49353,493מ"בע' חק' ירכא אגודה שת'-מרג

לא מקושרים591010,59810,598מסד כפר קהילתי

לא מקושרים5911152152מסד כפר קהילתי

מקושרים5920201,2111 טפחות

לא מקושרים592200טפחות מושב

לא מקושרים5483531959401,8281,828ז .פעור חסן פאעור  ת

לא מקושרים0576057275950134134. ז.רחאל קאסם ת

לא מקושרים596000ניסים למסחר ושיווק

לא מקושרים59776,3026,302כפר יסיף המועצה המקומית

מקושרים5980134,406134,406אגודה אלטלאיע

לא מקושרים5981372372ח למי השקאה בכפר י"אלטלאיע אגש

לא מקושרים59825050ח למי השקאה בכפר י"אלטלאיע אגש

לא מקושרים59833030ח למי השקאה בכפר י"אלטלאיע אגש

מקושרים6030719,2400למי חקלאות. ש. אל נעמה א

לא מקושרים60316060אל נעמה אג בכפר קמא

לא מקושרים603211,06011,060אל נעמה אג בכפר קמא
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סכום הקצאה 
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים60335,8925,892אל נעמה אג בכפר קמא

לא מקושרים605000סיסו חניתה

לא מקושרים60609,7029,702כאמל חיר אלדין אסלנקרי

לא מקושרים607000כפר קמא המועצה המקומית

לא מקושרים6071453453כפר קמא המועצה המקומית

לא מקושרים6072393393כפר קמא המועצה המקומית

לא מקושרים607400כפר קמא המועצה המקומית

מקושרים61201,2691,269מ" אפיקי תבור בע

לא מקושרים612100אפיקי תבור

מקושרים614098,30298,302 חקלאי כפר תבור

מקושרים6153400אריה סלע

מקושרים615482,9032,903 הרחבת כפר תבור

לא מקושרים615000כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים6151499499כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים6152686686כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים6153390390כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61541,1021,102כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים6155332332כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615799כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61587,0057,005כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים6159354354כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61510869869כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61511300300כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61512530530כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61513637637כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61514571571כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61515624624כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61516847847כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61517759759כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61518137137כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615191,4141,414כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61520179179כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61521349349כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615223,6193,619כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61523869869כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615241,2251,225כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61525915915כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61526374374כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615271,1651,165כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61528570570כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61529883883כפר תבור המועצה המקומית
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים615301,3631,363כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61531357357כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61532260260כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61533906906כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615357878כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61537860860כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61538265265כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61540398398כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61541767767כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615421,4091,409כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61543345345כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61544122122כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים615451,6331,633כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים61549303303כפר תבור המועצה המקומית

לא מקושרים617012,02512,025ש'חסן סלים דג

לא מקושרים6193348348מאעה אגודה'אלג

לא מקושרים6194199199מאעה אגודה'אלג

לא מקושרים61951,3411,341מאעה אגודה'אלג

לא מקושרים61961,4901,490מאעה אגודה'אלג

לא מקושרים619200056,6046,604מאעה אגודה'אלג

לא מקושרים61920007497497מאעה אגודה'אלג

מעבירי זכויות6192000425,8110מ" אגודת מים אלסנדרס בע

מעבירי זכויות6190411,3810מעה אגודה שיתופית' אלג

מעבירי זכויות6192000139,3000אגודת מים אלמנאל

מעבירי זכויות6192000298,7380מים' מ מנדא אג"בע

מעבירי זכויות6192000342,3250מים' מנדא אלגלאל אג

לא מקושרים620000מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62031,5731,573מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים6204503503מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים6205362362מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים6206729729מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62071,0621,062מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים6208819819מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים6209444444מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62010718718מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62011908908מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62012913913מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62013799799מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62014814814מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62015226226מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62016550550מגאר המועצה המקומית
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לא מקושרים62017654654מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62018734734מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62019141141מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62020224224מגאר המועצה המקומית

לא מקושרים62021168168מגאר המועצה המקומית

מקושרים6210283,119283,119 אגודת אלמבאדרה

מקושרים6220157,977157,977אר אגודה'אלמג' שית

מקושרים6260219,737219,737 לאלוזיה

לא מקושרים62704,2614,261שכיב הזימה קצל ואחיו

לא מקושרים62906,9606,960הייב חוסין משפחה

לא מקושרים0247488086340408408. ז.סועאד אמיר יוסף ת

לא מקושרים636000מ"עין כרמים תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים6361100מ"עין כרמים תאגיד מים וביוב בע

מקושרים63911300ח לאספקת מים" מוראן אגש

מקושרים63910100 אלטלעאת

לא מקושרים639000אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63911,1211,121אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6392385385אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63941,4991,499אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63957,5027,502אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639621,12621,126אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6398288288אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63991,1121,112אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63910933933אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639111,9801,980אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639121,8471,847אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639132,6672,667אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639141,7961,796אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639154,2234,223אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63917946946אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639183,1803,180אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639191,6401,640אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639201,8611,861אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639213,8523,852אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63922919919אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639232,0542,054אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639241,2931,293אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63925413413אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639268,5448,544אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639276,2036,203אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63928929929אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי
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לא מקושרים639293,9513,951אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639303,0113,011אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6393122,01322,013אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639323,1463,146אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639336,4206,420אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639346,7606,760אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63935990990אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639361,1201,120אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639373,2113,211אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639386,7346,734אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63940602602אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63941538538אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63942688688אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63943582582אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63945683683אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639462,5852,585אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639471,3391,339אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63948853853אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639491,1271,127אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63950517517אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639511,1361,136אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639521,4241,424אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639532,1402,140אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639541,7931,793אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63955698698אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639565,0275,027אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63957533533אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63958785785אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63959609609אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639605,1275,127אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639611,3071,307אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639622,1312,131אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639637,9937,993אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639645,0225,022אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639651,1371,137אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639661,0561,056אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639672,0472,047אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639685,2505,250אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639693,3883,388אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6397033,90833,908אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6397129,34229,342אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי
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לא מקושרים639721,2591,259אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639734,8104,810אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63974486486אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63975192192אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639764444אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639773030אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63978435435אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63910044אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639102234234אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391037,9597,959אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639104214214אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639105865865אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639106269269אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639107301301אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63910822אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639109132132אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63911088אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639111152152אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391121,6461,646אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639114134134אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391151212אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639120363363אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63912100אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391228282אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639123112112אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63912400אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391258787אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63912611אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63912700אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391282626אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391293434אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים6391301616אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913100אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913200אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913400אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913500אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913600אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913700אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913800אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63913900אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914000אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי
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לא מקושרים63914100אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914200אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914300אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914400אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914500אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914600אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914700אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63914900אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63915000אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63915100אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים63915200אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים639300033,1503,150אלעי- תאגיד המים והביוב האזורי

לא מקושרים641000גאנם עלי

מקושרים642110,74810,748ראובן דרוקמן

מקושרים642084,54484,544מ" מגדל כפר שיתופי בע

לא מקושרים642200מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלא

לא מקושרים642300מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלא

לא מקושרים6426309,0559,055מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלא

לא מקושרים64401,7681,768אחמד עלי נאסר

מקושרים645000ח לאספקת מים" מוראן אגש

לא מקושרים648000יחזקל גבריאל

לא מקושרים649000חסן סלים רבאח

לא מקושרים656000עדנאן פלאח

לא מקושרים052391190658000חאפד סולימאן 

מקושרים19866600204,4530 אלייקים 

לא מקושרים66102727בכר אחמד גדיר

מקושרים664061,0730 גבעת עוז

מקושרים6650393,6760(אבן יצחק) גלעד 

מקושרים6670686,5110 דליה

מקושרים6710591,5020 קיבוץ הזורע

מקושרים676000נסרי שיבלי

מקושרים6780449,7910יוקנעם-  אגרא 

מקושרים683049,30949,309 מגידו

לא מקושרים683500מגידו קבוץ

מקושרים6840126,446319 מדרך עוז

לא מקושרים685014,47914,479מועצה איזורית מגידו

מקושרים68733,4180יוסף בשיר

מקושרים6870279,9160 משמר העמק

מקושרים68727,4720 משמר העמק

מקושרים696066,1120 ועד מקומי עין העמק

מקושרים6970311,8670קיבוץ עין השופט
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לא מקושרים698000סיף אלדין עומרי

מקושרים70523,2500מירון טל

מקושרים70501,212,2100 רמות מנשה

מקושרים7060783,6630 רמת השופט

לא מקושרים706400רמת השופט קבוץ

לא מקושרים7066781,0411,041רמת השופט קבוץ

לא מקושרים714000טיב'נאשד מוחמד ח

לא מקושרים718000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים718100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182306306מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים718618,00418,004מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים718101,2541,254מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים71814186186מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7181500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7181600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7181700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7181800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7181900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182200מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7182900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183200מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7183900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184200מ"התנור תאגיד מים וביב בע
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לא מקושרים7184300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7184900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7185900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186200מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7186900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187200מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187400מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187500מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187600מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187700מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187800מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7187900מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7188000מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים7188100מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים718926300מ"התנור תאגיד מים וביב בע

לא מקושרים720116,78816,788לאספק' שיתופית חק' מי מטולה אג

מעבירי זכויות72003,717,5680 מי מטולה

לא מקושרים72602,5112,511צבעוני בן ציון

מקושרים731075,77175,771צבי-אלישע בן
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מקושרים7330294,600281,900מנחם שליטא

לא מקושרים740600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים740900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7401300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7401900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402200מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402400מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402500מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7402800מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403100מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403200מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403400מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403500מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403700מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403800מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7403900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404000מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404100מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404200מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404400מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404500מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404700מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404800מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7404900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405000מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405100מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405200מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405400מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405500מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405700מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405800מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7405900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7406000מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש
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לא מקושרים7406600מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7406700מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7406800מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים7406900מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים74089100מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

לא מקושרים740141300מ"ח מרכזית בע"מים בגליל אגש

מעבירי זכויות74003,328,9631 מים בגליל

מקושרים74614,8700אפרים פרשיץ

מקושרים74601,185,21170,593 מתיישבי מנחמיה

מקושרים751010,46310,463חיים קורן

מקושרים755071,45718,628מנחם שליטא

מקושרים76007,2117,211צבי רוטשטיין

לא מקושרים761000ויסאם מועלם

לא מקושרים762000דבאח סאלח ובניו

לא מקושרים763000מחמד אסעד סרחאן

לא מקושרים764000עארף חורשיד

מקושרים765642,3390עבדל מונעם דראושה

מקושרים76515,9220אחמד פיאד דראושה

מקושרים765614,8640רנד מעון לטיפול רנד חברה לרווחה נפשית

מקושרים765527,5987,598מ" אשתיוי אטליזים ומחלבות בע

לא מקושרים765000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76523,4533,453מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7653696696מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76544,5134,513מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76554,7974,797מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7656322322מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657363363מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658554554מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659493493מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76510732732מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76511820820מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76512504504מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76513688688מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765142,0932,093מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765153,8333,833מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765162,2462,246מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76517827827מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765183,2203,220מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765192,7462,746מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76523589589מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765262,7862,786מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע
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לא מקושרים7652700מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765284,1004,100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76529219219מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76530491491מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76531479479מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76532274274מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76533849849מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765344,3084,308מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765353,0923,092מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76536850850מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7653700מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76538219219מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76539294294מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76540274274מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7654100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7654200מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7654300מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76545440440מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76546219219מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76547219219מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76548274274מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76549274274מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76550404404מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76551425425מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765602,3062,306מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765631,1291,129מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76565504504מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765662,3742,374מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76567517517מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76568449449מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7656900מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657200מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657300מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657400מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים765753838מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657600מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657700מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657800מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7657900מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע
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לא מקושרים7658000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658200מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658300מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658400מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658500מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658600מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658700מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658800מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7658900מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659200מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659300מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659400מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659500מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659600מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659700מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659800מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים7659900מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76510000מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76510100מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76510200מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים76510300מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים771000חברה לקירור ואריז- מרום הגליל 

לא מקושרים774000ח להספקת מי השקאה בש"אלופא אגש

לא מקושרים778000מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים778417,33417,334מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים77811736736מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים778132,1402,140מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים778151212מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7781600מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7781700מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7781800מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7781900מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782000מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782100מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782200מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782300מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782400מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782500מ"תאגיד מעינות זיו בע

לא מקושרים7782600מ"תאגיד מעינות זיו בע
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לא מקושרים3582922578001,6451,645. ז.יאסם זטאם סוידאן ת

מקושרים782888178,004178,004 אגודת אלפרדוס

לא מקושרים78206,0866,086"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782118,50918,509"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782232,82332,823"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים78238,7018,701"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים78248,8428,842"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782511,32411,324"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782610,83210,832"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782710,64210,642"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים78283,5423,542"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים78292,8202,820"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782103,3213,321"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782113,0613,061"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782123,3223,322"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782255,7405,740"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782261,1651,165"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782277,5247,524"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים782292,5812,581"ש להשקאה במעליה בע"אלפרדוס אג

לא מקושרים786105,6715,671מעלות תרשיחא עיריה

לא מקושרים792000ישוב קהילתי- זיו הגליל 

לא מקושרים7921627627ישוב קהילתי- זיו הגליל 

לא מקושרים793022,95422,954אבירים ישוב קהילתי

מקושרים7940904,350362,198 אבן מנחם

מקושרים79501,450,1160 אלקוש

לא מקושרים795100אלקוש מושב עובדים להתיישבות חק

מקושרים79701,325,2120אגודה גורן

מקושרים798076,2510(מצפה)כפר קהילתי  -  מתת 

לא מקושרים798100מתת כפר קהילתי

מקושרים799019,63919,639(מצפה) הילה 

מקושרים8000737737אייל אבנר

מקושרים8010997,9940 זרעית

מקושרים80201,057,3280 חוסן

מקושרים803045,60645,606 מנות

מקושרים8040646,9960 יערה אגודה

מקושרים807023,55223,552הלל כמיסה

מקושרים8080402,1320מעונה אגודת

לא מקושרים81201,5781,578מעלה יוסף מועצה אזורית

מקושרים81301,952,4300 נטועה

מקושרים8140291,3590 רביד

מעבירי זכויות81602,336,916-1אגודה שיתופית-  עבדון 
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים8170451,2640 עין יעקב

מקושרים8190321,7120 אגודת פקיעין

מקושרים82001,502,0320 צוריאל

מקושרים822080,1040 כלנית

מקושרים8230360,0120 לוטם

מקושרים82401,960,3390 מושב שומרה

מקושרים82401,960,3390 מושב שומרה

מקושרים82501,276,1920אגודה שיתופית בני שתולה

מקושרים8260359,9010 קיבוץ מורן

מקושרים82801,926,8000 אביבים

מקושרים829023,38523,385(קיבוץ) אשבל 

מקושרים8300454,9680 אמירים

לא מקושרים831038,93438,934ביריה ישוב

מעבירי זכויות83201,055,207216,369 ברעם

מקושרים83401,009,0080מושב- חזון

לא מקושרים834100חזון מושב

מקושרים8350937,9200ב" דוב

מקושרים83601,333,1610 דלתון

לא מקושרים8361448448דלתון מושב

מקושרים8390221,3510ע. החברה לחקלאות ג

לא מקושרים839116,42316,423חוות מתתיהו

מקושרים84001,347,6940 יראון

מקושרים842024,81124,811מרדכי אברוצקי

מקושרים84302,556,5560 כפר שמאי

מקושרים84402,370,981911,265 כרם בן זמרה

לא מקושרים846013,73913,739עמוקה מצפה

מקושרים8470713,2110 מירון מושב

מקושרים84901,277,9460 סאסא

מקושרים85101,586,4790שיתופית' אג-  ספסופה 

מקושרים85401,473,9660מושב-  עלמה 

מקושרים8560514,4810 פרוד

לא מקושרים85631,4961,496פרוד קבוץ

לא מקושרים85691200פרוד קבוץ

לא מקושרים860012,93712,937ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860114,77614,776ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86033,9703,970ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים8605728728ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים8608262262ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86091,2591,259ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860102,4052,405ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86011364364ועד מקומי- ריחניה 
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים860132,0052,005ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860142,6912,691ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860151,4651,465ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860161,9241,924ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860181,3221,322ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860191,5061,506ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860203,2853,285ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860212,2682,268ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86022493493ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860231,5061,506ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860241,0321,032ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860251,8521,852ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860262,6132,613ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860273,4423,442ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים860283,0193,019ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86029449449ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86030728728ועד מקומי- ריחניה 

לא מקושרים86031582582ועד מקומי- ריחניה 

מקושרים8620447,2560 שזור

מקושרים86301,456,6801מושב- שפר

לא מקושרים86316,0716,071שפר מושב

לא מקושרים8640831831מרום הגליל מועצה אזורית

לא מקושרים86433,0833,083מרום הגליל מועצה אזורית

מקושרים87812645,9800מ"כפר שיתופי לחקלאות בע- נהריה

לא מקושרים878000נהריה עיריה

לא מקושרים87851,1561,156נהריה עיריה

לא מקושרים878726,77626,776נהריה עיריה

לא מקושרים8800101101מ"אבזח אג שת חק בכפר ריחניה בע

לא מקושרים883069,64469,644מ"חקלאות בע' שת' מי נוף אג

לא מקושרים88907,2277,227שבסו אסעד

מקושרים891093,3663 אדיגה

מקושרים895079,888236 אחיהוד

מקושרים8960118,5870 אפק

לא מקושרים896100אפק קבוץ

לא מקושרים90009,8259,825אל ישוב קהילתי-טל

לא מקושרים9001491491אל ישוב קהילתי-טל

מקושרים91007,7697,769קיבוץ-  יסעור 

מקושרים912199,6040ופיק אבו רומי

מקושרים9120359,7110 כפר מסריק

מקושרים917030,77330,773 המוסד החינוכי של השומר הצעיר

מקושרים9180174,7441 חקלאי יודפת אגודה שיתופית
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים92107,3637,363אעמר חסן ואחמד

מקושרים9220103,266103,266 עין המפרץ

מקושרים9223149,5200 רפת נעמן

לא מקושרים922218,31718,317עין המפרץ קבוץ

לא מקושרים927000ג עין אפק"רט

לא מקושרים927100ג עין אפק"רט

לא מקושרים928016,95316,953סבן נילי צור חיה

לא מקושרים9310354354מ"ניר שירותי תעופה בע-כים

לא מקושרים935000מעלה צביה ישוב

לא מקושרים93514,1464,146מעלה צביה ישוב

לא מקושרים9352787787מעלה צביה ישוב

מקושרים93608,2521אגודה-  כחל 

לא מקושרים9390544544עבור הישוב חוסניה. א.משגב מ

לא מקושרים93911,2051,205עבור הישוב חוסניה. א.משגב מ

לא מקושרים93932,0602,060עבור הישוב חוסניה. א.משגב מ

לא מקושרים9394947947עבור הישוב חוסניה. א.משגב מ

מקושרים94213,9160יראת'עלי חוג

מקושרים94223,6710ראת'מחמוד חוג

לא מקושרים94231,3441,344ועד מקומי- דמיידה 

לא מקושרים94241,5621,562ועד מקומי- דמיידה 

לא מקושרים94252,3792,379ועד מקומי- דמיידה 

לא מקושרים94267,2347,234ועד מקומי- דמיידה 

לא מקושרים9427847847ועד מקומי- דמיידה 

לא מקושרים942800ועד מקומי- דמיידה 

מקושרים944047,4580 צבעון

לא מקושרים94411,4671,467צבעון קבוץ

מקושרים945054,5340אמנון (מושב)

מקושרים947059,16059,160 מי הירדן משקי חממות

לא מקושרים953000המים והביוב של נצרת' נע  חב-מי

לא מקושרים953100המים והביוב של נצרת' נע  חב-מי

לא מקושרים9533500המים והביוב של נצרת' נע  חב-מי

לא מקושרים9533800המים והביוב של נצרת' נע  חב-מי

לא מקושרים953409393המים והביוב של נצרת' נע  חב-מי

מקושרים9560518,78713 אדמית

לא מקושרים9562699699אדמית קבוץ

מקושרים9580420,0380 אילון

לא מקושרים95905,2795,279חלב עם - זלדשטיין אמנון ודליה 

לא מקושרים95951,5391,539חלב עם - זלדשטיין אמנון ודליה 

מקושרים9630162,2580חקלאות גשר הזיו. - ה.ג. ח

מקושרים964031,28531,285אגודה מנוף

לא מקושרים965018,40218,402מ"שכניה כפר שיתופי בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים9680769,6680קיבוץ-  חניתה 

לא מקושרים9684717717חניתה קבוץ

לא מקושרים971035,71535,715רקפת כפר קהילתי

לא מקושרים97206,4716,471אל קטראת אג שת חק

מקושרים9760948,5640(מושב) לימן 

מקושרים9780741,4774מ חקלאות מצובה"בע

לא מקושרים97824,4604,460מצובה קבוץ

לא מקושרים97837,1367,136מצובה קבוץ

לא מקושרים97841,2601,260מצובה קבוץ

לא מקושרים97855,2285,228מצובה קבוץ

לא מקושרים9790708708משק כנען

לא מקושרים979987374374משק כנען

לא מקושרים980016,87116,871יובלים אגודה שיתופית להתיישבות

לא מקושרים98023,2273,227יובלים אגודה שיתופית להתיישבות

לא מקושרים98102,3592,359סווידן מוחמד

לא מקושרים982000מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים9821200מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98215822822מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982161,7651,765מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים9821700מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98218893893מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982191,2811,281מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982201,3301,330מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98221911911מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982221,0011,001מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98224705705מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982252,3992,399מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98226146146מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98227292292מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98228593593מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98229561561מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982301,1131,113מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982313,7883,788מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים982359696מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98237260260מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים98238794794מטה אשר המועצה האזורית

לא מקושרים9824000מטה אשר המועצה האזורית

מקושרים98308,8278,827חוסין ראיד

מקושרים984043,71143,711 אלגסיניה אגודה שיתופית

מקושרים9870387,3940 ראש הנקרה

לא מקושרים98902323שופני שוקרי סלים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים991000ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים991100ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים991500ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים991700ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים991900ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים9911000ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים9911100ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים9911200ת מועצה מקומית'ג-יאנוח

לא מקושרים99603,2133,213ועד מקומי- עין אלאסד 

לא מקושרים996100ועד מקומי- עין אלאסד 

לא מקושרים996200ועד מקומי- עין אלאסד 

מקושרים9970305,6120מ" אלארוא אגודת מים בע

לא מקושרים998000ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים99825959ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים998300ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים99841313ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים998500ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים998600ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים99874040ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים998800ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים998900ור מועצה מקומית'סאג

לא מקושרים10000797,907797,907מ"בע (ניהול)המגדלים אעיבלין 

מקושרים1002025,79925,799מוסטפא מריסאת

לא מקושרים1006000גדידה אג שת למי השקאה

מקושרים1010157,1892,403ול'נאהי מח

מקושרים10100309,57143 אלזאריע

לא מקושרים1010200בכפר מכר' זאריע אג-אל

לא מקושרים10120199199המנזר הרום קטולי

מקושרים10145970970ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים10146276276ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים10148347347ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101410347347ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101411347347ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101412623623ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101413694694ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101414970970ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101415920920ביר אל מכסור.מ. מ

מקושרים101416354354ביר אל מכסור.מ. מ

לא מקושרים1014000מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים10147276276מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים10149347347מכסור מועצה מקומית-ביר אל
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים101417354354מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101418354354מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101419637637מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101420496496מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101421708708מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים1014221,4161,416מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101423991991מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101424637637מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101425496496מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101426496496מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101427354354מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101428354354מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים101429566566מכסור מועצה מקומית-ביר אל

לא מקושרים102002,6612,661חסן עבדול מגייד חוסיין

#N/A1020200לא מקושרים

לא מקושרים10220283,007283,007חיימוביץ צבי

לא מקושרים1023019,88019,880טהון אורי

מקושרים10240307,4955,095מרכזי נוער- ופנמיות מנוף 

לא מקושרים1025010,74810,748ח ביערה"יערה אגש

לא מקושרים1026000שופנייה כאמל

לא מקושרים1027000א מועצה מקומית'כאוכב אבו אלהיג

לא מקושרים102711,3311,331א מועצה מקומית'כאוכב אבו אלהיג

לא מקושרים10272481481א מועצה מקומית'כאוכב אבו אלהיג

לא מקושרים102731,3881,388א מועצה מקומית'כאוכב אבו אלהיג

מקושרים1028059,3120דואל אגודת מים'  אלג

לא מקושרים1028500דואל אגודה שיתופית למי שתי'אלג

לא מקושרים10300331331אחמד קאמל שופנייה

מקושרים1031000ח כאבול"אגש

מקושרים1034089,7330(מושב) יעד 

לא מקושרים103507,3227,322מוחמד חסון גדיר

לא מקושרים1041000אחמד נימר ריאן

לא מקושרים10430536536רוזנפלד דוד

לא מקושרים1047000סלמאן דיב פרגי ואחרים

לא מקושרים10471110110סלמאן דיב פרגי ואחרים

לא מקושרים104902,5762,576בזק חברה תחנת עכו

לא מקושרים104911,8561,856בזק חברה תחנת עכו

לא מקושרים1053028,23728,237חב לגידול ושיווק. מ.ט.ל.מ

לא מקושרים105406,3966,396קאסם אביזר עבדול רחמן

מקושרים1055012,71812,718יוסף קסיס חנא

לא מקושרים10560955955נביה ראדא-ב חביב'חורי ראג

לא מקושרים1057000שהין אדמונד ואחרים
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לא מקושרים105904,2304,230שעבי חקמת וקאסם

מקושרים10620435,5601מערבי.  חווה לנסיונות ג

לא מקושרים106303,1383,138מ"בע. ח.דר ע

מקושרים10640248,0160 פלך

לא מקושרים1064100פלך קיבוץ

לא מקושרים106606,7826,782בבקעת בית' חק' ש להת"אג- כמון 

לא מקושרים1068013,72513,725גיתה ישוב קהילתי

לא מקושרים1068100גיתה ישוב קהילתי

לא מקושרים1070012,42112,421'שת' מכמנים אג

לא מקושרים10701664664'שת' מכמנים אג

לא מקושרים1070200'שת' מכמנים אג

מקושרים10740471,2030 קיבוץ כישור

מקושרים1075059,82359,823 לפידות

מקושרים10760219,05625,742 תובל

לא מקושרים1077011,57111,571משרד הרווחה עכו- מעון עתידות 

לא מקושרים108104,7684,768שרשים מושב

לא מקושרים1082012,43112,431להתישבות קהילתית' שת' גילון אג

לא מקושרים1084016,47116,471קורנית כפר שיתופי להתיישבות חק

לא מקושרים1087119511,92311,923עכו עיריה

לא מקושרים1090000עצמון ישוב קהילתי

לא מקושרים1090100עצמון ישוב קהילתי

מקושרים1092079,2000ציב'ח אלח"אגש

לא מקושרים109305,9335,933יראת חסן סאלח ומוסא'חג

מקושרים1095039,80939,809דיד אגודה' אלג

מקושרים1096045,96113,845ח אלרים"אגש

לא מקושרים10980125,532125,532מ"מאיר מניה בע

לא מקושרים109901,3221,322חורי נור

לא מקושרים1105000אכסנית נוער פוריה

לא מקושרים110511,7851,785אכסנית נוער פוריה

לא מקושרים1105300אכסנית נוער פוריה

מקושרים110794541,74541,745אמנון (מושב)

מקושרים11070395395 אגודת מימי אלמגור

מקושרים111204,9124,912 חקלאות בקעת גינוסר

מקושרים111307,8887,888מנשה ונעמי ארנון

מקושרים11141579579סלמאן עווידה

מקושרים111405,5995,599ח" כמאל ואחיו אג

לא מקושרים1115015,07215,072קליימן-ברלס-שושן

מקושרים112309,9000 גשר

לא מקושרים1125113013,80813,808מי חצר מפעל המים האזורי עמק הי

מקושרים1133026,6090אלאצלאח אגודת

מקושרים113336,5110אלאצלאח אגודת
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מקושרים113346,1260אלאצלאח אגודת

מקושרים113357,0850אלאצלאח אגודת

מקושרים1133610,9910אלאצלאח אגודת

מקושרים113377,5230אלאצלאח אגודת

מקושרים113388,3240אלאצלאח אגודת

מקושרים1133115,1370אלאצלאח אגודת

מקושרים1133133,1920אלאצלאח אגודת

מקושרים1141030,03030,030כרי דשא-  מנהל המחקר 

לא מקושרים114606,5386,538שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146100שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146200שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146300שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146400שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146500שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146600שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146700שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146800שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים1146900שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461000שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461100שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461200שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461300שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461400שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461600שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461700שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461800שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11461900שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462000שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462100שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462200שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462600שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462700שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462800שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11462900שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463000שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463100שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463200שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463300שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463400שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463500שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה

לא מקושרים11463600שכונה)עמותה בכפר כמאנה-אלכמאנה
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לא מקושרים1150038,94038,940מחצבת כנרת ברמת פוריה

לא מקושרים115604,2954,295מנזר הר האושר

לא מקושרים1157020,26120,261בית עולי רגל טבחה

לא מקושרים1161040,31040,310משרד החקלאות אגף הדייג

לא מקושרים116408,7138,713שושן עליזה

מקושרים116706520עאטף גדיר

מקושרים116751,3690עאטף גדיר

לא מקושרים11710213213עמק הירדן המועצה האזורית

לא מקושרים11713100000עמק הירדן המועצה האזורית

לא מקושרים1173000מנזר היווני

מקושרים1175066,78266,782 פוריה כפר עבודה

מקושרים1177027,03727,037ועד מקומי פוריה נוה עובד

מקושרים1187012,08212,082עמית רום

לא מקושרים03529694611910167167. ז.ת- פאיז קאסם עלי 

לא מקושרים1195000עכו- מרכז הבאהאיים 

מקושרים1199205100כאזם פלאח

מקושרים119904,798,5000 אגודת המים בעמק הירדן

לא מקושרים1199159,2879,287רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים119916892892רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים11993700רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים11994000רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים11994200רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים119973134,24334,243רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים119974600רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים11997558,9038,903רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים11991112300רישיון אזורי עמק - אגודת המים 

לא מקושרים120004,6014,601מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12001809809מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120021,7641,764מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12003760760מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12004766766מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12005404404מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120064848מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120010763763מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200126565מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200136060מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200141818מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200152222מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200163535מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200179292מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200182626מ"חברת קולחי משגב בע
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לא מקושרים12001900מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002099מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002100מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002200מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002300מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002400מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002500מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002600מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002700מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12002800מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120082337,25137,251מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120082619,31619,316מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120091815,90615,906מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120096614,08414,084מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120010726,6986,698מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12003100100מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120031002389389מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120031003276276מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120031004366366מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12003100500מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12003100655מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200310086767מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1200310115757מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים12003101300מ"חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1201000(*)מ  "חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים120110695,2175,217(*)מ  "חברת קולחי משגב בע

לא מקושרים1202000זיו מרדכי

לא מקושרים0352972091203000ז .סואידן סואידאן ת

לא מקושרים120404,8594,859משתלת גבעת המורה

לא מקושרים12080111111סועאד חמיס

לא מקושרים1211000בעפולה' חק' יעלה אגודה שת

לא מקושרים1211300בעפולה' חק' יעלה אגודה שת

מקושרים12120262262 חקלאות בקעת גינוסר

לא מקושרים12140461461חוסיין בן עלי גדיר

לא מקושרים1217000קליין שמעון והרמן

לא מקושרים1219000מגל מלכה

מקושרים1220351,4530 בית אורי

לא מקושרים1220000עפולה עיריה

לא מקושרים1220900עפולה עיריה

לא מקושרים12201000עפולה עיריה

לא מקושרים12201100עפולה עיריה

45עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים12201400עפולה עיריה

לא מקושרים1224000מ"מי עכו בע

לא מקושרים1224516,98516,985מ"מי עכו בע

לא מקושרים122462,9352,935מ"מי עכו בע

לא מקושרים122486,3246,324מ"מי עכו בע

לא מקושרים1224119543,54443,544מ"מי עכו בע

לא מקושרים204955031226000. ז.אבו דעוף עלי ת

לא מקושרים1227000מ"בית מטבחיים דבאח בע

לא מקושרים1228000מ"בקר וכבשים דבאח בע

לא מקושרים12290171171חייט נעמי

לא מקושרים298100331230000ערטול איאד  

לא מקושרים1231000עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231200עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231300עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231400עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231500עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231600עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231700עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

לא מקושרים1231800עין מאהל-מ"כפרי גליל תחתון בע

מקושרים1235039,91639,916 אלכלאס אגודה

לא מקושרים12360419419ח למי השקאה בפסוטה "אלכמאל אגש

לא מקושרים1237000פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים123717777פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12372228228פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12373864864פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12376217217פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12377804804פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים1237800פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים1237999פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12371000פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים123711386386פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12371200פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12371300פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים1237146868פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים123715148148פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים1237166464פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים123717276276פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים123718172172פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12371900פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים1237202,4282,428פסוטה המועצה המקומית

לא מקושרים12372100פסוטה המועצה המקומית
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לא מקושרים12380345345עיד חביב חורי

לא מקושרים123901,0981,098חלאק סמעאן

לא מקושרים1240000פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים124034444פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים12404190190פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים124054444פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים124065151פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים124071515פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים1240800פקיעין המועצה המקומית

לא מקושרים12409247247פקיעין המועצה המקומית

מקושרים1241064,94064,940שיתופית אלחוקול אגודה

לא מקושרים124204,4694,469אל ינבוע אג שת בפקיעין

לא מקושרים124308,5188,518בונה אינטסאר חב לאס מים

לא מקושרים1245000מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12452474474מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124531,0651,065מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124559696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12456144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124571,4071,407מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12458505505מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12459419419מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124510396396מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124511545545מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124512407407מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124513478478מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124514477477מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124515121121מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124516192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124517603603מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124518109109מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124519170170מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124520170170מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124521154154מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124522855855מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124523491491מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124524429429מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124525202202מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124526198198מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245277575מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124528835835מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124529192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו
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לא מקושרים124530192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124531192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124532835835מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245339696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245349696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245359696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245369696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124537144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124538144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124539761761מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124540234234מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124541329329מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245421,8381,838מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12454324,91524,915מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124544133133מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124545202202מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124546234234מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124547335335מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12454831,85831,858מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245501,3581,358מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245511,0491,049מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245522,6742,674מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245531,4351,435מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124554298298מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124555719719מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245562,6682,668מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245571,0941,094מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124558543543מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124559613613מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124560812812מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124561270270מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124562128128מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124563192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245649696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124565192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124566144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124567144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124568176176מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124569835835מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245709696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124571192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו
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לא מקושרים124572144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245739696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245749696מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124575384384מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124576144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124577192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124578471471מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124579192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124580144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124581192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124582144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124583144144מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124584240240מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245852,7972,797מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124586192192מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124587335335מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245881,2931,293מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124589612612מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245902,9332,933מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124591213213מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124592722722מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124593240240מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124594240240מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124595842842מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245961,0651,065מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245974,3084,308מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245981,2741,274מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124599304304מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245102938938מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451031,3111,311מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451046,2866,286מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451051,3421,342מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451061,3251,325מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451072,1842,184מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245108926926מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245109926926מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245110445445מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451111,1071,107מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124511200מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245113971971מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245114260260מי הגליל תאגיד המים והביוב האו
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לא מקושרים12451151,0501,050מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124511699מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451175050מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245118150150מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245119328328מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124512000מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245121761761מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245122267267מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124512300מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245124163163מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים124512500מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים1245126223223מי הגליל תאגיד המים והביוב האו

לא מקושרים12451271717מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451283636מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451293535מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451303838מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451311,6801,680מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513200מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451332222מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513400מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513500מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים12451361414מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513700מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513800מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124513900מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514000מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514100מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514200מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514300מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514400מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514500מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514600מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514700מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514800מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124514900מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515000מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515100מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515200מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515300מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515400מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515500מי הגליל תאגיד המים והביוב האז
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים124515600מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515700מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515800מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124515900מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

לא מקושרים124516000מי הגליל תאגיד המים והביוב האז

מקושרים1246039,0400עלי ואכד

#N/A124616100לא מקושרים

#N/A124616200לא מקושרים

לא מקושרים263246081247000נאסר נאסר 

לא מקושרים1248023,77423,774ורד הגליל-אבני יהודה 

לא מקושרים5121741861249000מ "עוף דבאח בע

לא מקושרים1252000תמר אסתר הר זהב

לא מקושרים1254000מושיר עבד אלעאל

לא מקושרים023450761256012,16912,169.  ז.שחאדה עאדל ת

לא מקושרים1257057,39557,395ואקים אליאס גזאל

מקושרים1258010,68310,683ח" אל רחמה  אגש

לא מקושרים12581447447ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12583433433ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12584351351ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12585858858ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12586335335ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12587433433ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12588351351ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים12589235235ש למי שתיה בואדי סל"אל רחמה אג

לא מקושרים1260018,08718,087מ" בע1983מצפה הימים 

לא מקושרים126012,8252,825מ" בע1983מצפה הימים 

לא מקושרים12630541541גולדמן משפחה

מקושרים12650151,04155,857 לבנים

לא מקושרים126707,8337,833נורי עלי

לא מקושרים12730657657מ מסח"זנגריה אחמד עלי ובניו בע

לא מקושרים1273122,33422,334מ מסח"זנגריה אחמד עלי ובניו בע

לא מקושרים1275000עכברה

לא מקושרים1275100עכברה

לא מקושרים12752733733עכברה

לא מקושרים12753133133עכברה

לא מקושרים12754342342עכברה

לא מקושרים1275500עכברה

לא מקושרים1275600עכברה

לא מקושרים1275700עכברה

מקושרים127603,9313,931ח"אגש-  סואעד 

לא מקושרים1277000עמותת מריסאת למים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים127713,2013,201עמותת מריסאת למים

לא מקושרים127721717עמותת מריסאת למים

לא מקושרים1277300עמותת מריסאת למים

לא מקושרים1279000יאסין עבדאללה

לא מקושרים1281000דרה'נסאר ח

לא מקושרים12930223223'היב פרג

לא מקושרים12931591591'היב פרג

מקושרים129503,8613,861ן חלפלה' אפריים פרגו

לא מקושרים129511,5651,565ן'פרגו- כלפלה  

לא מקושרים1298000גאדיר מוסא מוחמד

לא מקושרים129811,1191,119גאדיר מוסא מוחמד

לא מקושרים129821,4511,451גאדיר מוסא מוחמד

לא מקושרים1305000חוות אור גני

לא מקושרים1305100חוות אור גני

מקושרים13110175,9800 אלוני אבא

מקושרים13120408,2460 אלונים

לא מקושרים1313000מ"ח להזרעה מלאכותית בע"און אגש

לא מקושרים1315025,30425,304למי שתייה' חק' שת' אל כעביה אג

לא מקושרים131516868למי שתייה' חק' שת' אל כעביה אג

לא מקושרים131522828למי שתייה' חק' שת' אל כעביה אג

לא מקושרים1315300למי שתייה' חק' שת' אל כעביה אג

לא מקושרים131601,4131,413טבאבשה אג בערב חלף

לא מקושרים131648585טבאבשה אג בערב חלף

לא מקושרים131655151טבאבשה אג בערב חלף

לא מקושרים13166271271טבאבשה אג בערב חלף

לא מקושרים13167179179טבאבשה אג בערב חלף

מקושרים13180655,9810 בית לחם הגלילית

מקושרים13190909,9460 בית שערים

מקושרים1322477,1170חנתון שותפות רפת- כפר מכבי

מקושרים13220106,55125,258 חנתון

מקושרים1326088,47988,479ח גבת חקלאות"ועסקים א

מעבירי זכויות13320217,189-1 הסוללים

לא מקושרים133501,1441,144דיר בחר'אדיר סאלח אחמד וג'ג

לא מקושרים133512,5952,595דיר בחר'אדיר סאלח אחמד וג'ג

לא מקושרים13353861861דיר בחר'אדיר סאלח אחמד וג'ג

לא מקושרים0207376231337000עומר טאהא  

מקושרים1338024,05724,057אלכסנדר זייד

לא מקושרים1341000אלטואהרה אגודה

לא מקושרים13411721721אלטואהרה אגודה

לא מקושרים554133313430229229. ז.אנגל עמיר ת

מקושרים13450154,4540 יפעת
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים1345283,5731מ"שיתופית בע'  רפת העמק אג

מקושרים1345283,5731מ"שיתופית בע'  רפת העמק אג

לא מקושרים1345300יפעת קבוץ

מקושרים1346000 חקלאי אלון הגליל

לא מקושרים1347000עדי ישוב קהילתי

לא מקושרים134711,3261,326עדי ישוב קהילתי

מקושרים13490130,0800 כפר ברוך

מקושרים135037000יוסף בשיר

מקושרים135008,4758,475 כפר החורש

לא מקושרים1350136300כפר החורש קבוץ

מקושרים13510800,9330 כפר יהושוע

מקושרים135801,5420יוסף בשיר

מקושרים1361078,77978,779הסתדרות עולמית-  ויצו 

מקושרים13620279,6960נהלל נהלל

לא מקושרים136211,4041,404נהלל מושב

לא מקושרים1362200נהלל מושב

מקושרים13630321,362242,754נוה יער נוה יער מרכז מחקר

לא מקושרים136402,9012,901כפר הנוער-נוה עמיאל

לא מקושרים137102,4762,476ש למי שתיה בערב אל כ"אלסלוא אג

לא מקושרים137113535ש למי שתיה בערב אל כ"אלסלוא אג

לא מקושרים1371200ש למי שתיה בערב אל כ"אלסלוא אג

מקושרים13730307307ישוב קהילתי הושעיה

מקושרים137501,220,56564 ציפורי אגודה

לא מקושרים1376000פיודיק אברהם

לא מקושרים1378000מ"אגודה שתופית בע- תמרת 

לא מקושרים137817,2917,291מ"אגודה שתופית בע- תמרת 

לא מקושרים1378200מ"אגודה שתופית בע- תמרת 

לא מקושרים1378300מ"אגודה שתופית בע- תמרת 

מקושרים13800112,2733 רמת דוד

מקושרים13840542,8700 שדה יעקב

מקושרים1386093,16717 שריד

לא מקושרים138613135858שריד קבוץ

לא מקושרים1400136,6416,641קרית שמונה עיריה

לא מקושרים1407000רמה המועצה המקומית

לא מקושרים140715,7965,796רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407200רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407300רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407400רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407500רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407600רמה המועצה המקומית

לא מקושרים1407700רמה המועצה המקומית
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות14140152,6911 ניצנים יעקב ועוזי בלום

לא מקושרים1415000קוזוינר בן ששון

לא מקושרים14152000113,12913,129קוזוינר בן ששון

לא מקושרים14152000213,88613,886קוזוינר בן ששון

מעבירי זכויות1416019,98416,295אברהם גוטפריד

מעבירי זכויות1417023,1940עדי שוורץ

לא מקושרים141802,2952,295קלר אביב

מעבירי זכויות14220274,754247,814 יוגבי ראש פינה

מקושרים14230153,567153,567 אגודת חקלאי ראש פינה

לא מקושרים1423100('הרחבה א)החקלאי ראש פינה 

לא מקושרים1423200('הרחבה א)החקלאי ראש פינה 

לא מקושרים1423300('הרחבה א)החקלאי ראש פינה 

לא מקושרים142405050עזבון הורביץ יוסף ואחרים

מעבירי זכויות142411,0370עדי שוורץ

מעבירי זכויות142421,0370עדי שוורץ

מעבירי זכויות14242000112,7980עדי שוורץ

מעבירי זכויות14242000219,0550עדי שוורץ

מעבירי זכויות14242000311,1350עדי שוורץ

מעבירי זכויות14242000423,0300עדי שוורץ

מעבירי זכויות1424200057,6260עדי שוורץ

מעבירי זכויות1424200067,7070עדי שוורץ

מעבירי זכויות14250501,795-1 אגודת איכרי ראש פינה

מקושרים14260106,237106,237יורם מאירי דשני הצפון

מקושרים14282000153,58953,589נילי בר

מקושרים142803,4263,426מ" פירות ומשתלות בן דור בע

לא מקושרים14282000261,63961,639נילי -פרידמן דניאל-בן חנן עינת

מקושרים143302,525306מיכאל כהן

מקושרים143508,5900ניסים אטאח

מקושרים1441022,98410,824דוד אורן

לא מקושרים1443014,36814,368פרידמן צבי

לא מקושרים144312,1922,192פרידמן צבי

לא מקושרים144321,8971,897פרידמן צבי

#N/A1445800לא מקושרים

מעבירי זכויות14450101,75419,242אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445123,0180אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445224,21721,049אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445323,61913,506אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445417,3583,982אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445535,85215,055אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445623,74620,553אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445723,0180אוני-  גיא 
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מעבירי זכויות144598,3200אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451038,2470אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451182,3615,188אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451248,1210אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451316,08763אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451416,7832,854אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445156,835297אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14451620,1624,235אוני-  גיא 

מעבירי זכויות1445141337,8971אוני-  גיא 

מעבירי זכויות14470113,92656,726מרים מטע

מעבירי זכויות144909,0740אבנר קוזווינר

מעבירי זכויות1451047,9680מ" אחים שבע בע

לא מקושרים1453000ראש פנה המועצה המקומית

לא מקושרים1453142300ראש פנה המועצה המקומית

לא מקושרים145704,1434,143רסקי סעדה

#N/A1458000לא מקושרים

#N/A1459000לא מקושרים

מעבירי זכויות146006,5055,975טל בן סירה

#N/A1462000לא מקושרים

מעבירי זכויות1463037,5940ברוך צוק

מקושרים1464746,9070מנסור פואז סעיד

לא מקושרים14640146,930146,930פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464117,20017,200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146436,8606,860פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14648678678פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464111,9101,910פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464121,2541,254פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464134747פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146414744744פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146416480480פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146420690690פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464221,2571,257פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים14642300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146424568568פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464261,5211,521פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427995995פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14643000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464322,3582,358פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435351351פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464363,9033,903פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464382,2002,200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464411,6311,631פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146442401401פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14644300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146445670670פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464468989פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14644700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14644800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14644900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464501,0581,058פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464531,0021,002פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464543,3853,385פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14645900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146460403403פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14646100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464622,2542,254פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14646300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146465196196פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14646600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14646700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146468375375פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14646900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464706363פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14647100פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים14647200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146473991991פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14647500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146479772772פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146480525525פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146481384384פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464821,4481,448פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464832,3132,313פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146484682682פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14648500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14648600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464871,0781,078פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464881,1361,136פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146489293293פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146490833833פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464911,0341,034פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146492351351פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14649377פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14649400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146495281281פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14649600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146497270270פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14649800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464991,7451,745פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464100225225פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464101559559פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464102399399פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641031,1201,120פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641045353פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464107273273פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464108366366פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641099696פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641105151פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464111117117פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641123939פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146411312,87712,877פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464114261261פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464115414414פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464116374374פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464117377377פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146411800פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים1464119138138פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641212,2822,282פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641221,2261,226פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146412300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464124741741פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464125380380פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146412600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464127728728פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464128486486פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464130966966פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464131734734פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464132870870פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146413300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641341,7161,716פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464135205205פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146413600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146413700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464138479479פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146413900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464140356356פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146414100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464142677677פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464143506506פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146414400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146414500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464146177177פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146414700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464148370370פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464149440440פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641501,0491,049פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464151705705פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146415200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464153163163פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146415400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464155435435פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464156541541פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464157199199פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464159690690פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641605353פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146416100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641622,7422,742פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים14641631,9341,934פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641642,6972,697פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464166351351פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464167187187פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464168217217פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146416977פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464170251251פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464171178178פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464172936936פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146417300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464174193193פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464175902902פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146417700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146417800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464181326326פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464183476476פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14641881,0291,029פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146419000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464194232232פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464195940940פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464200464464פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642012,0132,013פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146420400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464205829829פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642067676פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464207239239פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464208908908פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464209109109פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146421088פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642111313פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464212509509פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464213803803פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642141,0961,096פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146421500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464216151151פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642171,6501,650פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642186060פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464236203203פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146423700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642384848פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146423900פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים14642404646פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146424188פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464242537537פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642436060פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642441010פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146424500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146424600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464247116116פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146424899פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464249139139פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146425055פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642515,4285,428פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642524,9474,947פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642531,1381,138פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146425400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464255269269פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146425600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146425800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146425900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642603939פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים1464261363363פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642624848פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146426300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642647676פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146426500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642666262פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642672121פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642684444פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146426900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14642701616פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427288פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146427900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428200פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים146428300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146428900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146429900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146430900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146431900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432300פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים146432400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146432900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146433900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146434900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435400פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435500פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435600פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435700פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435800פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146435900פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146436000פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146436100פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146436200פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים146436300פלג הגליל החברה האזורית למים ו

לא מקושרים14643000000פלג הגליל החברה האזורית למים ו
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לא מקושרים14750638638פרדס בחסכון רמת ישי

לא מקושרים14760772772יוסיפון אביגדור

מקושרים1477047,98747,987ר ינאי'מטילדה מג

לא מקושרים1483000פנט יחזקאל

מקושרים15150489,9840 שבי ציון מושב שיתופי

לא מקושרים1519000"עדן משתלות"קובי חסאן 

לא מקושרים594230611520000אחמד חליל עוסמאן 

מקושרים1521067,16067,160אזי'אשרף חג

מעבירי זכויות15220106,9031דיאב דיאב אחמד

לא מקושרים152407272פדל עלי מריח

לא מקושרים15250379379אמין חוסיים עליאן

לא מקושרים15260148148אסעד שוטי

מקושרים1527090,7200מים' להשקיה אלנאעם אג

לא מקושרים1528094,21194,211אל מורתואה אגודה חקלאית

לא מקושרים1529010,60410,604כאמל שאהין ובניו

לא מקושרים153207,1737,173אבו חמוד חוסין עלי

לא מקושרים153302,1792,179חורי אסטפאן מכאל

לא מקושרים1534054,48054,480אל ינבוע אגודה בשפרעם

מקושרים15350253,214253,214ראלנוס אגודת מים'שפרעם חג

מקושרים1536047,2000מים' אלתינה אג-להשקיה עין

לא מקושרים1537000נגיב כורי

לא מקושרים1538019,38019,380עמותת שופנייה

לא מקושרים15390962962מ"בטמרה בע' חק' שת' אל עטאא אג

מקושרים15410287,7960ח" אלדאמון  אגש

לא מקושרים154305,7885,788'שת' ה אג'אבו אלהיג- בני כאמל 

לא מקושרים1543100'שת' ה אג'אבו אלהיג- בני כאמל 

לא מקושרים15460784784דפלה עמותה

לא מקושרים154707,7537,753יאסין אחים

מקושרים1548052,3200עאמר דיאב

לא מקושרים1548400אל אימאן אגודה

לא מקושרים1548500אל אימאן אגודה

מקושרים1549037,30037,300את'אגודה אלדריג

מקושרים15510249,4880שיתופית אלתות אגודה

לא מקושרים1551200בטמרה' שת' אל תות אג

לא מקושרים155203,4713,471חאלד דיאב

לא מקושרים1554000שליוט סולימאן

מקושרים15560879,8090ח" אלמוזארע  אגש

מקושרים15570433,5070ח" אלאריאף  אגש

מקושרים1558083,0620עבדאלה סמאר

מקושרים15590311,6580 אל חצאד אגודה

מקושרים1560080,9081אלגור אגודת
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מקושרים15620705,534-17,915 אגודת אלמעין

מקושרים156229,7499,749 אגודת אלמעין

מקושרים156238,2068,206 אגודת אלמעין

מקושרים15630925,3190ח" אל ופאק  אגש

לא מקושרים1564100זכי סברי דיאב ואחרים

לא מקושרים1564200זכי סברי דיאב ואחרים

מעבירי זכויות15640121,6490תאבת דיאב

לא מקושרים1565011,20911,209חסן נמר אבו רומי

מקושרים1566062,5090תאופיק חסן חגאזי

מקושרים1567018,12118,121 אלעית אגודה

מקושרים1568067,18967,189מ" אלחארת חקלאות ושיווק בע

מקושרים1569037,01637,016 אלמורד

לא מקושרים1570018,72518,725עבדאללה יוסף דיאב

לא מקושרים1571000יוסף דיאב דיאב

לא מקושרים1572083,92083,920דיאב לטיפה אדיב נאיף

מקושרים1573050,86550,865ופיק אבו רומי

מעבירי זכויות15740159,0250ד מוסא דיאב מחמוד'מאג

מקושרים15750129,570-4 אגודת אלרבוע

מקושרים15750129,570-4 אגודת אלרבוע

מקושרים15760384384אזי'מחמד חיג

לא מקושרים1577026,64626,646עלי מוחמד יסין

לא מקושרים1579010,82010,820מחמוד מוניב עוואת

מקושרים1580054,4040תאופיק חסן חגאזי

מקושרים1581037,16237,162הישאם דיאב

לא מקושרים1582025,15625,156עואד אחמד בן עלי

מקושרים1583018,49518,495טיב'קאסם מחמד ח

לא מקושרים308561061583100שקיר איברהים עבדאללה  

מעבירי זכויות1584055,5610דיאב דיאב אחמד

מעבירי זכויות1585027,4180דיאב דיאב אחמד

לא מקושרים1586016,80016,800פהמי סעיד דיאב

לא מקושרים1586100פהמי סעיד דיאב

מעבירי זכויות15870160,6970חיתאם מריח

מעבירי זכויות1587118,4920חיתאם מריח

מקושרים1588074,7541מחמוד שאהין

לא מקושרים1588100אחמד מוסטפה שאהין

מקושרים159165,6390'מאל חאג'ג

לא מקושרים1593018,87018,870מועין תופיק עוואד

לא מקושרים1594036,47236,472אל סעייד אגודה

מקושרים1596056,2971אלגור אגודת

לא מקושרים1598033,45133,451אל מסקא אג שת להשקאה

מקושרים15990586,5980 אלרדא אגודה שיתופית
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מקושרים1601040,55540,555אלגור אגודת

לא מקושרים1602044,36744,367אבו רומי פתחי מוחמד

לא מקושרים1603200מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב

לא מקושרים1603300מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב

לא מקושרים1603400מוחמד דיאב-דיאב אחמד דיאב

מעבירי זכויות16030237,9780דיאב דיאב אחמד

מקושרים1604078,0851אלגור אגודת

מקושרים16080558,3300ח" אל סחאב  אגש

מקושרים1609016,1400אלגור אגודת

מקושרים16150652,448308,734 אביאל

מעבירי זכויות1616074,5721דיאב דיאב אחמד

מקושרים1618076,0090 אחים כינאנה

לא מקושרים2910307416190109109. ז.חטיב טארק  ת

לא מקושרים1620034,51234,512מ"בע' שת' אלסעיד אגודה חק

לא מקושרים1620115,48515,485מ"בע' שת' אלסעיד אגודה חק

לא מקושרים1622100ד'דיאב מאג

מעבירי זכויות1622031,7670דיאב דיאב אחמד

מעבירי זכויות162301,211,507131,115מ גבעת נילי"כפר שיתופי בע

מקושרים1624043,88343,883אלגור אגודת

לא מקושרים1624100להספקת מים ב' חק' שת' אג-טמרה 

מקושרים1625026,4540אלגור אגודת

לא מקושרים162521212מ"בטמרה בע' חק' שת' אלגור אג

לא מקושרים1625300מ"בטמרה בע' חק' שת' אלגור אג

מקושרים16262762,7020טארק ערמוש

מקושרים162612813,9450'מאל חאג'ג

מקושרים162632200'מאל חאג'ג

מקושרים1626341,7020יוסף בשיר

לא מקושרים1626000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261427427"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162622,9922,992"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16263521521"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626411,34511,345"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162653,1163,116"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162661,7231,723"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16267202202"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16268150150"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16269235235"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162610202202"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162611202202"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162612202202"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162613202202"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים162614646646"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162615299299"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162616530530"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162617501501"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162618559559"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162619269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162620269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162621269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162622269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162623518518"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162624894894"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162625554554"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162626713713"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162627337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162628438438"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162629518518"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162630337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635404404"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636471471"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626371,3461,346"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626383,3703,370"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626392,2222,222"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162641673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626431,1841,184"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162644748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626452,0002,000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626461,0721,072"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626471,2241,224"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162648799799"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162649972972"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162650598598"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626512,3672,367"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162652748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162653449449"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16265400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16265500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16265600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162657269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים1626583,8683,868"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16266000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16266100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626621,3161,316"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162663787787"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626641,7001,700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626651,4331,433"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626661,1181,118"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162667381381"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162668284284"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626691,5491,549"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162670690690"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162671381381"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162672239239"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162673673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162674767767"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162676250250"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162677209209"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162678350350"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162679404404"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162680105105"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626811,1921,192"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626821,0011,001"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162683957957"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626841,2011,201"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626854,3974,397"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626861,5611,561"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626871,6581,658"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162688292292"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162689269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162690165165"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626911,9221,922"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626921,0651,065"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626932,2262,226"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162694258258"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162695314314"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162696562562"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626971,0911,091"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162698465465"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162699661661"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626100610610"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

67עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים1626101236236"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261035,6675,667"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261061,5821,582"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626107798798"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261101,6231,623"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261111,5691,569"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626112348348"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261131,8131,813"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626114748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626116449449"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626123839839"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261244,1024,102"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626126994994"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626127916916"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261291,5581,558"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261305,2365,236"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626131673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626132725725"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261332,4012,401"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626136194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261371,0771,077"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626138768768"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261391,1001,100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626140389389"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626141643643"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626142389389"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626143389389"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626144464464"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626145194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626146194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626147405405"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626148194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626149194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626150194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626151194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626152194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626153232232"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626154232232"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626155232232"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626156269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626157269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים1626158269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626159269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626160419419"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626161314314"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626162314314"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626163314314"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626164352352"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626165352352"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626166389389"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626167389389"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626168464464"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626169464464"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626170595595"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626171501501"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626172501501"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626173555555"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261741,0551,055"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626175157157"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626176583583"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626177583583"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626178815815"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261791,3241,324"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626180157157"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626181180180"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261823,5953,595"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626183194194"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162618729,47929,479"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626188750750"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626189673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626190503503"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626191561561"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626192269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626193269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626194673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261954,9134,913"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261963,3833,383"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16261972,9012,901"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626198471471"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626199214214"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262009,1839,183"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626201985985"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים16262021,2751,275"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262032,0002,000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626204894894"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262058,1388,138"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262061,4131,413"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626207610610"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626208559559"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626209540540"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626210347347"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262111,4281,428"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262122,3912,391"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262132,1812,181"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626214238238"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262151,5081,508"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626216880880"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262171,7531,753"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626218987987"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626219972972"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626220884884"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262212,3242,324"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626222748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262231,4281,428"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262242,0422,042"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262252,5062,506"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626226449449"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262271,1251,125"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262282,1012,101"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262291,2651,265"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626230269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626231269269"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626232337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626233337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626234337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626235337337"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626236606606"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626237673673"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262381,4661,466"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626239464464"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162624071,01671,016"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626241524524"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262421,8701,870"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים1626243524524"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626244748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626245449449"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626246649649"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626247299299"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626248347347"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162624911,04611,046"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162625029,72029,720"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162625129,37929,379"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162625214,10714,107"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626253741741"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262541,0311,031"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626255374374"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626256374374"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626257881881"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262581,3791,379"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262591,0171,017"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626261663663"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626262618618"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626263784784"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162626400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626265750750"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626266928928"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262671,0331,033"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626268866866"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262691,4711,471"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626270419419"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626271449449"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626273546546"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626274625625"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262751,1371,137"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262773,1423,142"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626278748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262791,0471,047"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262801,4961,496"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262811,0241,024"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626282374374"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626283613613"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626284736736"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626285524524"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626287748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים16262881,4961,496"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262891,0471,047"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16262991,9451,945"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16263002,0942,094"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16263011,0101,010"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626302748748"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162630300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162630400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162630700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162630800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16263096262"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים16263123333"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162631900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1626327302302"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162632900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162633900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים162634100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162634900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162635900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162636900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162637900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע
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לא מקושרים162638400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162638900"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639400"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639500"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639600"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162639700"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162640000"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162640100"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162640200"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162640300"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים162691800"סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע

לא מקושרים1628000מ"ענבי סעיד בע

לא מקושרים211629000. ז.א ת'עבדאלה מחמוד אבואלהג

לא מקושרים0282088251631000. ז.פייסל חאלד ת

לא מקושרים1632000אזי'בני עבד חיג

מקושרים163501,200,8020עמיקם מושב

לא מקושרים16354444444עמיקם מושב

לא מקושרים16490498498אגודת חסידי השריף חוסני

מקושרים165001,067,55264מ"המים אלסעאדה בע'  אג

לא מקושרים1650100למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165021,8211,821למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165032,5092,509למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165048,7678,767למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165056,6606,660למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165062,4332,433למים' שת' אל סעדה אג

לא מקושרים165077272למים' שת' אל סעדה אג

מעבירי זכויות1650910,0780מוניר עומר

מקושרים16510688,99163,159שתופית לאספקת מים'  אלפיחא אג

לא מקושרים1651400אל פיחה אגי שתי למים

לא מקושרים1655000ת'ג- באקה  

לא מקושרים16554240240ת'ג- באקה  

לא מקושרים16555726726ת'ג- באקה  

לא מקושרים16556540540ת'ג- באקה  
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לא מקושרים165578888ת'ג- באקה  

לא מקושרים16558554554ת'ג- באקה  

לא מקושרים16559158158ת'ג- באקה  

לא מקושרים1655111,6141,614ת'ג- באקה  

לא מקושרים165512256256ת'ג- באקה  

לא מקושרים1655139898ת'ג- באקה  

לא מקושרים165514105105ת'ג- באקה  

לא מקושרים16551500ת'ג- באקה  

לא מקושרים1655162,2442,244ת'ג- באקה  

לא מקושרים165517212212ת'ג- באקה  

לא מקושרים1655182,9002,900ת'ג- באקה  

לא מקושרים16551900ת'ג- באקה  

לא מקושרים165520416416ת'ג- באקה  

לא מקושרים165524297297ת'ג- באקה  

לא מקושרים165525163163ת'ג- באקה  

לא מקושרים165526276276ת'ג- באקה  

לא מקושרים16552700ת'ג- באקה  

לא מקושרים16552800ת'ג- באקה  

לא מקושרים165529217217ת'ג- באקה  

לא מקושרים16553000ת'ג- באקה  

לא מקושרים16553100ת'ג- באקה  

לא מקושרים16553200ת'ג- באקה  

לא מקושרים165535518518ת'ג- באקה  

לא מקושרים165537217217ת'ג- באקה  

לא מקושרים1655383,3163,316ת'ג- באקה  

לא מקושרים16553900ת'ג- באקה  

לא מקושרים16554000ת'ג- באקה  

לא מקושרים1661033,57233,572זכ עבדאללה עוויסאט

לא מקושרים1664011,23211,232ותד רסמי מוחמד

לא מקושרים16680942942מחמוד כליל מחמדוד עתאמנה

לא מקושרים1677012,88912,889מ"בראון ובניו בע

מעבירי זכויות168215,8040מיכאל כרמל

לא מקושרים168420002275275אור ראובן ואחרים

#N/A168420003137137לא מקושרים

לא מקושרים168420006137137אור ראובן ואחרים

מעבירי זכויות16842000123,6090יחיעם אלטשולר

לא מקושרים98926701687500אלטשולר יחיעם 

מעבירי זכויות1687300גד שטילמן

מעבירי זכויות1687016,1590יחיעם אלטשולר

מקושרים16992362,3742,374בנימין סמסונוב

מקושרים16992884,0984,098רפאל קלנר
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מקושרים169921021,5700זלמן סמסונוב

מקושרים16996717,2942אבי גרף

מקושרים16994156,21556,215אבשלום בלום

מקושרים16995324,0690אברהם ברקוביץ

מקושרים169914,6254,625אבינועם אברמוביץ

מקושרים1699903,0480יהודה זימנבודה

מקושרים16991585,8205,820חנן פליס

מקושרים16993007,0157,015יעקב גולדשטיין

מקושרים16992324,00924,009מתתיהו וחוה אריזון

מקושרים1699918,07518,075משה אלון

מקושרים169930918,44318,443און-הדר דור

מקושרים169932500זאב קישון

מקושרים1699244771771מרדכי לרנר

מקושרים16992372,1952,195בני הולצר

מקושרים16994815,0240סעיד רסמי אבו חוסין

מקושרים16993022,160550יאיר כהן

מקושרים1699294932932אורי הכהן

מקושרים16999116,82216,822שמעון זיתוני

מקושרים1699293487487שמעון זיתוני

מקושרים16992894,725203עדי רוזנבאום

מקושרים16992751,9470יהודה דור און

מקושרים1699874,2410שי צוקרמן

מקושרים16992472,7030שי צוקרמן

מקושרים16999910,540-1עפר כהן

מקושרים16992492860עפר כהן

מקושרים16992963800עפר כהן

מקושרים16991972,5940יאיר שצמן

מקושרים169920076,4100יאיר שצמן

מקושרים169931614,1590יאיר שצמן

מקושרים16993071,7241,724רם פיין

מקושרים1699013,18413,184גבעת עדה-  בנימינה 

מקושרים169912570,11870,118מ" כרמל מוצרים טבעיים בע

מקושרים16992133,3343,334חיים צאירי

מקושרים16995749,60249,602מ"בע' שית'  אכרי בנימינה אג

לא מקושרים169923,8213,821גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169933,0953,095גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16994334334גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169961,2451,245גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169979,0589,058גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169981,7361,736גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991019,45519,455גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 
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לא מקושרים169911458458גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699141,7371,737גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169915725725גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991814,70414,704גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699191,4941,494גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992000גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699213,6393,639גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992200גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992644,99544,995גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169927865865גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699281,3161,316גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169929743743גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699301,1091,109גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699313,1633,163גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169932679679גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699344,3844,384גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699362,9762,976גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993800גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699395,2575,257גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16994000גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699432,1662,166גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699444,8824,882גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699463,8363,836גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169950493493גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699511,5951,595גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699522,5132,513גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699621,0071,007גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699635,7125,712גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699645,3905,390גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169966734734גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699694,3384,338גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16997312,76412,764גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699741,7601,760גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699757,8387,838גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16997712,39112,391גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699792,5672,567גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699811,0071,007גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699839,1919,191גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699853,0813,081גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699864,0774,077גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699943,0133,013גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 
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לא מקושרים169996440440גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699985,3255,325גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991043,6183,618גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699106939939גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991101,5451,545גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991126,3596,359גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991154,6844,684גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169911811,42711,427גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991202,8412,841גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991224,2594,259גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991241,1831,183גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699128294294גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991291,3161,316גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991332,4822,482גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991341,3271,327גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991363,0653,065גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991384,1354,135גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169914416,25916,259גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699153219219גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991564,6124,612גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991602,3342,334גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991642,2152,215גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991651,0081,008גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991661,7571,757גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991673,4213,421גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991731,7711,771גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991782,0492,049גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699179489489גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699181498498גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991822,0432,043גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991852,8412,841גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991872,5562,556גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699188982982גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991925,3275,327גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16991958,3858,385גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992019,3109,310גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992024,3374,337גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699203642642גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699204929929גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992051,8661,866גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992061,3491,349גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 
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לא מקושרים1699207903903גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992123,7093,709גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992143,1123,112גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992214,9584,958גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992262,6562,656גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992312,2312,231גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992321,3311,331גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992345,5575,557גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992357,0267,026גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992383,1443,144גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699239700700גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169924017,85317,853גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992411,9871,987גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699242693693גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992433,1023,102גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992455,2775,277גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992464,5094,509גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699250713713גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992512,3662,366גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699252891891גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992531,2851,285גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699254550550גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699255311311גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992562,2972,297גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699257499499גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992583,4053,405גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992591,9411,941גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699260904904גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992613,1973,197גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992631,7021,702גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992641,4871,487גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992651,2961,296גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699266721721גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699269919919גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992701,0081,008גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992711,5101,510גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992721,7401,740גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992731,1231,123גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699274406406גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992762,1802,180גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992781,6431,643גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 
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לא מקושרים1699281302302גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992821,7371,737גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699283892892גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992851,5741,574גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992901,6991,699גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992911,1861,186גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992972,1852,185גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992982,1122,112גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16992991,1601,160גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699304234234גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993051,3081,308גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699306974974גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993081,0041,004גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993102,7122,712גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993122,7482,748גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993131,0911,091גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993142,5392,539גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699318210210גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993201,2391,239גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699321771771גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים1699322446446גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993232,0162,016גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993242,7132,713גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993264,3074,307גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים16993282,3192,319גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169932900גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169933000גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169933100גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

לא מקושרים169933200גבעת עדה המועצה המקו- בנימינה 

מעבירי זכויות16991759,2300מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות1699373,3760מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות16992629,7470מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות169917419,4310בוטינסקי' נחלת ז

מעבירי זכויות16998011,7150מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות16991846,1420מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות169923033,9560מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות169930138,2420מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות169912323,1210מ"י חקלאות בע.פ.ל. ר

מעבירי זכויות169915249,8310מ"י חקלאות בע.פ.ל. ר

מעבירי זכויות16993158,0698,069מ"י חקלאות בע.פ.ל. ר

מעבירי זכויות16993536,51636,516אהרון בונשטיין
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מעבירי זכויות1699569,4739,473אליהו גולדשטיין

מעבירי זכויות1699169,3040און-אמיר דור

מעבירי זכויות16991915,895881און-אמיר דור

מעבירי זכויות16992483,290236און-אמיר דור

מעבירי זכויות1699688,3078,307אשר גרף

מעבירי זכויות16991239,7780חיים אליוביץ

מעבירי זכויות169917610,023-1חיים רוזנטל

מעבירי זכויות169915015,0760יוסף פויזנר

מעבירי זכויות169911335,8810יעקב ליבוביץ

מעבירי זכויות169914512,0661יעקב סמסונוב

מעבירי זכויות1699256,6130ישראל אשכנזי

מעבירי זכויות169917442,3550ישראל קרניאל

מעבירי זכויות169931717,2800ישראל קרניאל

מעבירי זכויות169910817,0140עפר לאואר

מעבירי זכויות16992334,0380עפר לאואר

מעבירי זכויות16992793,0010עפר לאואר

מעבירי זכויות16992953,3410עפר לאואר

מעבירי זכויות1699248,0810צבי ארנס

מעבירי זכויות169919316,6572,157רונן שמואלביץ

מעבירי זכויות16992683,2883,288שלום זילברשטיין

מקושרים1702033,37533,375שחאדה ועיסא עוליקה

לא מקושרים170305,9505,950הרבסט יעקב ומיכאלה

לא מקושרים170506,6896,689גולדשטיין יעקב

לא מקושרים1708000מ"גני רמת הנדיב בע

לא מקושרים171309,1929,192הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ

מקושרים1714014,0990אורי הכהן

לא מקושרים1719000מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים171925,3865,386מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים171931,6901,690מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים17194187187מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים171967,7037,703מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים1719700מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים1719900מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים17191400מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים17191600מ"מעינות העמקים בע

לא מקושרים17191800מ"מעינות העמקים בע

מקושרים172902,17086עפר כהן

לא מקושרים173606,1146,114מים אגודה שתופית

מעבירי זכויות173720001129,0590ארנס/בנימין ארד 

מעבירי זכויות17372000300צבי ארנס

מעבירי זכויות173720004209209צבי ארנס
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מעבירי זכויות1741083,73022,712בוטינסקי' נחלת ז

מקושרים174301,2161,216שמעון זיתוני

לא מקושרים174512,0832,083חברת מים סרגוניה צפון בנימינה

לא מקושרים174522,1922,192חברת מים סרגוניה צפון בנימינה

לא מקושרים1745320,20120,201חברת מים סרגוניה צפון בנימינה

לא מקושרים174601,3871,387סתוי נעמן

לא מקושרים174913333עין הדר שותפות

לא מקושרים17492111111עין הדר שותפות

מקושרים1762011,44611,446רפאל קלנר

לא מקושרים17710946946שמואלביץ רונן

לא מקושרים1771200012,1392,139שמואלביץ רונן

מקושרים1785203,3733,373יעקב הוכמן

מקושרים1785492,4022,402אורי הכהן

מקושרים17852500דורון פיין

מקושרים1785323,403517עפר כהן

מקושרים17852314,18014,180נוריאל כהן

לא מקושרים1785000מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים17851251251מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים178529,3679,367מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים178553,0213,021מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים178573,7633,763מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים178587,0357,035מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785103,3073,307מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785122,5872,587מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785141,1101,110מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785154,2494,249מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785174,6424,642מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785196,6776,677מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785225,5715,571מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785275,2625,262מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים17852810,28210,282מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים17852911,70811,708מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785311,6501,650מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785337,9727,972מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785353,4453,445מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785366,4246,424מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים17853714,07014,070מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785387,7077,707מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785413,2983,298מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785423,5473,547מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785436,0296,029מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת
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לא מקושרים1785445,6555,655מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785471,6501,650מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785501,9831,983מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים17855318,19518,195מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

לא מקושרים1785543,9403,940מ"לאספקת מים בע' עדה חב-גבעת

מעבירי זכויות178577724,526-1מ"להספקת מים בע'  גבעת עדה חב

מעבירי זכויות17858881,573,3670מ"להספקת מים בע'  גבעת עדה חב

מעבירי זכויות178521158,65980,227מ"פועלים חקלאית בע'  היין אג

מעבירי זכויות17854611,2753,215מ"פועלים חקלאית בע'  היין אג

מעבירי זכויות1785374,4360מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות1785133,9790מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות1785915,7010מ"י חקלאות בע.פ.ל. ר

מעבירי זכויות178545,5150אהוד סלובטיצקי

מעבירי זכויות1785163,4960אהוד סלובטיצקי

מעבירי זכויות1785640,09614,371אהרון שטילמן

מעבירי זכויות1785452,1690חיים אליוביץ

לא מקושרים1810000שטילמן אהרון

לא מקושרים1815000גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815100גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815200גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815300גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815400גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815500גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815600גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815700גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815800גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים1815900גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים18151000גיסר אל זרקא המועצה המקומית

לא מקושרים181906,1436,143חפיז ואחיו. גרה מוסטפא ע

מקושרים18200139,1450מ"שתופית בע' אג- אלבדר

לא מקושרים1820100אל בדר אגודה שיתופית חקלאית

לא מקושרים1820200אל בדר אגודה שיתופית חקלאית

לא מקושרים1820800אל בדר אגודה שיתופית חקלאית

לא מקושרים18210173,883173,883להספקת מים בכפר ' שת' אל חק אג

לא מקושרים1821100להספקת מים בכפר ' שת' אל חק אג

לא מקושרים1821200להספקת מים בכפר ' שת' אל חק אג

מקושרים1822056,39756,397 אגודת אלמסאואה

לא מקושרים182215,0165,016"ח להספקת מים בע"אלמוסאואה אגש

לא מקושרים182222,2162,216"ח להספקת מים בע"אלמוסאואה אגש

לא מקושרים182233,4793,479"ח להספקת מים בע"אלמוסאואה אגש

לא מקושרים1822420,66820,668"ח להספקת מים בע"אלמוסאואה אגש
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לא מקושרים1822500"ח להספקת מים בע"אלמוסאואה אגש

מקושרים18230833,9630מ"שתופית חקלאית בע'  אלנור אג

לא מקושרים182314,7424,742מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים182322,7152,715מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים182333,7103,710מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים1823400מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים1823500מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים1823600מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים1823700מ"ח בע"נור אגש-אל

לא מקושרים1823800מ"ח בע"נור אגש-אל

מקושרים18240390,1680ח למים" אל תקדם אגש

מקושרים18250285,84024,112 אגודת אל תקווא

לא מקושרים183501,7551,755עפיף ביאדסה

לא מקושרים1835100עפיף ביאדסה

לא מקושרים183524343עפיף ביאדסה

לא מקושרים1835500עפיף ביאדסה

לא מקושרים184101,8741,874אל מעסרה שותפות

מעבירי זכויות18460147,043-1נדאף מחמוד

מעבירי זכויות1846124,4150נדאף מחמוד

לא מקושרים185002,0072,007פאוזי ראשיד נאדף

לא מקושרים18510179179אמנה חג מחמוד נאדף

לא מקושרים1853015,08415,084נאדף פאיז חסן מוסה

מעבירי זכויות1858023,7750נדאף מחמוד

מקושרים1868052,95852,958סלאם- אגודת אל

מקושרים1880271,3830אכרם בסיס

מקושרים1880912,8210אניס סקר

מקושרים1880324949אניס סקר

מקושרים18801200בסטאם אבו רוקן

מקושרים18801300בסטאם אבו רוקן

לא מקושרים1880000מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188031,2331,233מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804807807מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188058282מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188061,9871,987מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188075353מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188087878מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18801100מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18801500מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18801612,94012,940מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18801700מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880181,2351,235מועצה מקומית דלית אל כרמל
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לא מקושרים188019972972מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18802000מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880212,0992,099מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18802200מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880231,2231,223מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188024140140מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880259,0289,028מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188026522522מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880281,4931,493מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18802900מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880302,0892,089מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18803100מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18803500מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880364949מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18803700מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18803800מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18803900מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804000מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804144מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880421414מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880431818מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880441818מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804500מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים188046112112מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804700מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804800מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18804900מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים1880503434מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805100מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805200מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805300מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805400מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805500מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805600מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805700מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805800מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18805900מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806000מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806100מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806200מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806300מועצה מקומית דלית אל כרמל
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לא מקושרים18806400מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806500מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806600מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806700מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806800מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18806900מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים18807000מועצה מקומית דלית אל כרמל

לא מקושרים189906,8886,888עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189912121עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189923030עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899300עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899400עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899500עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899600עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18997342342עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899800עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18999111111עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189910230230עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189911402402עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18991200עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899139595עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18991400עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189915342342עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189916124124עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18991700עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189918496496עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18991900עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189920299299עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים18992100עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189922716716עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים1899231,0971,097עמותת מים-איבטין כפר

לא מקושרים189924260260עמותת מים-איבטין כפר

מקושרים19000335,49976,595 אושה

מקושרים1903010,86410,864סמינר מכללת אורנים

לא מקושרים19050573573סאלח קמיראתי

מקושרים19100232,2650 יגור

לא מקושרים1913015,81115,811ערב חוואלד אגודה

מקושרים191495,2080דן אהרוני

לא מקושרים1914100כפר ביאליק

לא מקושרים191446,8116,811כפר ביאליק

לא מקושרים191452,3112,311כפר ביאליק
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לא מקושרים19141000כפר ביאליק

לא מקושרים19141100כפר ביאליק

לא מקושרים19141200כפר ביאליק

מעבירי זכויות19140631,668-1 אגודה חקלאית כפר ביאליק

מעבירי זכויות1914669,9910מ" משתלות שפר בע

מקושרים1915000(קיבוץ) כפר המכבי 

מקושרים1915100(קיבוץ) כפר המכבי 

מקושרים1916079,04879,048מ" כפר הנוער הדתי בע

מקושרים1917500מ" יענקלס שטעטל בע

מקושרים19170571,4880 כפר חסידים

לא מקושרים191768,4758,475"דתי אגש' כפר חסידים מושב עובד

לא מקושרים19178499499"דתי אגש' כפר חסידים מושב עובד

לא מקושרים1918047,05647,056תקוה כפר להכשרה מקצועית בגבעת 

לא מקושרים19246936936הרדוף קבוץ

לא מקושרים192471,8661,866הרדוף קבוץ

לא מקושרים192481616הרדוף קבוץ

מעבירי זכויות19240225,3040 הרדוף

לא מקושרים1925000זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים192522,5912,591זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925500זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925600זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925700זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925800זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925900זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925102020זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251100זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251200זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251300זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251400זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251500זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925161616זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251700זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19251800זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925191111זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925202020זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252100זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252200זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252300זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252400זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252500זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252600זבולון מועצה אזורית
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לא מקושרים1925272020זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19252800זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים1925291919זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253100זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253200זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253300זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253400זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253100000זבולון מועצה אזורית

לא מקושרים19253100100זבולון מועצה אזורית

מקושרים19340268,8820(קיבוץ) רמת יוחנן 

לא מקושרים1934100רמת יוחנן קבוץ

לא מקושרים1934191500רמת יוחנן קבוץ

מקושרים19360154,2500 שער העמקים

מעבירי זכויות19570189,56837,568מ"י בע" חקלאי ובוני ז

לא מקושרים1959015,76015,760אייזנשטיין אריה

לא מקושרים196806,4416,441גרף יוסף ואשר

לא מקושרים1968100גרף יוסף ואשר

מקושרים196903,821771יעקב גרינברג

מעבירי זכויות1974014,6581,284אבשלום וילדר

מקושרים19763641,39810,168יעקב ניידרמן

מקושרים1976322,30622,306אבי גרף

מקושרים19762163,70763,707אבי גרף

מקושרים1976144,4560שמואל זאב ברונשטין

מקושרים1976415,5380יהודה זימנבודה

מקושרים197627123,9220יהודה זימנבודה

מקושרים197628,2760סעיד רסמי אבו חוסין

מקושרים1976611,4600סעיד רסמי אבו חוסין

מקושרים19762818,2890סעיד רסמי אבו חוסין

מקושרים1976469,0500סעיד רסמי אבו חוסין

מקושרים1976574,8360שי צוקרמן

מקושרים1976574,8360שי צוקרמן

מקושרים197610156,53610,146יוסף אבידר צאירי

מקושרים19768861,1520אילן וילדר

לא מקושרים19761131,20631,206יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761316,74616,746יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761530,87430,874יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761911,13211,132יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976226,2456,245יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976264,9294,929יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976327,4457,445יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19764013,09313,093יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון
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לא מקושרים1976423,3993,399יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976452,9602,960יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19764711,62011,620יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976483,5253,525יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19765021,00621,006יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976554,5084,508יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976568,0808,080יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976589,7929,792יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976605,6945,694יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976616,8386,838יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976646,5776,577יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19766611,75611,756יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976674,2984,298יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976684,5434,543יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976696,5776,577יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976718,5698,569יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976728,5638,563יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976731,4511,451יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976746,2336,233יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976805,8805,880יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976818,0448,044יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976827,7067,706יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976838,8788,878יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976866,7766,776יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976892,0672,067יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים197694631631יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976958,3648,364יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19769613,98313,983יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976985,0085,008יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976995,4875,487יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761022,1232,123יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761031,8981,898יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976104899899יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761052,5752,575יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761067,3797,379יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761071,5101,510יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761082,1782,178יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761093,2773,277יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761101,5251,525יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761112,6872,687יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761127,0677,067יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון
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לא מקושרים19761131,7341,734יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761141,2851,285יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים197611512,99412,994יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761166,0476,047יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761173,9493,949יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761181,4901,490יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761191,5011,501יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761201,1971,197יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761211,2201,220יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761229,2229,222יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761241,0381,038יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים197612512,22912,229יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים1976126963963יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים19761276868יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים197612800יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

לא מקושרים197612900יע-קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון

מעבירי זכויות19760215,1400מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976122,208299מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976168,8858,885מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19762312,2835,622מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19762522,16610,067מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976306,8473,067מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות197631787134מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19763348,4697,181מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976341,946269מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976433,8551,786מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19765415,7602,483מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19765912,4235,718מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976636,1682,569מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות19768716,2592,624מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976917,4231,169מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות197612322,58210,547מ"י בע" חקלאי ובוני ז

מעבירי זכויות1976928,8990מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות1976763,8750מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות19763716,8200מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות19769210,3110מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות19769315,1090מ" משק אפרתי בע

מעבירי זכויות1976855,5750מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות19766217,6510מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות1976655,2220מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות1976764,3240מ"בע (2003) פירות שלי 
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מעבירי זכויות19769053,5912אברהם צאירי

מעבירי זכויות1976247,7713,545אבשלום וילדר

מעבירי זכויות19761036,45317,393אהרון בונשטיין

מעבירי זכויות19761835,31317,420אליהו גולדשטיין

מעבירי זכויות1976752,9471,361און-אמיר דור

מעבירי זכויות19764420,3334,574און-אמיר דור

מעבירי זכויות19767812,8562,423און-אמיר דור

מעבירי זכויות19762075,89335,575אשר גרף

מעבירי זכויות19761725,70011,784ציון ברקוביץ-בן

מעבירי זכויות19764135,79914,349דוד צעירי

מעבירי זכויות197610022,329-3,187דוד צעירי

מעבירי זכויות19764951,34524,019יהודה קרניאל

מעבירי זכויות19767745,9082,536יוסף פויזנר

מעבירי זכויות19762957,9760יעקב ליבוביץ

מעבירי זכויות1976577,3560ישראל אשכנזי

מעבירי זכויות19763514,9086,965ישראל ניידרמן

מעבירי זכויות1976514,7220ישראל קרניאל

מעבירי זכויות19765224,3490ישראל קרניאל

מעבירי זכויות19763952,8560מאיר פומרנץ

מעבירי זכויות19767978,87411,930סעיד זחאלקה אחמד

מעבירי זכויות1976977,1203,328עופר וילדר

מעבירי זכויות19765330,7370שחר קרניאל

מקושרים1979050,1240יהודה זימנבודה

לא מקושרים1980000זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים19802364364זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים198041,3611,361זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים198064,2484,248זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים19809908908זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים1980136,7896,789זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים198014939939זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים19801700זכרון יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים19801900זכרון יעקב המועצה המקומית

מעבירי זכויות199205,4040מ" משק אפרתי בע

לא מקושרים199407,4207,420קרופיק טוביה ואחרים

לא מקושרים2004000צאירי אחים

מעבירי זכויות200609,7550מ"בע (2003) פירות שלי 

לא מקושרים200802,5562,556עמיר ופואד עלי,פארוק-מראענה

מעבירי זכויות2010022,79822,798אהרון בונשטיין

מעבירי זכויות2010111,84211,842אהרון בונשטיין

מעבירי זכויות2012025,05225,052אהרון בונשטיין

#N/A201361,6211,621לא מקושרים
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לא מקושרים2021000סינדאות הגליל לקידום ופיתוח בע

לא מקושרים2022000אגודה שיתופית להתישבות קהילתית

לא מקושרים2024000קציר חריש מועצה מקומית

לא מקושרים20241366366קציר חריש מועצה מקומית

לא מקושרים2024202200קציר חריש מועצה מקומית

מקושרים2027017,40517,405ח" אל רוקי אגש

לא מקושרים2027100ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2027200ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2027300ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2027400ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2027500ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2027600ח למי שתיה באום אלק"אלרוקי אגש

לא מקושרים2028017,38717,387'שת' אל סהאלה אג

לא מקושרים202817,1947,194'שת' אל סהאלה אג

לא מקושרים202821,7191,719'שת' אל סהאלה אג

לא מקושרים202831,2521,252'שת' אל סהאלה אג

מקושרים2029037,3281 אלסלאמה אג שת למי שתיה

לא מקושרים2030020,08520,085"ש למים בכפר זלפה בע"אלזלאל אג

לא מקושרים20305238238"ש למים בכפר זלפה בע"אלזלאל אג

לא מקושרים2030600"ש למים בכפר זלפה בע"אלזלאל אג

מקושרים2031204,2810מילחם דאר מילחם

מקושרים20311900מ"ודור בע' אלג

מקושרים20310152,4410שיתופית למים'  אל אמל אג

מקושרים20311800 סינדיאנת הגליל

לא מקושרים2031600למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים203179,7409,740למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים2031800למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים2031900למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים20311000למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים203116989989למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים203117701701למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים20312111,11311,113למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים203122754754למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים20312400למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים20312500למים בעארה וערער' שת' אלאמל אג

לא מקושרים2032037,34737,347אל מורד אגודה שיתופית

לא מקושרים2034000מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20341478478מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20342413413מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20343270270מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20344266266מעלה עירון מועצה מקומית
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים20345261261מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20346245245מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים20347255255מעלה עירון מועצה מקומית

לא מקושרים203508,6208,620אל ריאן אג מים שת בעמ

לא מקושרים2036011מ"בע' שת' זמזם אג

לא מקושרים2036200מ"בע' שת' זמזם אג

לא מקושרים2036300מ"בע' שת' זמזם אג

לא מקושרים2036400מ"בע' שת' זמזם אג

לא מקושרים2036500מ"בע' שת' זמזם אג

לא מקושרים2036600מ"בע' שת' זמזם אג

מקושרים20371613,22013,220יצחק לויטה

מקושרים203747,1227,122יהודה איזנשטיין

מקושרים203710489489חיים אורן

מקושרים2037324,1534,153עמנואל וילדר

מקושרים203762,7200מחמוד חוסנייה

מקושרים2037122,2281,541מחמוד חוסנייה

מקושרים2037114,9214,921יוסף ולקוביץ

מקושרים2037171630שלום מדר

מקושרים2037186830שלום מדר

מקושרים203720117117יהושע זיו שוורצמן

מקושרים2037711,8600אריה גוטמן

מקושרים2037271,2951,295אבשלום ועופר וילדר

מקושרים20370109,1120שלמה החקלאי- בת

מקושרים2037195820שלמה החקלאי- בת

לא מקושרים2037211,42611,426בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים203731,1701,170בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים203795,6205,620בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים2037141,5281,528בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים2037241,8541,854בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים2037262,5282,528בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים2037311,7081,708בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים203737204204בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים203738296296בע' שת' חק' החקלאי בת שלמה אגו

לא מקושרים02144178204302,9072,907. ז.ת-מחמוד רשיד יונס 

מקושרים205560183183מ" משתלת הגפן מחאמיד בע

מקושרים2055082,1640אגודה שיתופית-  מעאויה 

לא מקושרים205521,4691,469ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205534,9154,915ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205543,0193,019ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205551,7991,799ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556335335ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש
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לא מקושרים205581,6581,658ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205591,5921,592ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205510259259ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055113,6263,626ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055122,1422,142ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055172,7542,754ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205519947947ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055201,2501,250ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055211,3401,340ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205522742742ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205523475475ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20552400ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205525911911ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055261,0011,001ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205527358358ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055281,2631,263ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205529119119ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205530158158ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205531683683ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205532720720ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055332,2352,235ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205534861861ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205535362362ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205536420420ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205537627627ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055381,4511,451ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055391,2791,279ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205540987987ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205541554554ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055421,1641,164ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055431,0741,074ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205544700700ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205545550550ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055461,3181,318ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055472,0552,055ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055482,0912,091ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205549620620ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055501,9281,928ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים205551646646ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055522,5492,549ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055531,7671,767ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

94עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים2055541,4721,472ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055551,6531,653ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20555700ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055584040ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20555900ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556100ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים2055623434ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556300ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556400ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556500ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556600ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556700ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556800ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20556900ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557000ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557100ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557200ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557300ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557400ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557500ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557600ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557700ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557800ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

לא מקושרים20557900ח להספקת מי שתיה "מועאוויה אגש

מקושרים2058000מ מהדרין"בע

לא מקושרים2058100מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058200מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058300מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058400מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058600מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058700מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים2058800מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים20581000מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים20581200מ זיתא"מהדרין בע

לא מקושרים20581400מ זיתא"מהדרין בע

מקושרים20600302,106468 מי עמי מושב שיתופי

מקושרים21090194,1770אליהו פלוטקין

מעבירי זכויות211103,7690מ" הדרי אפרים בע

לא מקושרים2113068,91568,915גוטמן חיים ומריה

לא מקושרים2114061,24661,246אטיאס ארנולד

לא מקושרים211505,9745,974ואחרים-זלץ-ל"קק
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לא מקושרים2115100ואחרים-זלץ-ל"קק

לא מקושרים2115500ואחרים-זלץ-ל"קק

מקושרים2117210,54910,549שמואל גרוס

לא מקושרים2117300ב- 17 ו10040 בגוש 27חלקות ' חב

לא מקושרים211914,6744,674אם מוצרי מזון בע'צ-בורקין חיים

לא מקושרים211926,2466,246אם מוצרי מזון בע'צ-בורקין חיים

לא מקושרים2119300אם מוצרי מזון בע'צ-בורקין חיים

לא מקושרים2123120,19720,197אשתר ערן  ואחרים

לא מקושרים2123112020אשתר ערן  ואחרים

לא מקושרים212312881881אשתר ערן  ואחרים

לא מקושרים2123200011,5011,501אשתר ערן  ואחרים

לא מקושרים2123200022,3652,365אשתר ערן  ואחרים

לא מקושרים2125200011,8451,845באר יעקב שותפות

לא מקושרים212520002184184באר יעקב שותפות

לא מקושרים2125200042,6712,671באר יעקב שותפות

לא מקושרים2125200054,5464,546באר יעקב שותפות

מקושרים2126100מ" חברה חקלאית בע95 סגיב 

מקושרים2126700מ" חברה חקלאית בע95 סגיב 

לא מקושרים2126200באר רווה שותפות לא רשומה

לא מקושרים2126316,40416,404באר רווה שותפות לא רשומה

לא מקושרים2126400באר רווה שותפות לא רשומה

לא מקושרים2126600באר רווה שותפות לא רשומה

לא מקושרים2127800מ"קבוצת עבודי נכסים בע

לא מקושרים21323184184מ"בע (1991)האזור הירוק 

מקושרים213416,6446,644מ" דשא פז בע

לא מקושרים213424,2504,250-חילו יחזקאל ויהודית-זוהר יובל

לא מקושרים213431,0351,035-חילו יחזקאל ויהודית-זוהר יובל

לא מקושרים21381317317נכסי ניצה אפרתי ב-צימרמן-גוזמן

לא מקושרים21382231231נכסי ניצה אפרתי ב-צימרמן-גוזמן

מעבירי זכויות2141087,5750דוד דיין

לא מקושרים2147400מ"מרכז אתרוגי ישראל בע

לא מקושרים2149000דביר אמנון

לא מקושרים21542000200דו-מ"בע(1995)השקעות. ב.עינבר ח

לא מקושרים216734,2754,275סלור בנימין

לא מקושרים2167200019,9319,931סלור בנימין

לא מקושרים2167200022,4992,499סלור בנימין

לא מקושרים2168019,22219,222אבו טעמה יוסף מסעד

לא מקושרים2168100אבו טעמה יוסף מסעד

מעבירי זכויות216822,0200ריס אבו טועמה'היג

לא מקושרים21733941941מ"השקאה בעטה בע' חב

לא מקושרים2173400מ"השקאה בעטה בע' חב
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים217364,8094,809מ"השקאה בעטה בע' חב

לא מקושרים217379,3689,368מ"השקאה בעטה בע' חב

לא מקושרים2176267714,64714,647קאופמן אליעזר-מטעי גן

לא מקושרים2176200012,8322,832קאופמן אליעזר-מטעי גן

לא מקושרים2176200023,3793,379קאופמן אליעזר-מטעי גן

מקושרים2177633590חיים בשרי

לא מקושרים2177000מ"מי חדרה בע

לא מקושרים217745283283מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776235,16535,165מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776455מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776500מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776700מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776800מ"מי חדרה בע

לא מקושרים21776900מ"מי חדרה בע

לא מקושרים2178015,60315,603החקלאי חדר-פרי שומרון-.י.א.פ.א

לא מקושרים2181200ליובין אבשלום ויפה

לא מקושרים2181300ליובין אבשלום ויפה

לא מקושרים219504848חב חקלאית בעמ-מטעי גן

לא מקושרים21982000200הרקם יורי-מ"נכסי ניצה אפרתי בע

לא מקושרים2202020,75220,752בלום-בראונשטיין

לא מקושרים2204100שניידמן-מולכו-יוסף יוחנן

לא מקושרים220709,4939,493מ"פידרוס השקעות ופתוח בע

לא מקושרים2211025,03525,035מ"מטעי קולומביה בע

לא מקושרים2213000עמק כהן

לא מקושרים222420001394394עין שלום שותפות

לא מקושרים2224200038,6508,650עין שלום שותפות

לא מקושרים2224200042,0732,073עין שלום שותפות

לא מקושרים2224200052,9742,974עין שלום שותפות

לא מקושרים222420006605605עין שלום שותפות

מקושרים223406,4830אברהם סולימני

מקושרים223624060חיים בשרי

לא מקושרים223603,0363,036שמואלי עמיחי

לא מקושרים2236100שמואלי עמיחי

מקושרים223707150מ פרי אור"בע

לא מקושרים224401,6321,632קרני יוסף

מעבירי זכויות2245188,0150מ" הדרי אפרים בע

מעבירי זכויות2245341,5850מ" הדרי אפרים בע

מעבירי זכויות224543,3600מ" הדרי אפרים בע

מעבירי זכויות224559,0020מ" הדרי אפרים בע

מעבירי זכויות2245814,6380מ" הדרי אפרים בע

מעבירי זכויות2245221,6440מ" משק אפרתי בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים225106,8676,867רוטמן יעקב

לא מקושרים2252025,50925,509רוטמן אבשלום

לא מקושרים2253017,90317,903בקר הדסה

לא מקושרים22531704704בקר הדסה

לא מקושרים22532310310בקר הדסה

לא מקושרים2258100רויכמן אחים בעמ

לא מקושרים2263015,94915,949קובץ ואחרים-אייזיק-סנילביץ

מקושרים2270172770שלום מדר

מקושרים2270182020שלום מדר

מקושרים227022,5042,504חיים אשורי

מקושרים2270324,6480אילן וילדר

מקושרים22704500איתן אשורי

מקושרים227002,560,4260מ" מי חוף כרמל בע

לא מקושרים2270100ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22703366366ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270418,01318,013ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227065,7365,736ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227073,8703,870ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227092,0622,062ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270101,1821,182ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270111,7231,723ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270121,5291,529ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227014452452ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22701633,84833,848ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270191,6531,653ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227020497497ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227024839839ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270262626ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270272,3862,386ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22703000ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227031577577ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270371919ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים2270383535ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227039856856ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227040160160ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227041200200ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227042140140ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227043500500ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227044400400ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22704600ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים227047240240ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים227048480480ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22704900ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22705100ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22705200ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

לא מקושרים22705300ח למים בחוף ה"מי חוף הכרמל אגש

מעבירי זכויות22840132,1560מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות228413,8710מ"בע (2003) פירות שלי 

מעבירי זכויות228422,8290מ"בע (2003) פירות שלי 

מקושרים22850452,904452,904 בית אורן

מקושרים22860202,1366 בית חנניה

מקושרים2287077מ"לטיפול במי חוף כרמל בע'  החב

לא מקושרים228773,8843,884מ"חברה לטיפול במי חוף הכרמל בע

לא מקושרים22871200מ"חברה לטיפול במי חוף הכרמל בע

מקושרים22890594,5574כרמל- גבע

מקושרים22920167,7013שיתופית' אג-  דור 

לא מקושרים22922321977977דור מושב

מקושרים22950108,0415-מושב שיתופי הבונים 

מעבירי זכויות22960332,0155 החותרים

לא מקושרים2308040,33040,330מ"חברת כפר בע- צבי סיטרין 

מקושרים23090489,9520ל" כרם מהר

לא מקושרים230913,7703,770ל מושב"כרם מהר

מקושרים23130314,2591 מגדים

מקושרים2316077,03177,031 מעגן מיכאל

לא מקושרים2316300מיכאל קבוץ-מעגן

מקושרים2317095,24521,222 מעין צבי

מקושרים23200185,0400מ" חות מקורה  בע

לא מקושרים2321000אגף' משרד החקל- למדגה ' דור תח

מקושרים2326022,99722,997 נוה ים

מקושרים2327084,5161קיבוץ נחשולים

לא מקושרים232731,0921,092נחשולים קבוץ

מקושרים23280129,7040 ניר עציון

מקושרים2328728,5581מ" ניר בכרמל  בע

לא מקושרים2328228523,01023,010להתיישבות חק' עציון משק שת-ניר

לא מקושרים23282296153,636153,636להתיישבות חק' עציון משק שת-ניר

מקושרים23360375,9980אגודה מושב- עופר

מקושרים233712,6730מוראד אבומ אל היגה

לא מקושרים23370362362עין חוד כפר שיתופי להתישבות חק

לא מקושרים2337200עין חוד כפר שיתופי להתישבות חק

מקושרים23380302,4714 עין אילה

מקושרים23390526,5000 עין כרמל

לא מקושרים2339113,96513,965כרמל קבוץ-עין
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים234006464ישוב קהילת- עין הוד כפר אמנים 

מעבירי זכויות2345018,4360מ"בע (2003) פירות שלי 

מקושרים234821,3191,319חיים אשורי

מקושרים234811,3191,319איתן אשורי

מקושרים23480292,9452,397 צרופה

מקושרים23550113,547107ים- שדות

מקושרים23560109,8689,868ס חקלאי כפר הנוער מאיר שפיה"בי

לא מקושרים237202,8052,805עבוד ויקטור

לא מקושרים237306,1596,159יוסף-סעיד הלון בן

לא מקושרים237702,9142,914עבד אל לטיף פריד

מקושרים23810244,0691גלים כפר

לא מקושרים23930135135שכ גבעת וולפסון

לא מקושרים23931290290שכ גבעת וולפסון

לא מקושרים23970581581מוחסן אחים

לא מקושרים239804,2864,286משפחה- סעב 

לא מקושרים240101,1761,176אל האדי אג שת בערב אלחלף

לא מקושרים240202,3202,320קאסם מנסור

לא מקושרים2403000דיאב חלף

לא מקושרים240406,9326,932ל מרחב צפון"קק

לא מקושרים240412,9722,972ל מרחב צפון"קק

לא מקושרים24042676676ל מרחב צפון"קק

לא מקושרים2404316,01716,017ל מרחב צפון"קק

לא מקושרים2473000מ"מי כרמל בע

לא מקושרים24732530,21730,217מ"מי כרמל בע

לא מקושרים250212,8072,807מ"קרית חיים אגודה הדדית בע

לא מקושרים25460940940מחמוד אל באשי

מקושרים25780306,6111 אגודת אלהלאל

מקושרים25790323,19456,794שיתופית'  אלריאד אג

לא מקושרים2582000גמיל סעד זחאלקה

לא מקושרים2583000מחמד זחאלקה

לא מקושרים2585128,6888,688כפר קרע המועצה המקומית

מקושרים25861341,3060מוחמד רשיד ותד

מקושרים25861262,3972,397חנאן אבו מוך

מקושרים25861631,6220אלחכים עסלי.ע

לא מקושרים2586000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258631,0861,086מ"מי עירון בע

לא מקושרים258642,1432,143מ"מי עירון בע

לא מקושרים25865828828מ"מי עירון בע

לא מקושרים258663,2873,287מ"מי עירון בע

לא מקושרים258671,8781,878מ"מי עירון בע

לא מקושרים258681,1421,142מ"מי עירון בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים25869420420מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586101,1721,172מ"מי עירון בע

לא מקושרים258611815815מ"מי עירון בע

לא מקושרים258612398398מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613996996מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614612612מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586161,5051,505מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586191,9421,942מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586201,4861,486מ"מי עירון בע

לא מקושרים258621317317מ"מי עירון בע

לא מקושרים258622352352מ"מי עירון בע

לא מקושרים258623350350מ"מי עירון בע

לא מקושרים258624375375מ"מי עירון בע

לא מקושרים258625411411מ"מי עירון בע

לא מקושרים258626453453מ"מי עירון בע

לא מקושרים258627388388מ"מי עירון בע

לא מקושרים258628765765מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586293,0423,042מ"מי עירון בע

לא מקושרים258630958958מ"מי עירון בע

לא מקושרים258632752752מ"מי עירון בע

לא מקושרים258633972972מ"מי עירון בע

לא מקושרים258634845845מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586351,7591,759מ"מי עירון בע

לא מקושרים258636963963מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586371,4161,416מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586382,5902,590מ"מי עירון בע

לא מקושרים258639549549מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586432,0492,049מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586441,3961,396מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586451,0291,029מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586462,7412,741מ"מי עירון בע

לא מקושרים25864722,77922,779מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586484,6614,661מ"מי עירון בע

לא מקושרים258649464464מ"מי עירון בע

לא מקושרים258650536536מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586511,7371,737מ"מי עירון בע

לא מקושרים258652705705מ"מי עירון בע

לא מקושרים258653684684מ"מי עירון בע

לא מקושרים258654667667מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586551,2291,229מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586561,4961,496מ"מי עירון בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 
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צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים2586572,4762,476מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586582,3782,378מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586601,3761,376מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586611,2271,227מ"מי עירון בע

לא מקושרים258662777777מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586631,6231,623מ"מי עירון בע

לא מקושרים258664924924מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586651,3281,328מ"מי עירון בע

לא מקושרים258666526526מ"מי עירון בע

לא מקושרים258667746746מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586682,1862,186מ"מי עירון בע

לא מקושרים258669752752מ"מי עירון בע

לא מקושרים258670450450מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586711,3581,358מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586722,6852,685מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586731,0311,031מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586742,4202,420מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586751,2041,204מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586761,6301,630מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586774,5194,519מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586783,4423,442מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586791,0451,045מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586801,4011,401מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586822,1522,152מ"מי עירון בע

לא מקושרים258684496496מ"מי עירון בע

לא מקושרים258685533533מ"מי עירון בע

לא מקושרים258686471471מ"מי עירון בע

לא מקושרים258687556556מ"מי עירון בע

לא מקושרים258688497497מ"מי עירון בע

לא מקושרים258689951951מ"מי עירון בע

לא מקושרים258690815815מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586921,8341,834מ"מי עירון בע

לא מקושרים25869312,00912,009מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586941,1981,198מ"מי עירון בע

לא מקושרים258695260260מ"מי עירון בע

לא מקושרים258696719719מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586974848מ"מי עירון בע

לא מקושרים25869800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258699288288מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861004848מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861021,6301,630מ"מי עירון בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים2586103144144מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861044141מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586105116116מ"מי עירון בע

לא מקושרים258610600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258610800מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861091,2671,267מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586110199199מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586111315315מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586112445445מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586113123123מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586114260260מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586115164164מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586116178178מ"מי עירון בע

לא מקושרים258611700מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586118226226מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861194141מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861205555מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586123212212מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586124541541מ"מי עירון בע

לא מקושרים258612500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258612700מ"מי עירון בע

לא מקושרים258612800מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586129151151מ"מי עירון בע

לא מקושרים2586130993993מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861311,3701,370מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861322,6982,698מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613610,95810,958מ"מי עירון בע

לא מקושרים25861372,3422,342מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258613900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614100מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258614900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615100מ"מי עירון בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים258615200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615400מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615700מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258615900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616100מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616400מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616700מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258616900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617100מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617400מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617700מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258617900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618100מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618400מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618700מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618800מ"מי עירון בע

לא מקושרים258618900מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619000מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619100מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619200מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619300מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619400מ"מי עירון בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים258619500מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619600מ"מי עירון בע

לא מקושרים258619700מ"מי עירון בע

מעבירי זכויות25861072,4130ריס אבו טועמה'היג

מעבירי זכויות258617000מאגד אבו טועמה

מקושרים2666029,5390מוסד חינוכי אלוני יצחק

לא מקושרים266806,2606,260מפעלי גרנות בעמ

מקושרים2673091,9270 ברקאי

מקושרים26760917,0550 עובדי אדמה בגן השומרון

מקושרים26770352,6460 גן שמואל

לא מקושרים267909,7929,792ולך סופיה מרים

לא מקושרים268209,7529,752הנדלר מוריס

לא מקושרים2684028,32728,327כהן עמיתי

לא מקושרים26870425425מוסה קעדה

לא מקושרים2692211,22211,222בן דור בני ואחרים

לא מקושרים269267,4757,475בן דור בני ואחרים

לא מקושרים2692911,20611,206בן דור בני ואחרים

מעבירי זכויות2692073,1430בנימין בן צור

מעבירי זכויות26921041,9730אנם'ג' פייסל   ושות

מעבירי זכויות26960138,5901 כפר גליקסון

לא מקושרים269718,4108,410כפר פינס מושב

מעבירי זכויות26970870,4920 כפר פינס

לא מקושרים2701000ש חקלאית למים בע"אל עריאן  אגו

לא מקושרים270115,2215,221ש חקלאית למים בע"אל עריאן  אגו

מעבירי זכויות27050108,5740 להבות חביבה

לא מקושרים271006,8906,890אגודת מייסר השיתופית לשאיבה וא

מקושרים27110478,7830 מאור

מקושרים2712088,4400קיבוץ מגל

לא מקושרים2712315,50015,500מגל קבוץ

מקושרים2714011 מצר

לא מקושרים27142058746746מצר קבוץ

לא מקושרים2714556600מצר קבוץ

מעבירי זכויות2714185,31326עומר אבו טועמה

מקושרים2715000 מענית

מקושרים27160126,6330 משמרות

לא מקושרים2724046,91246,912נוימן אדם

מקושרים2725041,5170זאב עין גדי

מקושרים2728045,8070עירון-אגודה עין

מקושרים2729076,95476,954 עין שמר

מקושרים27360892,7950 רגבים

מקושרים2736121,56521,565 רגבים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים2738026,98326,983שחם גבעת עדה בעמ

לא מקושרים2738178547,74747,747שחם גבעת עדה בעמ

לא מקושרים2741015,07015,070מטע שומרון בעמ

לא מקושרים2741100מטע שומרון בעמ

לא מקושרים2742011,95311,953שינטל אחים

מקושרים274301,637,09017 שדה יצחק

לא מקושרים2744012,71212,712ן"שער מנשה המרכז לבר

לא מקושרים2744100ן"שער מנשה המרכז לבר

מקושרים27470141,0861 תלמי אלעזר

לא מקושרים2779000נשר עיריה

לא מקושרים277919101,4211,421נשר עיריה

מקושרים28030288,038288,038אל רזק'  אג

לא מקושרים280703,2173,217גורג ב שוקייר

לא מקושרים2810000אלטרץ אברהם

לא מקושרים281701414יוסף מבסא הלון

לא מקושרים28180319319כבמאן יוסף נאיף

לא מקושרים2818100כרמאן יוסף נאיף

מקושרים2820000.מ. החברה לשמירת נכסי א

מקושרים282102,9992,999יעקוב סקר

לא מקושרים282302,1532,153נסיב לחקלאות אג

לא מקושרים282402222סאבא עבדללה חסון

מקושרים28260295,9560.מ. החברה לשמירת נכסי א

לא מקושרים2826100חקלאית' עוספיה אג

לא מקושרים2826200חקלאית' עוספיה אג

מקושרים2827600אניס סקר

מקושרים2827910,7360בסטאם אבו רוקן

מקושרים28271022,4540בסטאם אבו רוקן

מקושרים28272124,7090אגודה שיתופית-  אלחלאל 

לא מקושרים2827000עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים282716868עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2827700עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2827800עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28271100עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28271200עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2827142,5872,587עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים282715470470עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים282716773773עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2827174242עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים282718404404עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2827191919עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272000עוספיה המועצה המקומית
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים28272200עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272300עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272400עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272500עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272600עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272700עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272800עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28272900עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28273000עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28273100עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28273200עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28273300עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים28273400עוספיה המועצה המקומית

לא מקושרים2828064,79064,790מ עוספיה"הייצור בע

 " מקושרים28290230,854230,854מ"בע'  אג" בני אחוה

מקושרים28650196,366196,366 החקלאי עתלית

לא מקושרים2866000עתלית

לא מקושרים2866100עתלית

לא מקושרים28668149149עתלית

לא מקושרים286692,6802,680עתלית

לא מקושרים2877000תחנת אהרונסון אהרון

מקושרים28900147,73224,788אלסאחל'  אג

מקושרים28910408,836292,599 אגודת אל שאטיא

לא מקושרים2895000פרדיס המועצה המקומית

לא מקושרים28951101101פרדיס המועצה המקומית

לא מקושרים2895400פרדיס המועצה המקומית

לא מקושרים2895500פרדיס המועצה המקומית

לא מקושרים2895600פרדיס המועצה המקומית

לא מקושרים290101,6761,676י בע"לפירות א' שת' אג. י.א.פ.א

לא מקושרים2901100י בע"לפירות א' שת' אג. י.א.פ.א

לא מקושרים2904100גוש הדרום אגודה בפרדס חנה

מעבירי זכויות29040259,5671מ" משבים חקלאות בע

לא מקושרים290526,1886,188חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

לא מקושרים290539,2189,218חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

לא מקושרים290544,2244,224חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

לא מקושרים290553,8043,804חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

לא מקושרים2905846,17546,175חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

לא מקושרים29051000חנה גוש הצפון. פרדסי פ' אג

מעבירי זכויות290516877,2350יחיעם אלטשולר

מעבירי זכויות290501,159,4550מ"להשקאה בע. ש.ג.פרדס חנה א

מעבירי זכויות29052984272,92864,153שיתופית חקלאית נצרים אגודה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים2906022,47622,476אריה ארגוב

מקושרים2907039,85539,855אריה ארגוב

לא מקושרים2909000עזיזולה ודוד דיין

לא מקושרים2911041,09241,092פריימן נתן

מקושרים29120277,551277,551.ח.ס חקלאי פ"מרכז משק בי

מקושרים291402,3062,306יובל בר עוז

לא מקושרים291508,6488,648סלומון רות ודגן שלומית

לא מקושרים2918055,32955,329י א"סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

לא מקושרים291813030י א"סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

לא מקושרים2918200י א"סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

לא מקושרים2918300י א"סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

לא מקושרים2918400י א"סלומון ע-אוסטר-סטשובר-דיין

מעבירי זכויות29190140,0160זהר הרשנזון

לא מקושרים2921019,96719,967מרקוביץ הרי

לא מקושרים2923050,90750,907דיין אחים

לא מקושרים292509,3839,383בן יעקב ואחרים

לא מקושרים292705,1515,151פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292713,0373,037פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292723,3203,320פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927323,75423,754פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292743,0373,037פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292753,3833,383פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292761,8301,830פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292773,4593,459פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927810,58110,581פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים292798,1208,120פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927105,7005,700פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927113,0373,037פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927122,4002,400פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927133,4593,459פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927154,4524,452פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927177,7597,759פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים29271812,82112,821פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים29272011,14211,142פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927211,4801,480פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927221,4151,415פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927238,6178,617פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927243,3743,374פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927258,3968,396פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927267,5497,549פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927277,0517,051פרדסי הסכר בעמ
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לא מקושרים2927283,0373,037פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927307,6207,620פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927323,4593,459פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927333,5293,529פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927343,4593,459פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927354,3684,368פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים29273612,13412,134פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927373,7313,731פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927381,8701,870פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927393,9863,986פרדסי הסכר בעמ

לא מקושרים2927403,2513,251פרדסי הסכר בעמ

מעבירי זכויות2928011,6340זהר הרשנזון

מעבירי זכויות2930018,9150זהר הרשנזון

לא מקושרים2933045,69845,698'וייסטריק ושות

לא מקושרים2937044,55144,551זילברמן לודנובסקי

לא מקושרים2959000סנדר כהן ליזרובסקי

לא מקושרים2970040,87440,874מטע בעמ

מקושרים29720351,457305,130 השקאה למטעי פרי הדר

לא מקושרים2972298012,32812,328מ"השקאה למטעי פרי הדר בע

לא מקושרים2973019,14819,148מיכלזון גדעון

לא מקושרים297406,5456,545מנדלבוים ושות

לא מקושרים2982080,00180,001מ"פרדס בחסכון בפרדס חנה בע' אג

מקושרים298704,4644,464יעקב סולומון

מקושרים2990023,75423,754יעקב כנעני

לא מקושרים299205,8465,846אלמגור מרדכי

מקושרים299406,1886,188משה ראובן פייזר

מקושרים29951978,4408,440משה רוט

מקושרים29951944,17844,178אמנון הררי

מקושרים29951663,3520ראובן קוק

מקושרים299517813,4751,075חיים פריד

מקושרים29951998,8738,873יעקב סולומון

מקושרים29952015,24115,241דינה בן נתן

מקושרים29951697,4067,406גד בן יעקב

מקושרים2995545,065196גלעד רביד

מקושרים299515312,13212,132לימור מלכה

מקושרים29951226,7540יחיאל אהרון

מקושרים2995406,2701,348אהרון סגל

מקושרים29951687,7857,785יובל בר עוז

מקושרים29951621,987887חיים בשרי

לא מקושרים2995000כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299524,8034,803כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב
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לא מקושרים299534,8754,875כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299554,1064,106כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299575,8545,854כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299582,7862,786כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299597,0127,012כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951018,19718,197כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995111,8661,866כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995135,8275,827כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995143,8143,814כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951520,14420,144כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995175,4805,480כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951811,32211,322כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995214,9324,932כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952213,99113,991כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995233,6943,694כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952418,21118,211כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995257,2777,277כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995264,9284,928כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995286,4276,427כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995293,3313,331כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995316,4046,404כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29953313,79513,795כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995352,7772,777כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995368,1558,155כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995371,3571,357כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29953912,50912,509כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29954224,15824,158כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995446,2556,255כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995459,3819,381כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995463,5733,573כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995473,7203,720כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995482,7752,775כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995515,4255,425כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995539,0889,088כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29955510,45210,452כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29955633,90733,907כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995571,0851,085כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995587,1797,179כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995592,9182,918כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995617,2667,266כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995661,0951,095כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב
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לא מקושרים2995686,4196,419כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995701,1791,179כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995711,0931,093כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995751,0371,037כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995761,2191,219כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995793,5113,511כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29958510,87810,878כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995863,1783,178כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299590754754כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995926,0906,090כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995961,2031,203כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995971,1771,177כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299599693693כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995100592592כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995102572572כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951031,1261,126כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951044,4254,425כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995106991991כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299510918,16818,168כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995110605605כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951141,0851,085כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951167,9697,969כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951179,4649,464כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951184,5654,565כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299513026,15426,154כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995132952952כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951339,4249,424כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951343,5433,543כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951355,5325,532כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951363,0453,045כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951372,4012,401כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951381,6111,611כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299513916,24016,240כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995142553553כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951458,6608,660כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995146742742כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951474,2914,291כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951504,3084,308כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951511,6621,662כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951544,8774,877כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951568,0718,071כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב
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לא מקושרים2995160669669כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951617,6777,677כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299516313,17913,179כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299516464,22564,225כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299516562,18462,184כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951671,1281,128כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951703,3923,392כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951712,2262,226כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951723,3183,318כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951731,7641,764כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951742,3102,310כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951754,3554,355כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951764,9484,948כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951773,8413,841כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951796,7666,766כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951808,5338,533כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951814,3564,356כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951821,8841,884כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951831,2891,289כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951849,8049,804כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951861,6291,629כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299518710,10510,105כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995188637637כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951892,0872,087כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951905,5935,593כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951911,2331,233כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951925,0695,069כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951933,3383,338כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951941,0711,071כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995195778778כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951964,3224,322כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29951986,8176,817כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952004,7624,762כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995201917917כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995202806806כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995203742742כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995204661661כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952057,0587,058כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952067,6787,678כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995207430430כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299520812,51812,518כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

112עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים29952091,2251,225כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952103,4733,473כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952113,1783,178כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952121,2171,217כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952131,1731,173כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299521410,61210,612כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952155,3375,337כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995216765765כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952175,3545,354כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952182,2502,250כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952194,9514,951כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952203,5153,515כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995221842842כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים299522210,16010,160כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995223690690כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952241,3071,307כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952252,2632,263כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995226340340כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952272,4982,498כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952281,7771,777כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995229136136כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952301,1681,168כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952311,2681,268כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952321,3981,398כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995233949949כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952342,4832,483כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995237753753כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952381,3391,339כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952392,2502,250כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים29952402929כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

לא מקושרים2995272811,55411,554כרכור ב-משאבי מים פרדס חנה' חב

מעבירי זכויות299515242,6570צבי פוקס

לא מקושרים2996000מ"קליאוט חיים בע

לא מקושרים2997000חב פרדסי ראובן ופנחס בעמ

לא מקושרים29990392392צצקס ושות

לא מקושרים3001000מ"חיים קליאוט  בע

לא מקושרים300119,1279,127מ"חיים קליאוט  בע

מקושרים3004000מ" כרמל מוצרים טבעיים בע

לא מקושרים3008041,48741,487דרורי רות

לא מקושרים30110119,538119,538'שטהל הנס ושות

מקושרים3012200036,7066,706דורון פיין
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לא מקושרים3012000פיין רוני-השמשוני רות-שליט דוד

לא מקושרים3012200013,8693,869פיין רוני-השמשוני רות-שליט דוד

לא מקושרים301220002866866פיין רוני-השמשוני רות-שליט דוד

לא מקושרים3018000לוי נועם

לא מקושרים3019000מיקולינסקי בועז

לא מקושרים3042911,20911,209קרית ביאליק עיריה

לא מקושרים3043000מ"מי קרית ביאליק בע

לא מקושרים304364,6694,669מ"מי קרית ביאליק בע

לא מקושרים306607,2477,247מוסד נעול לילדים שפרעם

לא מקושרים3070000מ"מעיינות אתא בע

לא מקושרים307051,4201,420מ"מעיינות אתא בע

לא מקושרים30702100מ"מעיינות אתא בע

לא מקושרים3089066מ"שיבלי עם הגולן בע

לא מקושרים3090000שיבלי נשאת

לא מקושרים3091000סאלח סלימאן חסאן

לא מקושרים309201010יה זוהיר חאמי'מרג

לא מקושרים30930267267עבדאלראוף אחמד כנאענה

לא מקושרים3094000אגודה שיתופית חקלאית ל- אלמלאת

לא מקושרים309503030סעדי זיאד סאלח

לא מקושרים3096000יאסר כנעאן

לא מקושרים30970169169מ"שיכון ופיתוח בע.  ס.פוקרא א

לא מקושרים30980159159סעדייה אחמד פדלון

לא מקושרים31020294294בורש צבי

לא מקושרים310403,3043,304יפה מיכל שיך אבריק

לא מקושרים3118000קרית טבעון המועצה המקומית

לא מקושרים3118100קרית טבעון המועצה המקומית

לא מקושרים3118600קרית טבעון המועצה המקומית

לא מקושרים3118700קרית טבעון המועצה המקומית

לא מקושרים3119000דוד גלעדי

לא מקושרים3173000רכסים המועצה המקומית

לא מקושרים3173100רכסים המועצה המקומית

מקושרים31787627,69127,691לואי נסראללה

מקושרים3178701,2541,254ראובן נגר

מקושרים3178972140אבישי חוכימה

מקושרים317810040,00740,007אפרים שבתאי

לא מקושרים3178000מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317811,3361,336מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31782933933מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31783635635מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317841,1101,110מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317854,2694,269מ"מעינות השרון בע
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לא מקושרים317861,7941,794מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317875,2815,281מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317893,8403,840מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178101,2611,261מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31781111,31611,316מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178122,2432,243מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178132,8882,888מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317814105105מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178151,9981,998מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31781600מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317817219219מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178182,0432,043מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317819121121מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178203,3303,330מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178212,0172,017מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317822183183מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178231,5521,552מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317824930930מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178251,3981,398מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178261,0711,071מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317827465465מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317828750750מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178295,8875,887מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317830213213מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178311,2251,225מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317832845845מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317833449449מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317834760760מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317835663663מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317836534534מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178371,0871,087מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178382,8452,845מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317839330330מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317840264264מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317841479479מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317842240240מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317843380380מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317844164164מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31784600מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178478888מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178485,6725,672מ"מעינות השרון בע
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לא מקושרים3178494,6434,643מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317850301301מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317853543543מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178541,0221,022מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317857485485מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178581,1951,195מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178596,5496,549מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178606,4796,479מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178619898מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317863616616מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317864321321מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178651,4021,402מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317866449449מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317867187187מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317868525525מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317869196196מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178723,6313,631מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317874210210מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317875155,192155,192מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31787818,20018,200מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317880780780מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317882655655מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317883490490מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178841,4621,462מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178861,9941,994מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178873,4483,448מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317888324324מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317889536536מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178908080מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31789129,00629,006מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317892401401מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178935656מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317894791791מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317895441441מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317898452452מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31789910,18210,182מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317810116,36416,364מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178103130,006130,006מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317810511מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178106211211מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317811000מ"מעינות השרון בע
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לא מקושרים317811100מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317811200מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317811300מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317811400מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178321300מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317832146,2536,253מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים3178321700מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31783980111,120111,120מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317841542,2442,244מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים31784333199199מ"מעינות השרון בע

לא מקושרים317853141,7201,720מ"מעינות השרון בע

מעבירי זכויות317810478,3670גאזי גאבר

לא מקושרים31793624,48424,484אבן יהודה המועצה המקומית

לא מקושרים3179321711,30211,302אבן יהודה המועצה המקומית

לא מקושרים3185000כפר הילדים והנוער- הדסים -ויצו

מקושרים3186921,16021,160מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31863019,06819,068מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31864751,39851,398מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31865322,58122,581מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31866276,00776,007מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31866323,84723,847מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31866520,37920,379מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31866910,91310,913מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31867447,37747,377מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

מקושרים31868644,51444,514מ"בוקר שיווק בע- גלי משה

לא מקושרים3186014,62514,625מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318617,1817,181מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186217,80317,803מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186320,18520,185מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186521,58121,581מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186620,92320,923מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186811,86411,864מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861216,60716,607מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861319,18819,188מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318614597597מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861643,77943,779מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186179,3159,315מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861812,06412,064מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861920,44720,447מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31862120,58820,588מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31862616,76416,764מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג
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לא מקושרים31862812,18212,182מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318629289289מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31863110,35710,357מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31863224,29624,296מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31863418,53018,530מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186359,8829,882מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186388,3228,322מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31863924,21324,213מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186407,8727,872מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186428,0168,016מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31864324,92224,922מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318645597597מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31864820,55420,554מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186498,8278,827מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865129,84129,841מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865218,62918,629מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865415,00615,006מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865518,62918,629מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186562,0952,095מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865717,51817,518מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31865813,68313,683מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318660665665מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31866112,56312,563מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186649,1569,156מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31866637,62837,628מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186679,3159,315מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318668606606מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31867319,13019,130מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186757,8047,804מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186763,7963,796מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31867821,21021,210מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31867934,00334,003מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31868726,30526,305מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31869010,83010,830מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186939,1969,196מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31869811,47711,477מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31869917,20517,205מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861004,7734,773מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861013,1943,194מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318610213,35713,357מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861048,7988,798מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג
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לא מקושרים31861055,1685,168מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3186106267,383267,383מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318610719,91819,918מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318610817,42117,421מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861093,8393,839מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318611010,86610,866מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים31861111,5631,563מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים318611400מ"בע' שת' החקלאי אבן יהודה אג

לא מקושרים3203015,73415,734פרדס אחוזת עמיהוד

לא מקושרים320511,2531,253מ"פלג אגודה הדדית בע

לא מקושרים3205200מ"פלג אגודה הדדית בע

לא מקושרים320531,2421,242מ"פלג אגודה הדדית בע

לא מקושרים3217000מ"בע' חק' שת' צור אג-תל

לא מקושרים3217209,4909,490מ"בע' חק' שת' צור אג-תל

לא מקושרים3217214,5864,586מ"בע' חק' שת' צור אג-תל

לא מקושרים323105,6715,671סלובי-בנדיקט' אשגיב בחכירת משפ

לא מקושרים3231100סלובי-בנדיקט' אשגיב בחכירת משפ

מקושרים32363411,12511,125בני שחר

מקושרים3236326415,48715,487 כפר הנוער יוהנה זבוטינסקי

לא מקושרים323601,3051,305באר יעקב המועצה המקומית

לא מקושרים3236236363באר יעקב המועצה המקומית

מקושרים32380177,0690 חקלאי באר יעקב

לא מקושרים324101,5911,591בריטון יוסף

לא מקושרים324527,5837,583(1998)גולות 

לא מקושרים324549,6239,623(1998)גולות 

לא מקושרים324557,5017,501(1998)גולות 

לא מקושרים324577,4447,444(1998)גולות 

לא מקושרים324587,2977,297(1998)גולות 

לא מקושרים324597,1807,180(1998)גולות 

לא מקושרים32451011,35611,356(1998)גולות 

לא מקושרים3245129,6409,640(1998)גולות 

לא מקושרים32451426,99926,999(1998)גולות 

לא מקושרים3245186,8676,867(1998)גולות 

לא מקושרים32451920,57820,578(1998)גולות 

לא מקושרים3245207,0007,000(1998)גולות 

לא מקושרים3245228,1728,172(1998)גולות 

לא מקושרים3245233,2023,202(1998)גולות 

לא מקושרים3245257,6617,661(1998)גולות 

לא מקושרים3245309,4459,445(1998)גולות 

לא מקושרים32453212,08512,085(1998)גולות 

לא מקושרים3245343,9163,916(1998)גולות 
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לא מקושרים3245359,3389,338(1998)גולות 

לא מקושרים32453612,84612,846(1998)גולות 

לא מקושרים3245323600(1998)גולות 

לא מקושרים324532641,3421,342(1998)גולות 

מקושרים3264000 כפר הנוער יוהנה זבוטינסקי

מקושרים32670194,946194,946 חוות הדגמה צריפין

מקושרים32820657,1230 תלמי מנשה

לא מקושרים32821135135תלמי מנשה מושב

לא מקושרים3282200תלמי מנשה מושב

לא מקושרים3282300תלמי מנשה מושב

מקושרים3300012,75512,755שמואל אביוביץ

מקושרים3311010,34310,343פרחי דן דנציגר

לא מקושרים332806,6946,694מלכי יהודה

לא מקושרים3403014,65414,654אל .פירסט קואליטי פרופרטיז  וי

מקושרים340801,144,7520 בית אלעזרי

לא מקושרים3408124,27524,275בית אלעזרי מושב

מקושרים34100979,4480(מושב) בניה 

מקושרים3411035,0080מ פרי אור"בע

לא מקושרים34130483483ברנר המועצה האזורית

לא מקושרים341316,0626,062ברנר המועצה האזורית

מקושרים34150457,4680 קבוץ גבעת ברנר

לא מקושרים341546,0356,035גבעת ברנר קבוץ

מקושרים3418085,0061גבתון גבתון

מקושרים34200978978תוצרת חקלאית-מ שפע"גמזו בע

לא מקושרים3429000הכט יוסף

לא מקושרים3440000יגיל עזרא

לא מקושרים3443053,63853,638מ"פרדס ופקן בחסכון בע

לא מקושרים344409,7669,766מאורי אסתר

לא מקושרים3459000אליה ציון

מקושרים34730270,8073קיבוץ קבוצת שילר

מקושרים347401,502,2240אגודה-  קדרון 

לא מקושרים347803,3713,371כוכבי יהודה

מקושרים355877721,10021,100אגודה שיתופית באר

לא מקושרים3558014,19714,197מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355814,3654,365מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355823,3983,398מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355831,0461,046מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355843,5043,504מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558523,01623,016מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355866,3146,314מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558711,61211,612מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג
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לא מקושרים35588845845מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558104,7134,713מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים35581210,26210,262מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558141,4061,406מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים35581516,15516,155מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558174,6554,655מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים35581810,46210,462מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558197,7747,774מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים35582118,56118,561מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558224,1904,190מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558252,1932,193מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558311,0641,064מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558321,5421,542מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355834402402מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558361,2261,226מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558379,3699,369מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355839544544מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355843384384מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558484,1434,143מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355849419419מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355851443443מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355852318318מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558551,2941,294מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355856904904מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355858720720מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355859544544מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558624,8884,888מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355868260260מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558701,4421,442מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558721,4891,489מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558735,5755,575מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355874384384מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558754,1424,142מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558761,7581,758מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355877419419מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355880160160מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355881160160מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558828,0338,033מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355883142142מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558844,2004,200מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים35588529,14529,145מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג
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לא מקושרים3558871,1641,164מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355888360360מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355889384384מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355890183183מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355891360360מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355892360360מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355893360360מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355894360360מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355895183183מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558967,3107,310מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים3558971,1871,187מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355826674,9604,960מ"גדרה בע, ש להספקת מים"באר אג

לא מקושרים355913939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים35592120120'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים35594217217'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים35597224224'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים35598361361'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים35599267267'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355910378378'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559115757'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355912167167'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559133939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355914265265'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355917261261'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355918324324'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355920276276'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355921254254'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559222222'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355923371371'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559247070'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559265959'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355928267267'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559294848'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559302020'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355931137137'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559324343'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559354141'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355936126126'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355937141141'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355938294294'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355939282282'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים355941107107'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559426767'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559432424'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559443939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559463939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559473939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559483939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559513030'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559533939'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355954132132'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355955109109'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559567474'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355957254254'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים355959128128'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

לא מקושרים3559613131'בילו קואופרטיב להשקאת מים אג

מקושרים356086,5846,584מרדכי הנקין

מקושרים35600538,170426מ גאולה אגודה"שיתופית חקלאית בע

לא מקושרים356011,6981,698מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים356021,0601,060מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560312,11512,115מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560412,89412,894מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים356058,6658,665מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים356061,3811,381מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560711,99411,994מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים356098,5818,581מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560101,2771,277מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560111,1831,183מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560128,8288,828מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560136,8016,801מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560146,3946,394מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560158,4778,477מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560162,9462,946מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560172,4862,486מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560188,6658,665מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560196,4926,492מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים35602014,54814,548מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3560212,8622,862מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים35602200מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים35602300מ גדרה"בע' חק' שת' גאולה אג

לא מקושרים3563000שמעון נאור אושדי

לא מקושרים3566000הלל ירמיהו
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מקושרים35840368,6067,234אדמות בשיט מתנחלי

לא מקושרים358416,1566,156מתנחלי אדמות בשיט אגודה

לא מקושרים3584356631,38431,384מתנחלי אדמות בשיט אגודה

מקושרים360888827,7023עשרת אגודת מים שיתופית

לא מקושרים3608000מים שיתופית' מ אג"עשרת בע

מקושרים3610000הדרום גן

מקושרים361601,090,8970משגב דב משגב דב

מקושרים36210338,2400 כפר אביב

מקושרים36220938,0080מרדכי כפר

מקושרים36250475,8640(מושב) מישר 

מקושרים36400424,0990אגודה שדמה

לא מקושרים3640119,72319,723מ"בע' להתישבות חק' שדמה כפר שת

לא מקושרים36405475475מ"בע' להתישבות חק' שדמה כפר שת

מקושרים3650079,11949,095גדי אהרונסון

לא מקושרים3650100משאבי מטע-רוויה-לרמן-אהרונסון

לא מקושרים3650200לרמן עדנה ור-אהרונסון גד ושונה

לא מקושרים3650300לרמן עדנה ור-אהרונסון גד ושונה

מקושרים365301,007,1250חקלאיתבעמ כפר בילו אג

מקושרים3654013,28113,281יששכר סיטקוב

מקושרים36570639,5030 בית עוזיאל

לא מקושרים3659033,35233,352קבוצת בני בנימין

לא מקושרים3661000נכסים . י.ר.פ.א' גבעת שמעון אג

מקושרים36630182,6400 גזר

מקושרים366402,660,71863מים לכורמי גזר'  אג

מקושרים366508,5488,548גדי אהרונסון

מקושרים36661513513גדי אהרונסון

מקושרים3666041,46041,460מ גני הדר"בע

לא מקושרים366621,7741,774מ"בע' גני הדר כפר שת

לא מקושרים366632,0192,019מ"בע' גני הדר כפר שת

לא מקושרים366642,6032,603מ"בע' גני הדר כפר שת

מקושרים3667046,44910,812קיבוץ-  נען 

מקושרים3667371915,2480קיבוץ-  נען 

מקושרים366801,298,544163,020 גני יוחנן

מקושרים36693661158,119158,119רענן סהר

מקושרים36690520,118191,576 נאות אוריאל

לא מקושרים3669300'ח להספ"אוריאל בתל גזר אג-נאות

מקושרים36700364,4530אגודה כרמי יוסף

מקושרים3672056,54556,545אברהם שני

מקושרים3673000ראובן זהרי

מקושרים3678044,5890ישראל מורן

לא מקושרים3678214,33514,335מורן ישראל ואורית
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לא מקושרים3679000מ"אורשם בע

לא מקושרים368101,8481,848חובב ערן ואייל

מקושרים36840702,1010 חולדה

לא מקושרים3688000ישראלי דוד

מקושרים368901,568,6730ם" יד רמב

לא מקושרים3689365700ם מושב"יד רמב

מקושרים3690631,8460עירא לוין

לא מקושרים369001,8531,853עירא לוין

לא מקושרים3690110,48910,489עירא לוין

לא מקושרים3690211,21011,210עירא לוין

לא מקושרים3690337,26437,264עירא לוין

לא מקושרים369049,1319,131עירא לוין

לא מקושרים369055,3485,348עירא לוין

לא מקושרים369079,2919,291עירא לוין

לא מקושרים3690800עירא לוין

מקושרים369101,330,5840 יציץ

מקושרים36920600,6750מושב ישרש

לא מקושרים369229,9699,969ישרש מושב

לא מקושרים3697014,86514,865לוי נחום

מקושרים36980435,4440בן נון בן נון

מעבירי זכויות369901,306,959-1שמואל כפר

מקושרים371001,071,03933,993אגודה-  מצליח 

מקושרים37120100,9010 משמר אילון

מקושרים3713051,0660 משמר דוד

לא מקושרים371606,8936,893שילה רות

לא מקושרים3717028,04528,045מ"הדרי יצחק חקלאות בע

מקושרים371901,613,9900קיבוץ-  נען 

מקושרים37210648,0710 נצר סרני

מקושרים37240817,9150(מושב) סיתריה 

מקושרים372702,119,0640 עזריה

מקושרים37290844,3286,936(מושב) פדיה 

לא מקושרים37310100100פרידמן תמיר

לא מקושרים373201,2491,249סמילנסקי צבי

מקושרים373302,288,4000פתחיה פתחיה

מקושרים37350662,2760מושב עובדים-  רמות מאיר 

מקושרים37380199,2130 שעלבים

לא מקושרים3738300שעלבים קבוץ

לא מקושרים3739018,62318,623"להשקעות ונכסים בע' חב- ארזום 

מקושרים37400104,0000אהרון זלכה

מקושרים37490144,70459,211תוצרת חקלאית-מ שפע"גמזו בע

לא מקושרים53717732375001,0161,016. ז.את חוסיין ת'דרג
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לא מקושרים53717732375015,8145,814. ז.את חוסיין ת'דרג

לא מקושרים3751000דור אלון

לא מקושרים3751271200דור אלון

מקושרים3757172,5422,542סאלח שאקר

מקושרים3757836,4226,422מוסטפא גיוסי כמאל

לא מקושרים375723,1953,195וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375741,3961,396וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375764242וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37577102102וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757128,4748,474וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757202,2902,290וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757217,6657,665וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375722360360וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37572419,14019,140וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757256,1266,126וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757263,8323,832וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757274,4404,440וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37572933וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375732377377וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757346,4016,401וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757356,9726,972וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757365,7495,749וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37573725,56325,563וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757384,8554,855וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757396,4146,414וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757443,8313,831וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757471,8921,892וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757502,0882,088וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375751113113וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757521,9261,926וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37575410,90110,901וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757571,9251,925וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757603,8463,846וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757619,4899,489וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375762149149וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375763265265וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375766224224וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757673,1333,133וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757684,9354,935וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים375769979979וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים37577333וליה המועצה המקומית'לג'ג
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 
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₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים375774112112וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757782,5562,556וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757794,5894,589וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757826,4026,402וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757841,6191,619וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3757881,2011,201וליה המועצה המקומית'לג'ג

לא מקושרים3792013,97913,979לנדאו-שטינמץ-פישמן

מקושרים379404,2304,230משה קירשנר

לא מקושרים3796000גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים3796143535גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים379617524524גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים3796511,2271,227גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים379670113113גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים37967100גן יבנה המועצה המקומית

לא מקושרים37968717,66817,668גן יבנה המועצה המקומית

מקושרים380236102,5672,567הדרום גן

לא מקושרים380206,6636,663שתולים-גן הדרום-כפר אביב

לא מקושרים380236219,4929,492שתולים-גן הדרום-כפר אביב

לא מקושרים380605,7705,770מ"ס פ פרדס גן יבנה בע

לא מקושרים381007,8597,859פישמן דן

לא מקושרים383006,2926,292קירשנברג ואחרים

לא מקושרים383105,5625,562חורש רפאל ואחרים-בירשאן עובדיה

מקושרים383501,8831,883(מושב) בית חנן 

מקושרים38360255,1520מושב עובדים-  בית עובד 

לא מקושרים3839000מ"דנאור שיין בע

מקושרים38400708,13717אגודה-  גאליה 

מקושרים3841060,70653,079 גן שורק

מקושרים3850000משה זילבר

מקושרים38590862,6800 כפר הנגיד

מקושרים38790144,5470 נטעים

לא מקושרים3883010,20910,209ביקל גדעון

מקושרים38840184,1850נשים עובדות.  נעמת ת

מקושרים3888014,02414,024 פלמחים

מקושרים39310117,7820 בני דרור

מקושרים393503,9560מ" מדגרות שרייבר בע

לא מקושרים39430180,682180,682חקלאית' עין שריד אג

מקושרים3949010,2061שלום דוד

מקושרים39500372,1270 חרות

מקושרים395422,4952,495מ לב טוב שתילים וצמחי"נוי בע

מקושרים3954000 כפר הס

מקושרים39550891,97317,266 כפר יעבץ
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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מפורט
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₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים396055,1845,184לויתן נחום עדה וראובן

לא מקושרים396905,4245,424מ"מהדרין בע

מקושרים397041,4261,426עבדלחי פתחי

לא מקושרים397007,9607,960מ כפר הס"מהדרין בע

#N/A3970200לא מקושרים

לא מקושרים3970121,5341,534מ כפר הס"מהדרין בע

לא מקושרים3970324,9014,901מ כפר הס"מהדרין בע

#N/A39703300לא מקושרים

לא מקושרים397109,3289,328לב השרון. א.מ

לא מקושרים3972011משמרת מושב

לא מקושרים3972617,58217,582משמרת מושב

לא מקושרים397275,9005,900משמרת מושב

מקושרים39790771,3530 עזריאל

מקושרים3980066אגודה עין ורד

מעבירי זכויות398502,769,347-34פורת מושב

לא מקושרים399306,8906,890קפלן יאיר ואחרים

לא מקושרים399315,1865,186קפלן יאיר ואחרים

לא מקושרים4006100באר אמן

לא מקושרים4006200באר אמן

לא מקושרים4006300באר אמן

לא מקושרים4006400באר אמן

לא מקושרים4006500באר אמן

לא מקושרים4006600באר אמן

לא מקושרים4006700באר אמן

לא מקושרים4006800באר אמן

מקושרים4013833,0792,509יוסף שלום

מקושרים4013406421,90216אגודה גני עם

לא מקושרים401307,9237,923להספקת מים' שת' המרוה אג

לא מקושרים401333,1473,147להספקת מים' שת' המרוה אג

לא מקושרים401342,6162,616להספקת מים' שת' המרוה אג

לא מקושרים4013613,17413,174להספקת מים' שת' המרוה אג

לא מקושרים40137778,5848,584להספקת מים' שת' המרוה אג

לא מקושרים401388842,83742,837להספקת מים' שת' המרוה אג

מקושרים4014542,28942,289ראובן אוהד

מקושרים4014326,1770מאיר עבודי

מקושרים40144969,0900יוסף שלום

מקושרים4014547,3830יוסף שלום

מקושרים40143019,9040יוסף אלגריסי

מקושרים401414554554חרך' מ חב"משה ורבקה בע

מקושרים40142842,59842,598חרך' מ חב"משה ורבקה בע

מקושרים40142516,5450מ"שהם צמחי עציץ פורחים בע.מ. ע
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₪104,879,036כ "סה
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים401431280,9920מ עוזר איתן"חקלאות ושווק בע

מקושרים40144024198,9110מפעל המים- כפר הדר

מקושרים4014403917,9160 רמת הדר

לא מקושרים4014000מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014136,18336,183מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401422,2902,290מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401441,2171,217מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401482,7002,700מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40141514,97814,978מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014161,8181,818מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40141923,10523,105מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401420223223מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014213,3823,382מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014223,0723,072מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014261,7681,768מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40142732,67632,676מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014331,5261,526מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014341,0521,052מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014356,2566,256מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401439341341מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014452,0782,078מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40144714,88914,889מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40144800מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401450374374מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40145100מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40145200מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים4014535353מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40145500מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40145600מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים40145700מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401477700מ"מי הוד השרון בע

לא מקושרים401488800מ"מי הוד השרון בע

מעבירי זכויות4014356,3060שמואל וינקלר

מעבירי זכויות4014356,3060שמואל וינקלר

לא מקושרים4015043,65943,659הוד השרון עיריה

לא מקושרים40151019,47219,472הוד השרון עיריה

לא מקושרים40151333הוד השרון עיריה

#N/A40157400לא מקושרים

לא מקושרים40157500הוד השרון עיריה

לא מקושרים4015403914,68914,689הוד השרון עיריה

לא מקושרים401720001842842ח עזרא-שנסי-גלעדי-זיו אב

129עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים4024000מ"בע' שת' כפר הדר מפעל המים אג

מקושרים40272000293,1079,899מ"הדדית בע'  מבוע אג

לא מקושרים4027024,65524,655מ"הדדית בע' מבוע אג

לא מקושרים4027321,10521,105מ"הדדית בע' מבוע אג

לא מקושרים40271100מ"הדדית בע' מבוע אג

מקושרים4039029,4511 רמת הדר

מקושרים4039118,0880 רמת הדר

לא מקושרים4039111,91111,911רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות ח

לא מקושרים4039327,47427,474רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות ח

לא מקושרים4039414,31314,313רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות ח

לא מקושרים403983,5623,562רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות ח

לא מקושרים403994,1034,103רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות ח

#N/A4055000לא מקושרים

מקושרים4058010,50010,500מנשה משה

מקושרים406013,7923,792דרור גינת

לא מקושרים406004,7834,783אביצור-אלניר

מקושרים4063091,2290ן" גבעת ח

מקושרים4064089,4970אגודה גני עם

מקושרים40730141,299141,299 ירקונה

מקושרים40760123,2860נוה ירק מושב

מקושרים4078800רונן ברקאי

מקושרים40780523,6460ל מושב"כפר מל

לא מקושרים407895,1505,150ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078103,7783,778ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078112,5982,598ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078124,0864,086ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078133,8663,866ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078143,1473,147ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078153,6593,659ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078162,1672,167ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078171,0471,047ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078185,1115,111ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078193,9823,982ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078206,1466,146ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078213,1743,174ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4078221,2951,295ל מושב"כפר מל

לא מקושרים4087042,85642,856נוה ירק מושב

לא מקושרים4088271200דרך ארץ הייווייז מנומנט קורפור

מקושרים4091096,8580 מושב עדנים

מקושרים40990131,9440עלי דקה רסמי מוחמד

לא מקושרים4100019,46319,463אחמד ע פתאח א נדאף
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים4101075,07775,077שיתופית חקלאית' אג-  ראס אלעין

מקושרים41020547,5840 אגודת אלבהגה

לא מקושרים4102200באיבתן' שת' אלבהגה אג

לא מקושרים4102300באיבתן' שת' אלבהגה אג

מקושרים4103098,08039,552 אלירמוק אגודה שיתופית

מקושרים41040304,573304,573'ש' אג- מ אלעדל"למי השקיה בע

לא מקושרים4104200אל עדל אגודה

מקושרים41060226,98134,389שיתופית' אג- אלעדיר

לא מקושרים4106200ש להשקאה בביר סכה ב"דיר אג'אלע

לא מקושרים4106300ש להשקאה בביר סכה ב"דיר אג'אלע

לא מקושרים410709,1999,199אל תסאמח אג שת חק

לא מקושרים4107100אל תסאמח אג שת חק

מקושרים4108017,07417,074ודיע אבו גוליה

מקושרים4110026,67826,678בן חיים כהן

מקושרים4111039,58439,584עומר בדראן

מקושרים4115060,2410וליה'יוסף אבו ג

לא מקושרים4115100בן שהין אמינה ויוסף

מקושרים4123039,40939,409ממשל- משרד החינוך והתר

מקושרים4124019,53519,535פארס קטאווי

לא מקושרים412504,0284,028כטאוי מוסטפא עלי

מקושרים4130043,80943,809בורהאן אבו יאסין

לא מקושרים4131200ח למי השקאה בימה ב"אלמנפעה אגש

לא מקושרים4131300ח למי השקאה בימה ב"אלמנפעה אגש

מעבירי זכויות41310106,178-7 אגודת אל מנפעה

מעבירי זכויות413119,5150מוניר עומר

לא מקושרים4132061,17561,175'אלרחמן עומר ושות.מוחמד ע

לא מקושרים4132100'אלרחמן עומר ושות.מוחמד ע

מקושרים413304,9214,921טאלב אבו חבלה

מקושרים41360118,4880מוחמד דקה

לא מקושרים4136100גאבר פארס.ע' אחים דקה ושות

מקושרים41370246,140246,140חוסיין אבו סארה

לא מקושרים413907,2167,216גאנם עבדאללה ואחיו-כאמל טיבי

מעבירי זכויות4139200011350אנם'ג' פייסל   ושות

מעבירי זכויות41392000219,5520פייסל גאנם

מקושרים41400682,0820 מושב גאולים

מקושרים4141019,69619,696 גנות הדר כפר שיתופי

מקושרים41490410,7650אגודה ינוב

לא מקושרים4149311,10011,100ינוב מושב

לא מקושרים4151100מ"הדרי בית ליד בע

מקושרים4153028,26328,263מ פרי אור"בע

מעבירי זכויות41560233,398-1מ חקלאות נורדיה"ח בע"אגש
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מקושרים415701,096,643269,978 ניצני עוז

מקושרים41720197,7850 ועד מקומי שער אפרים

לא מקושרים417216,8346,834שער אפרים מושב

מקושרים41790296,3040 תנובות

לא מקושרים4194010,22310,223גן חיים

לא מקושרים421105,9955,995('מיסקה א)מ "מהדרין בע

לא מקושרים4224000צופית מושב

לא מקושרים4224135,9005,900צופית מושב

לא מקושרים4226075,10875,108צור נתן מושב

מקושרים4228114,51214,512איתי דוד

מקושרים4232024,19024,190 רמת הכובש

לא מקושרים42360150,635150,635שדה ורבורג מושב

לא מקושרים4236177,9367,936שדה ורבורג מושב

לא מקושרים4236206,5536,553שדה ורבורג מושב

לא מקושרים4237011שדי חמד מושב

מקושרים4242037,49537,495 תל אשר מפעל מים

מקושרים42590103,7500אגודה-  בית גמליאל 

מקושרים42610171,963171,963 בן זכאי

לא מקושרים4262021,10521,105בני דרום מושב שיתופי

לא מקושרים427403,7483,748"ברחובות בע' חק' שת' יבנהדר אג

מקושרים42750331,3040מ"ל בע" יכין חק

לא מקושרים427635,9265,926יכין חקל מטעים חדשים סוכריר

מקושרים429201,6651,665 ניר גלים

מקושרים4300012,98712,987מ תעבורה"מיכלי מלט בע

לא מקושרים430104,1114,111בסרבי כרמל

לא מקושרים4309011,01911,019יבנה קבוץ

מקושרים43300303,2970 אודים

מקושרים4337000 בני ציון

לא מקושרים4337700בני ציון מושב

לא מקושרים43371000בני ציון מושב

לא מקושרים43371200בני ציון מושב

לא מקושרים43371300בני ציון מושב

לא מקושרים43371500בני ציון מושב

לא מקושרים434407,3787,378געש קבוץ

לא מקושרים434443426,9356,935געש קבוץ

לא מקושרים435617,3017,301שותפות מכון בני ציון

מקושרים43640100,4410 יקום

לא מקושרים437605,8785,878פרדס מן

מקושרים4381433539,6451 בית יהושע

לא מקושרים4381043,76843,768מ"נתיב אגודת מים שתופית בע

לא מקושרים4381440029,65929,659מ"נתיב אגודת מים שתופית בע
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לא מקושרים4383010,18710,187רגב-נכסי שרון-בר אל

לא מקושרים4395081,98281,982שפיים קבוץ

לא מקושרים439586,7176,717שפיים קבוץ

לא מקושרים4396032,71632,716שרות בתי הסוהר תל מונד

מקושרים4410982,1280מואב מוחמד מעידי

מקושרים44101221,3520עאישה עבדאללה גאבר

מקושרים44108315,3900ואד נמר סולטאני'ג

מקושרים44101021,2610ואד נמר סולטאני'ג

לא מקושרים19441006,6596,659)יחיה ' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44101280280יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44102302302יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109427427יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410105656יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410115656יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410124242יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44101300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441014501501יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441015134134יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44101600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410176767יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441018191191יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44101900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410202222יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441021108108יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44102200יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441023268268יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441024123123יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441025542542יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44102800יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44103000יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44103100יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44103200יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44103300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441034156156יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44103500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441037180180יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441038185185יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410432222יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441044236236יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44104500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44104600יחיה' עבדול רחים אברהים חג
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לא מקושרים441049117117יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441050117117יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441051248248יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44105200יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410579595יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44105800יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44105900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410648484יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44106500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44106600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44106700יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441069575575יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441070202202יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441071203203יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441072202202יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44107300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441074128128יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410768080יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441080304304יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44108500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44108600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441088397397יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410891818יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109000יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441091291291יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410924141יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441094248248יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441095126126יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109700יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44109900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441010100יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410103305305יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410104309309יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410105524524יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים4410110234234יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441011100יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441011200יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441011300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים44101142020יחיה' עבדול רחים אברהים חג
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לא מקושרים441011500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012400יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012700יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012800יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441012900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013000יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013100יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013200יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013300יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013400יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013500יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441013600יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441014700יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441014800יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441014900יחיה' עבדול רחים אברהים חג

לא מקושרים441015000יחיה' עבדול רחים אברהים חג

מקושרים441112552,6880עואד  נמר מנסור

מקושרים441113010,6570ואד נמר סולטאני'ג

מקושרים44116910,8980הנא נאסר

מקושרים441112721,4640אשרף עראקי

לא מקושרים441141,8631,863מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441151,4691,469מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411332,4262,426מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441134955955מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441135638638מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411361,7511,751מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441137687687מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411383,9763,976מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411391,2461,246מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441140462462מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411411,0241,024מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411422,8722,872מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441143987987מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411443,2023,202מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441145958958מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411463,1023,102מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441147938938מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411481,6021,602מ"בע' אחים עוביד ושות
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לא מקושרים4411493,5733,573מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411502,4402,440מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411513,5923,592מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411521,4061,406מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411538,6438,643מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411561,0081,008מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441158576576מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441159489489מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411603,2253,225מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411612,4962,496מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411622,5112,511מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411631,8121,812מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411641,5351,535מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411651,0521,052מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411661,6231,623מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441170590590מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441171543543מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411721,2171,217מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441173762762מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441174720720מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411751,0951,095מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411761,7841,784מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411771,0401,040מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441178444444מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441179434434מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441180430430מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441181672672מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441182836836מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441183623623מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441184339339מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441185416416מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441186338338מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441187578578מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441188339339מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441189770770מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411901,5881,588מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411913,2093,209מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411921,4941,494מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411931,4481,448מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441194679679מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411951,5531,553מ"בע' אחים עוביד ושות
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לא מקושרים4411963,0393,039מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411971,9601,960מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441198759759מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411991,1241,124מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411100444444מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411104378378מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111072,8562,856מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111081,6521,652מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111091,3491,349מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111121,5691,569מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411113427427מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411114236236מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411115337337מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411116344344מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411117337337מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411118605605מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411119332332מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411120329329מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411121332332מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111223,7563,756מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111232,5612,561מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111245,8965,896מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111284040מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים4411129160160מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44111314040מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441113200מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441113300מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים441113400מ"בע' אחים עוביד ושות

לא מקושרים44121281281נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441228080נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44123295295נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441247474נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441251818נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441268787נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44127103103נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441284141נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44129177177נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412125858נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412146666נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412157373נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412176868נאשף לילא יוסף
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים4412189393נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412196666נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412206565נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412226565נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412234343נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412255656נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412264848נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412274848נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44122800נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412296464נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441230177177נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412329999נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441233177177נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441234100100נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412355858נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412366262נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412387272נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412398181נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412402525נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441243118118נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412445959נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441245177177נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412464141נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412473535נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441248169169נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412493636נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412504747נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441251142142נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412528181נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441253177177נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412543333נאשף לילא יוסף

לא מקושרים441255118118נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412567878נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412578787נאשף לילא יוסף

לא מקושרים4412586565נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44125900נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126000נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126100נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126200נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126300נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126400נאשף לילא יוסף
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים44126500נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126600נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126700נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126800נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44126900נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44127000נאשף לילא יוסף

לא מקושרים44127100נאשף לילא יוסף

מקושרים4420132,5740מואב מוחמד מעידי

לא מקושרים442011,1241,124סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44202894894סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44203469469סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44204601601סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44205438438סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44206358358סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44207540540סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44208348348סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים44209478478סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442010311311סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442014376376סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442015318318סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442016364364סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442017468468סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442018329329סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442019304304סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442021765765סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים442022308308סלים ואחרים- ' אחים חאג

לא מקושרים4420231,1491,149סלים ואחרים- ' אחים חאג

מקושרים44210100,0000מ" קדח עומר בע

מקושרים4422019,8980מוחמד זועבי

מקושרים4422112,9340מוחמד זועבי

מקושרים44222222,3710מ" קדח עומר בע

לא מקושרים4424200טופיק טיבי

לא מקושרים4424400טופיק טיבי

לא מקושרים4424900טופיק טיבי

לא מקושרים44241100טופיק טיבי

לא מקושרים44241300טופיק טיבי

לא מקושרים44241400טופיק טיבי

מקושרים44251012,3740עאישה עבדאללה גאבר

לא מקושרים44259200טייבה עיריה

לא מקושרים44259300טייבה עיריה

לא מקושרים44259400טייבה עיריה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים44259500טייבה עיריה

לא מקושרים44259600טייבה עיריה

לא מקושרים44259700טייבה עיריה

לא מקושרים4425986464טייבה עיריה

לא מקושרים44259900טייבה עיריה

לא מקושרים442510200טייבה עיריה

לא מקושרים442510500טייבה עיריה

לא מקושרים442510600טייבה עיריה

לא מקושרים442510700טייבה עיריה

לא מקושרים442510800טייבה עיריה

לא מקושרים442510900טייבה עיריה

לא מקושרים442511000טייבה עיריה

לא מקושרים442511100טייבה עיריה

לא מקושרים442511200טייבה עיריה

לא מקושרים4427100מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים4427600מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים4427900מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271000מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271100מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271200מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271300מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271600מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44271700מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272200מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272300מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272400מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272700מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272800מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44272900מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273000מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273100מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273200מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273300מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273500מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273600מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

לא מקושרים44273700מ"שיתוף ואחוה לחקלאות בע

מקושרים4430735,5570עאזם חסן איברהים

לא מקושרים44301131131'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44303192192'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44304421421'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44305329329'מחמוד יחיא ושות
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים44306263263'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44307151151'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44308436436'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44309200200'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443011401401'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443012236236'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430135252'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443014252252'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443015319319'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443016160160'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443017203203'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443018310310'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443019178178'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443020277277'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443021172172'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430248888'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443025359359'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443026150150'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443027193193'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443028283283'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443029329329'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443030409409'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443031241241'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443032192192'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443033302302'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443034472472'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443035244244'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430372828'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443038160160'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443040253253'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443041200200'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430429696'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430437575'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443044106106'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443045200200'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443046227227'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443047305305'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443048333333'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443049201201'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443050207207'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443052300300'מחמוד יחיא ושות
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים443053285285'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443054234234'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443055379379'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443056371371'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443057192192'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443058180180'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430607070'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443061205205'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443062281281'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443063413413'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443064260260'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430658585'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443066123123'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443070606606'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443071396396'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443072220220'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443076155155'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443077121121'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443080249249'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443081225225'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443082147147'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443083128128'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים44308400'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים4430200011,6081,608'מחמוד יחיא ושות

לא מקושרים443020002999999'מחמוד יחיא ושות

מקושרים4431941,2740עאישה עבדאללה גאבר

לא מקושרים4431010,26210,262יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44311300יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44316100יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44316300יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44316400יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44316500יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44319200יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44319300יחיא.מוחמד צדק חג

לא מקושרים44352800נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44353200נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44353700נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44354500נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44355000נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44355700נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים44356300נאשף עבד אל קאדר
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים443510100נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443510900נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443511800נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443514200נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443514400נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443515200נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443515600נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים443515800נאשף עבד אל קאדר

לא מקושרים0283756164437652,6362,636. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437661515. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443767742742. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443768178178. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443769150150. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437701,2311,231. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443771277277. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443772276276. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443773272272. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443774795795. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437753,4383,438. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443776231231. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443777284284. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443778449449. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443779455455. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443780343343. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443784366366. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443787235235. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443788353353. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437899,0629,062. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים028375616443790921921. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437912,3002,300. ז.טוויל מושיר ת

לא מקושרים0283756164437921,2861,286. ז.טוויל מושיר ת

מקושרים4452888279,017279,017' אלאנתג

לא מקושרים445222,6202,620' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים445232,6352,635' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים44524999999' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים445252,5212,521' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים445261,7631,763' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים445271,0471,047' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים445282,5632,563' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים4452116868' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים4452129090' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים4452135656' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים4452143737' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים4452154646' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

לא מקושרים44521600' למי השק' חק' שת' אלאינתאג אג

מקושרים44579800מוסטפא גיוסי כמאל

מקושרים44571065,4960הנא נאסר

מקושרים44571055,6940חסן אבו דייה

לא מקושרים4457100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571000מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457191717מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44572100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457223030מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44572700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44573200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445735114114מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44573600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44573700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44573988מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445740271271מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445741249249מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44574200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44574400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44574700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44574900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445750397397מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445751246246מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44575200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44575366מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44575400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44575900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44576200מ"מעינות המשולש בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים44576500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457661212מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44576700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457698282מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457721010מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44577500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44577600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44577700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44577800מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578800מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44578900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44579300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445794214214מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44579700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44579900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445710200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445710700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457108664664מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457109215215מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445711000מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445711100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457112425425מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571134747מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445711400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445711500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445711600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457117106106מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571189696מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457119137137מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712000מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים44571215757מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים4457122139139מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712700מ"מעינות המשולש בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים445712800מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445712900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713800מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445713900מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714000מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714100מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714200מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714300מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714400מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714500מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714600מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445714700מ"מעינות המשולש בע

לא מקושרים445821,4411,441טירה עירייה-אל

לא מקושרים4458300טירה עירייה-אל

לא מקושרים445841,1071,107טירה עירייה-אל

לא מקושרים44585530530טירה עירייה-אל

לא מקושרים44586647647טירה עירייה-אל

לא מקושרים445883838טירה עירייה-אל

לא מקושרים44581100טירה עירייה-אל

לא מקושרים4458122525טירה עירייה-אל

לא מקושרים4458132929טירה עירייה-אל

לא מקושרים44581400טירה עירייה-אל

לא מקושרים44581500טירה עירייה-אל

לא מקושרים44581800טירה עירייה-אל

מקושרים44854486,2210יהודה אלגזי

לא מקושרים4485000עיריה- יהוד 

לא מקושרים44851000עיריה- יהוד 

לא מקושרים4485172,4572,457עיריה- יהוד 

לא מקושרים44851900עיריה- יהוד 

לא מקושרים4485334,0384,038עיריה- יהוד 

לא מקושרים448558737737עיריה- יהוד 

מעבירי זכויות4489053,50641,243משה יהודה ויעקב אלגזי

לא מקושרים4496888237237מ"להספקת מים בע' שת' אלואאם אג

לא מקושרים449905,1375,137'אג'דאר אל חוג' אג

לא מקושרים4567000מ"מי יבנה בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים45674307307מ"מי יבנה בע

לא מקושרים4567510,98710,987מ"מי יבנה בע

לא מקושרים4567612,24312,243מ"מי יבנה בע

לא מקושרים456781515מ"מי יבנה בע

לא מקושרים456791,0101,010מ"מי יבנה בע

לא מקושרים45671133,13633,136מ"מי יבנה בע

לא מקושרים45671200מ"מי יבנה בע

לא מקושרים45671611,29411,294מ"מי יבנה בע

לא מקושרים45671800מ"מי יבנה בע

לא מקושרים45671900מ"מי יבנה בע

לא מקושרים4596000אגודת חוסכי כפר יונה

לא מקושרים4596463500אגודת חוסכי כפר יונה

לא מקושרים4599400ז"רות מרים ברא-ז"מטעי ברא

לא מקושרים4600020,55920,559גוטהילף יצחק ושמואל

לא מקושרים4601012,79712,797נוימן-גוטהילף

מקושרים4620100חרך' מ חב"משה ורבקה בע

לא מקושרים462005,3785,378מ"מי יונה בע

לא מקושרים4623200שותפות באר כפר יונה

לא מקושרים46232000100שותפות באר כפר יונה

לא מקושרים46232000200שותפות באר כפר יונה

לא מקושרים46232000300שותפות באר כפר יונה

מקושרים46677113,36213,362יהודה כהן

מקושרים466711278,3092משה זילבר

מקושרים4667978,7238,723ארז דרויאן שלמה

מקושרים46671083,3030בוריס פיסטריך

מקושרים466711747,2714,574בוריס פיסטריך

מקושרים466710567,70931,537עזרה אורי אבנר תהומי

מקושרים4667419538,4903,957 גן חיים

לא מקושרים4667000' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667393,7283,728' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים466758744744' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667701,3811,381' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים466773213,108213,108' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667821,2401,240' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46678477,71077,710' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46678714,37414,374' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים466788125,643125,643' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46678911,06711,067' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46679200' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667965,2915,291' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46671021,5611,561' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים46671038,7028,702' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים46671075353' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667111137,378137,378' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

לא מקושרים4667116188188' חק' שת' מפעל המים כפר סבא אג

מעבירי זכויות46677553,7680זאב זייד

מקושרים46716104,5990משה זילבר

לא מקושרים4671169,90369,903מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671289,59089,590מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671430,09630,096מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671529,91629,916מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671727,18327,183מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671830,22130,221מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671939,46639,466מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים46711026,52726,527מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים4671422673,06573,065מ"מעין חדווה בע

לא מקושרים469801,0551,055מזרחי אברהם ועובדיה

לא מקושרים47152300'אל נסים אגודה שת

לא מקושרים47153000'אל נסים אגודה שת

לא מקושרים47153300'אל נסים אגודה שת

לא מקושרים47153400'אל נסים אגודה שת

לא מקושרים47153500'אל נסים אגודה שת

לא מקושרים47241966966מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47242189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47243189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47244189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47245189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47246189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47247137137מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47248189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים47249189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים472410189189מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים

לא מקושרים4727100מ חברה"מתלי בע

לא מקושרים47277600מ חברה"מתלי בע

לא מקושרים47380660660אבו שחאדה מחמוד

לא מקושרים473901717אבו שחאדה אחמד

לא מקושרים474008,1678,167אל באבא

לא מקושרים4741028,79828,798אל נקיב מוסטפה

לא מקושרים474201,9831,983אלטורי מוסה

לא מקושרים4761015,13515,135תחנת הסגר לוד

לא מקושרים4762000מ"מי לוד בע

לא מקושרים4762147,7107,710מ"מי לוד בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים47623000מ"מי לוד בע

לא מקושרים47623100מ"מי לוד בע

לא מקושרים4762545100מ"מי לוד בע

לא מקושרים4762553600מ"מי לוד בע

לא מקושרים35014919476303,7863,786.  ז.אבו גאנם אברהים ת

לא מקושרים599405514764000אלנברי יונס 

לא מקושרים4779014,46214,462ערפאת עזאלדין ואחיו

מקושרים48450655,0000אחיסמך אחיסמך

מקושרים484901,126,3610יצחק בארות

מקושרים48500273,7530 בית עריף

מקושרים48510209,578864 בית נחמיה

מקושרים4852030,3380 כפר הנוער בן שמן

לא מקושרים48521163163שמן כפר הנער-בן

מקושרים48530173,099173,099 בני עטרות

מקושרים4854067,4940מושב ברקת

מקושרים48550459,3470' בן שמן אג

לא מקושרים485602,1392,139רוזנבאום נתן ומרים

לא מקושרים4857000כרי צאן אגודה שתופית

מקושרים48580718,0400 גבעת כח

לא מקושרים4858100גבעת כח מושב

לא מקושרים4858485700גבעת כח מושב

מקושרים485901,078,5710 גמזו

מקושרים48600167,5280 גנתון

מקושרים48770465,4255חדיד חדיד

לא מקושרים4879000(בן טל)' ושות. מ.ט

מקושרים48800429,7200 טירת יהודה

מקושרים4882041,13641,136תוצרת חקלאית-מ שפע"גמזו בע

מעבירי זכויות4886048,10948,109משה יהודה ויעקב אלגזי

מקושרים48890958,9390כפר דניאל כפר דניאל

לא מקושרים488926,7576,757כפר דניאל מושב

מקושרים48900289,8800מושב עובדים כפר טרומן

מקושרים48930144,02464,437מ מאור מודיעים"ח בע"אגש

מעבירי זכויות489401,376,8730 מזור

מקושרים48950618,8090מ פרי אור"בע

לא מקושרים4895503812,32512,325פרי אור מחנה ישראל

לא מקושרים48970186186מטרני  יעקב

מקושרים490002,864,7629אגודה נחלים

לא מקושרים4900500נחלים מושב

מקושרים4902495,48595,485דנרון שותפות- רפת

מקושרים49020117,8280 מבוא חורון

מקושרים49040133,2920מתתיהו מתתיהו
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים49120483,0740רות כפר

מקושרים49130181,810119,440 שילת

לא מקושרים4914000ראובני רחמים

מקושרים49150948,1230אגודה- רנתיה

לא מקושרים4919400מ"מי מודיעין בע

לא מקושרים4926035,87435,874טננבאום אבי

לא מקושרים4927017,93817,938פרס יואל ומקסימה

מקושרים492805,9955,995אבינועם ארקין

מקושרים493001,647,54836,874אגודה שיתופית באר חדשה

לא מקושרים4931000אבו אברהם ועמית

לא מקושרים4934065,01165,011גולד נאמן אלרואי

מקושרים4937015,28215,282אברהם שלו

לא מקושרים4939017,23417,234קולודנר יגאל ויעל

לא מקושרים4942000'בן הרבון יהודה ואח

לא מקושרים4948000מזכרת בתיה המועצה המקומית

לא מקושרים494821,4891,489מזכרת בתיה המועצה המקומית

מקושרים4949032,83132,831אביגדור מלר

מקושרים495109,6000עמית נאמן

מקושרים496009,1059,105מנשה משה

מקושרים4990055,07914,466מנשה משה

מקושרים4991042,43442,434משה אסקיו

מעבירי זכויות4992059,77619,045נסים לוי

מקושרים4994023,5440פפר משק אבן

לא מקושרים4996039,04839,048מינץ יואב וחנה

מעבירי זכויות50010142,95961,334רינה שמחוני

מקושרים5002000פפר משק אבן

מקושרים5003036,4140עיבוד מטעים ושיווק-  פרי הנחל 

מקושרים5003036,4140עיבוד מטעים ושיווק-  פרי הנחל 

לא מקושרים5004000ביקל גדעון

מעבירי זכויות50060329,3820 גבעת השלושה

מקושרים50070283,00630,530 גני יהודה

לא מקושרים5008000כרמון אורית. - בן עזר א

מקושרים501005,7895,789 גת רימון

לא מקושרים50102335335גת רמון

לא מקושרים50103332332גת רמון

לא מקושרים501401,7871,787בני ועדיה

מקושרים5017060,9598,153 חגור

לא מקושרים502305,8145,814בית אריזה ראש - מ "יכין חקל בע

מקושרים5024050,8500מ"ל בע" יכין חק

מעבירי זכויות503801,579,243-90 מגשימים

מקושרים504001,538,8080מעש כפר
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים504022,0312,031מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

לא מקושרים504033,6793,679מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

לא מקושרים504042,2472,247מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

לא מקושרים5040515,03915,039מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

לא מקושרים50406980980מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

לא מקושרים5040700מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית 

מקושרים5045030,19930,199 נחשונים

מעבירי זכויות50530395,0840 עינת

לא מקושרים505705,2345,234פוזן יונה

מקושרים50750107,6000 בית חלקיה

מקושרים507601,032,932470,016 בני ראם

לא מקושרים50761203203בני ראם מושב

לא מקושרים5076222,37522,375בני ראם מושב

לא מקושרים5076321,99521,995בני ראם מושב

לא מקושרים5076424,24724,247בני ראם מושב

מקושרים5077024,81924,819עמיהוד ארקין

לא מקושרים508001818זקס יעקב

מקושרים50810280,0000מ אגרידרה"בע

מקושרים50850328,0380 חפץ חיים

לא מקושרים508533,2193,219חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים508555,3165,316חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085812,78012,780חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים508594,9914,991חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085103,2193,219חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085113,3563,356חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים50851223,76323,763חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085146,2756,275חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים50851513,97413,974חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085208,0568,056חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים50852100חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085347300חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085347400חפץ חיים קיבוץ

לא מקושרים5085668100חפץ חיים קיבוץ

מקושרים508601,897,5970החדשה גני טל

מקושרים50890454,0380אגודה-  יסודות 

לא מקושרים511307,0287,028חוות עין רועים

לא מקושרים513401,4351,435אולינקי עודד-סאלם יעקב

מקושרים5145888232,0800נחלת יהודה מפעל המים

לא מקושרים514507,2197,219אגודה הדדית מפעל - נחלת יהודה 

לא מקושרים5145500אגודה הדדית מפעל - נחלת יהודה 

לא מקושרים5178100גרינבלט שפטל ובניו
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים519105,6625,662"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

לא מקושרים5191311"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

לא מקושרים5191400"בע' שת' כפר אהרון אג- המתישב 

לא מקושרים5212000מ"בע' חק' שת' טירת שלום אג

לא מקושרים523407,1287,128ואחרים. ליפשיץ א

לא מקושרים52341403403ואחרים. ליפשיץ א

לא מקושרים523713,4283,428חרודי דן ואביבה

לא מקושרים523724,8554,855חרודי דן ואביבה

לא מקושרים523752389,3299,329חרודי דן ואביבה

לא מקושרים524302,1522,152מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים524389,7529,752מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים5243385,0705,070מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים5243401,3111,311מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים524341376376מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים5243421717מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים5243433838מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים52434500מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים52434600מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים52434700מ"ציונה בע-מי

לא מקושרים52532000115,85515,855פינקל ראובן ואחרים

לא מקושרים5254028,93128,931מ"מטעי שרונה בע

לא מקושרים526620003112112גליק  מיידי-כהנים זדא-פלדי

לא מקושרים5270200016,0696,069מ"גן הדרים בע

לא מקושרים5314100מ הדסים"מהדרין בע

לא מקושרים53161100מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים53161616,27916,279מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים53161700מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים5316259,2529,252מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים53164400מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים53166100מ"בע (2003)מי נתניה 

לא מקושרים53167600מ"בע (2003)מי נתניה 

מקושרים53170770,3430מ" רגב חב חקלאית בע

לא מקושרים5320100פייגר ריטה

לא מקושרים5320200פייגר ריטה

לא מקושרים1753262283283קבוצת שותפים בבאר 

לא מקושרים175326300קבוצת שותפים בבאר 

לא מקושרים205327100קבוצת שותפים בבאר 

לא מקושרים205327200קבוצת שותפים בבאר 

לא מקושרים5339000מחמד קאסם חסן קאסם

לא מקושרים5340060,71160,711מ"יצור ושווק בע. ד.כרמי ח

לא מקושרים5341000אליכין פרדס
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים53420120,5430 אביחייל

מקושרים5343200029,0350אליהו פלוטקין

לא מקושרים5343000אמנה וזימל אברמוביץ' חב

לא מקושרים53432000100אמנה וזימל אברמוביץ' חב

מקושרים534401,172,12031אחיטוב מושב

מקושרים53460100,0220מ" מושב התימנים אלישיב בע

מעבירי זכויות53470721,383-3מ" אמץ מושב עובדים בע

לא מקושרים5348011עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

לא מקושרים5348100עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

לא מקושרים5348200עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

לא מקושרים5348539400עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

לא מקושרים5348540900עתודות עמק חפר-ד שותפיות"ג

מקושרים5349054,32954,329עקיבא טרומר

מקושרים535001,667,9000 בית יצחק

מעבירי זכויות535201,036,74858,119 בארותיים

מקושרים53530329,0060 מושב בורגתה

מקושרים53540529,4240 בחן

לא מקושרים53541682682בחן קבוץ

לא מקושרים5354300בחן קבוץ

מקושרים53560235,1400אגודה-  בית הלוי 

מקושרים53570117,2090 בית חרות

מקושרים5358017,4400 בית ינאי

מקושרים5359068,4440 ביתן אהרון

מקושרים53600100,0210מ"בן עזר ובניו בע. א

לא מקושרים536107,2777,277ביהס אזורי עמק חפר

מקושרים5362041,8300 מושב גאולי תימן

מקושרים536307,9960אחוד; גבעת חיים

מקושרים53640244,03974,159 גבעת חיים מאוחד

מעבירי זכויות53650609,049-3 גן יאשיה

מקושרים5367042,37742,377מ" פרי חפר בע

מקושרים5368046,4830אליהו פלוטקין

מקושרים5369064,0330 גבעת שפירא

מקושרים53700123,8390להספקת מים אגודה שיתופית

מקושרים5371000 המעפיל

לא מקושרים5371543786,08986,089המעפיל קבוץ

מקושרים53720175,8090 העוגן

לא מקושרים537407,2847,284ועד מקומי בת חן

מקושרים5376018,8690אליהו פלוטקין

לא מקושרים5377055ועד מקומי- חופית 

לא מקושרים537731,6451,645ועד מקומי- חופית 

מקושרים53780489,3220שיתופית'  חבצלת השרון אג
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים53790178,7900חיבת ציון כפר

מקושרים5380000 חניאל

מקושרים53810270,1990 חרב לאת

לא מקושרים538157,0147,014'חרב לאת כפר שתופי להתישבות חק

מקושרים53850246,3290 יד חנה

לא מקושרים5388111,07411,074מ"יכין חקל מטעים חדשים בע

מקושרים53940111,2470אגודה- אה " כפר הר

לא מקושרים5394100ה מושב"כפר הרא

לא מקושרים539453733,7753,775ה מושב"כפר הרא

מקושרים53950591,7690 כפר ויתקין

לא מקושרים5395543765,24065,240כפר ויתקין מושב

מקושרים53960156,8700(אגודה  ) חגלה   

מקושרים53970256,5680חיים כפר

לא מקושרים5397543715,68015,680כפר חיים מושב

מקושרים53980220,8530 כפר ידידיה

מקושרים5399094,6900מושב עובדים-  כפר מונאש

מקושרים54005405165,9620מ" אפיקי עמק חפר בע

לא מקושרים540002,2492,249מ' אפיקי עמק חפר וחב' צרכני אג

לא מקושרים5400100מ' אפיקי עמק חפר וחב' צרכני אג

לא מקושרים5400223,58923,589מ' אפיקי עמק חפר וחב' צרכני אג

לא מקושרים5400400אפיקי עמק חפר' צרכני אג

לא מקושרים5400534400מ' אפיקי עמק חפר וחב' צרכני אג

לא מקושרים5402000זמר מועצה מקומית

לא מקושרים5402100זמר מועצה מקומית

לא מקושרים54022689689זמר מועצה מקומית

לא מקושרים540301,8701,870זיסהולץ יהושוע

לא מקושרים54050851851מ"בע' שת' חק' הדרי זיתא אג

לא מקושרים540702,2782,278מדרשת רופין מוסד להשכלה גבוהה

מעבירי זכויות5409035,5330 מטעי השרון

מקושרים5410071,6280 מכמורת מושב עובדים

מקושרים54120178,1920 מעברות

מקושרים54130260,8280 משמר השרון

מקושרים541602,076,8790 עולש

מקושרים54170114,6530 עין החורש

לא מקושרים54192200עמק חפר המועצה האזורית

לא מקושרים5422000מ"פרדס דבורה בע

מקושרים5424033,41133,411מ" פרי חפר בע

מקושרים54252000118,2450אורי אלון

לא מקושרים542504,3504,350אלון אורי ואחרים

לא מקושרים542520002408408אלון אורי ואחרים

לא מקושרים5427000מטעי עמק חפר
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים5431000'רודי ושות

לא מקושרים5432023,89523,895גאולי תימן שכון

מקושרים5433013,2490אברהם סולימני

לא מקושרים54340158,704158,704למי השקיה ' חק' שת' אלספארי אג

לא מקושרים543602,1042,104מ מוסד בני עקיבא לתורה ומקצ"תו

לא מקושרים54371169,002169,002בארות חפר אגודת מים

לא מקושרים543753985,8905,890בארות חפר אגודת מים

מקושרים545009,8569,856שרה חלמיש

מקושרים5451076,8110אחיעזר אחיעזר

לא מקושרים5453020,29620,296אל נקיב עבד אל רחים

לא מקושרים545407,0057,005אחמד עלי איסמעיל

לא מקושרים545507,9007,900ביידס זוהדי

מקושרים5459019,70619,706רביד השקעות ונכסים.מ י"בע

מקושרים5463042,2400 גנות

לא מקושרים546312,8182,818גנות מושב

לא מקושרים546327,4847,484גנות מושב

לא מקושרים546331,5311,531גנות מושב

לא מקושרים546341,4981,498גנות מושב

מקושרים54640225225בני בבדגן גונדרי

לא מקושרים5465000חממי שלמה

לא מקושרים546802,0912,091מוחמד עסאל ואחיו

לא מקושרים5471019,89419,894עסאף עבדאללה מחמוד ובניו

מקושרים54780189,12716,018זיתן מושב

לא מקושרים547901,4071,407חברה להדברת עשבי בר

מקושרים5481764044,5251מ פרי אור"בע

מקושרים54810497,3071חמד חמד

לא מקושרים5481556600חמד מושב

לא מקושרים548301,1491,149חסונה רגב

מקושרים5488061,829229 יגל

לא מקושרים5489016,18916,189דסקי אבינוע'מולצ-  מילוא יגאל 

מקושרים54910416,3680פ מטעי הדר.ס. י

מקושרים54940440,7445ד"אגודה כפר חב

לא מקושרים5495010,02310,023מרדכי תל אור

לא מקושרים55050180180נט'דוד ג-קרא

לא מקושרים550705,6935,693מחמד אלווקרדה

מקושרים55080299,3133מ מהדרין"בע

לא מקושרים5511028,03228,032נפרסטק מ-גורליק א

לא מקושרים5512017,78717,787שעבאן ריה

לא מקושרים551301,9711,971אדמונד הפנר-לואל יוסף,גדעון כץ

מקושרים55150381,5360 משמר השבעה

מקושרים55160144,4355מ נאות קדומים"בע
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מקושרים552101,088,9083ניר צבי אגודת

לא מקושרים5527022,22422,224עומר ועלי עבדללה עיסא

לא מקושרים5528014,47214,472עבדללה סעיד זיתון

לא מקושרים5529051,83651,836עבד מלך אבו קשק

לא מקושרים5530020,39620,396עבדללה סוארכה

לא מקושרים5532026,22826,228עטיה אבו חסינה

לא מקושרים5533028,20528,205דגן משה

מקושרים55360178,8290 צפריה

מעבירי זכויות55510352,5540מ שיקום פועלי בנין"חברה בע

מקושרים5566600פנחס כהן

מקושרים55663010,9600עדנאן בשארה

מקושרים55663200אורי ניצן

מקושרים55660934,0090מ מהדרין"בע

לא מקושרים5566100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5566900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661600חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55661900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662600חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55662900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז
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לא מקושרים55663300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663600חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55663900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664400חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664600חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55664900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55665900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666100חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666200חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666300חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666500חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666600חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666700חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666800חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55666900חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים55667000חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז

לא מקושרים5599011,89111,891חברת מהדרין רישיון מאוחד דרום

מקושרים5605074,14751,567מנשה משה

מקושרים56410712712אברהם דוידיאן

לא מקושרים5641100דודיאן רות

לא מקושרים564205,474,2825,474,282ג"רט- נחל ירקון 

לא מקושרים5653020,74420,744שמרלינג יוסף
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לא מקושרים5660000מ"מגורים בע-אפריקה ישראל

מקושרים56740147,4520 אחים שלכטר

לא מקושרים567506,3296,329שבורון יצחק

לא מקושרים5704043,43143,431כפר הבפטיסטים

מקושרים5728026,8860מ" דור החקלאים בע

מקושרים572811,9601,960מ" דור החקלאים בע

מקושרים5728313,38813,388מ" דור החקלאים בע

לא מקושרים573701,0661,066עוזרי יגאל

לא מקושרים5742000"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים5742706,2376,237"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574218523,21723,217"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים57421889,9499,949"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים57421922929"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574219414,03914,039"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574219500"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574219600"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574219700"ת בע"מים תיעול וביוב פ- מיתב 

לא מקושרים574404,1174,117פיירשטיין אברהם ונטליה

לא מקושרים5775100נורדיה-באר שער אפרים את

לא מקושרים5775417214,13514,135נורדיה-באר שער אפרים את

מקושרים577705,1450עשרת אגודת מים שיתופית

לא מקושרים57772000100מ"נכסי שרון בע- מ "ברושית בע

לא מקושרים5790140,89940,899קדימה מועצה מקומית- צורן 

מקושרים57914659,82959,829מ"בר יקים בע'  חב

מקושרים579118841,68341,683מ" משק אלפרוביץ בע

מקושרים579188800ש להספקת מים בע קדימה"אג

לא מקושרים579111,6051,605מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579129,0149,014מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579134,3754,375מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579158,7428,742מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791612,40112,401מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579172,7962,796מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579181,7591,759מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579191,6041,604מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911022,85622,856מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911318,91018,910מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791144,0914,091מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791151,7501,750מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791162,0412,041מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911718,18118,181מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911813,52613,526מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים5791193,6463,646מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912054,22554,225מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791219,0339,033מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912338,30338,303מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791246,9936,993מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791272,0342,034מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579128124,204124,204מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791303,9323,932מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57913119,03819,038מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791322,4842,484מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791336,1266,126מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57913414,39714,397מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791356,9756,975מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791366,1856,185מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57913715,84315,843מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57913811,53311,533מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57913910,16810,168מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57914013,96513,965מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791412,6392,639מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791422,4572,457מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791431,8891,889מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791445,7425,742מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791453,5033,503מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57914716,50416,504מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791494,7994,799מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915015,79115,791מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915121,82221,822מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915312,53612,536מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915421,82021,820מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915630,27130,271מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57915810,50510,505מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791592,6322,632מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791603,2373,237מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791617,3547,354מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57916220,95020,950מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791631,9111,911מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791641,8121,812מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791653,3903,390מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791662,7522,752מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791674,0634,063מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791682,9152,915מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג
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לא מקושרים5791696,5546,554מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791702,7652,765מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791711,8321,832מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791721,8821,882מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791732,7082,708מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57917623,47723,477מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57917715,11315,113מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791781,7611,761מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791792,2042,204מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57918148,45548,455מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57918215,10715,107מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791839,8589,858מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57918413,54113,541מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57918616,00916,009מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791881,1951,195מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791895,9165,916מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791909,1729,172מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57919112,65512,655מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791928,2888,288מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791954,3794,379מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57919711,78611,786מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57919822,75822,758מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791991,3031,303מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579110010,02910,029מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911017,2507,250מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911031,9331,933מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911045,3145,314מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579110513,68513,685מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911062,5082,508מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579110710,42210,422מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911083,9193,919מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579110911,27611,276מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579111018,41018,410מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911127,6057,605מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579111318,67818,678מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579111416,31516,315מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911156,3966,396מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911161,6601,660מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579111713,96513,965מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911187,2737,273מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911206,9856,985מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג
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לא מקושרים579112112,45112,451מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579112347,93447,934מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911242,4712,471מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579112522,26122,261מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911266,7266,726מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911278,4988,498מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579112913,67313,673מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911303,3953,395מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911311,6891,689מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911329,1529,152מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911332,6462,646מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911342,0592,059מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911351,4241,424מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791136937937מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911372,1612,161מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579113812,20112,201מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579114039,59939,599מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911415,4575,457מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579114221,59521,595מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911432,6332,633מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579114411,27611,276מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911458,6818,681מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579114616,59616,596מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579114714,69714,697מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911485,5255,525מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911491,2861,286מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579115012,41812,418מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911511,8611,861מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579115212,52512,525מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579115317,80717,807מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579115512,34512,345מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911561,3541,354מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911572,4462,446מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911591,7251,725מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579116012,07712,077מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911612,0092,009מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911628,8018,801מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911632,7892,789מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911645,8165,816מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579116734,72334,723מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579116820,73720,737מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

161עמוד 
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לא מקושרים579116917,31417,314מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911702,3242,324מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117111,63511,635מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117212,21612,216מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911746,8226,822מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117612,22112,221מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117713,38113,381מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117813,10513,105מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579117913,38513,385מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911801,3231,323מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579118117,48317,483מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911827,4277,427מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579118325,62725,627מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911841,4151,415מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579118512,36312,363מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911864,2644,264מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579119015,71815,718מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911931,1891,189מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911941,7001,700מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911955,5505,550מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57911961,0561,056מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579119721,97821,978מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579119814,71714,717מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579119913,40013,400מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120012,22012,220מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120220,81520,815מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912031,3231,323מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120417,31317,313מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120512,22012,220מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912066,7536,753מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120740,98240,982מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120811,34911,349מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579120914,26314,263מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912104,6294,629מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912112,4572,457מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912138,5858,585מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912148,1658,165מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912151,3951,395מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579121715,58215,582מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579121837,09637,096מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579121921,05721,057מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים57912201,3281,328מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912215,6745,674מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579122213,97213,972מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579122518,32818,328מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912261,9091,909מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579122721,53821,538מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912296,1116,111מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123012,80612,806מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912319,2309,230מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123216,89216,892מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123311,84111,841מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123417,75817,758מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123524,46524,465מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912362,0382,038מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912373,2333,233מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579123910,48810,488מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579124017,46417,464מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912412,8832,883מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912423,0463,046מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912439,1579,157מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912449,4699,469מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912455,6755,675מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791247788788מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579125010,04410,044מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579125112,35012,350מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912521,8321,832מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579125486,69486,694מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912555,9665,966מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912564,3684,368מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912581,4021,402מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912601,8891,889מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912611,8601,860מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912621,7541,754מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912631,8891,889מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5791264952952מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912681,8891,889מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912691,7381,738מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912702,6152,615מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579127413,82713,827מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912754,2204,220מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579127616,03616,036מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים579127723,26523,265מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579127941,03841,038מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579128016,85716,857מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579128244,51044,510מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים57912835,2425,242מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579128400מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים579157728,6868,686מ"להספקת מים בע' שת' קדימה אג

לא מקושרים5794076,11776,117פרדס קדימה- מ "פרי אור בע

מקושרים5803613,0830עבד אל רחמאן תאיה

מקושרים580338,4010יוסי'יהאד ג'ג

מקושרים580381,76718מוחמד מחמוד בוחבוח

מקושרים5803539,1310סאמי מחמוד מרעי

מקושרים580341,32615עבד אלמאלק עזבה

מקושרים5803124,3410חאלד חדיגה

מקושרים58030263,66099,995 אלריף אגודה שיתופית

לא מקושרים580316,2136,213למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים580322,0152,015למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים580374,9984,998למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים580394,4194,419למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים5803109,0299,029למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים58031110,28110,281למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

לא מקושרים58031300למי השקאה ב' חק' שת' אל ריף אג

מקושרים58040137,734137,734שיתופית' אג- אלקטר

לא מקושרים5804100אל קטר אגודה

מעבירי זכויות5810094,34219,577ריאד אבו צאפי

מקושרים5813020,36820,368יוסף עבד אל עזיז

לא מקושרים5823580300חשב עבדול קאדר

מעבירי זכויות5823031,8520ריאד אבו צאפי

מעבירי זכויות5823220,2390ריאד אבו צאפי

לא מקושרים5830034,08234,082'מחמד סעד זמירו ושות

לא מקושרים5830100'מחמד סעד זמירו ושות

לא מקושרים5831211,63111,631'כדיגי ושות

לא מקושרים583133,6523,652'כדיגי ושות

מעבירי זכויות583111,1381,138ה'חאלד צאלח אבו פרוג

מעבירי זכויות58310108,767-2רושדי רעד אחמד

לא מקושרים583201818כליל נאטור ואחרים

מעבירי זכויות58321913,6970גאזי גאבר

מעבירי זכויות58322013,6650גאזי גאבר

מעבירי זכויות5832114,1220יוסי'חליל ג

מעבירי זכויות5834131,0080נבהאן אבו סאפי

מעבירי זכויות5834248,208210עדנאן אבו סאפי
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות58340102,2940עדנאן אבו סאפי

מקושרים5836025,8430מ" אלסאייר לחקלאות בע

מקושרים5837169,7100מחמוד גמהור

מקושרים583736,3451מועין מרעי

מקושרים5837517,4021,460עבדאללה רעד

מקושרים583744,4470מוחמד בדר

מקושרים583723,6473,647פדילה ורדה

לא מקושרים58376748748"ע)עמותת רושדי לחקלאות מתקדמת 

לא מקושרים583777,4087,408"ע)עמותת רושדי לחקלאות מתקדמת 

לא מקושרים583785,3545,354"ע)עמותת רושדי לחקלאות מתקדמת 

מעבירי זכויות5837217,2177,217עדנאן אבו סאפי

מעבירי זכויות58370240,683-4רושדי רעד אחמד

מקושרים5838012,5396,262מוסטפא סלאמה

מקושרים5838246,7410מוסטפא סלאמה

לא מקושרים583838,0258,025'סלאמה ושות

לא מקושרים583846060'סלאמה ושות

לא מקושרים58385108108'סלאמה ושות

מעבירי זכויות5840082,761-1קאסם סאמי עבד אלחמיד

מקושרים5841410,2180אחמד יאסין

מקושרים5841328,9260רים סלאמה

מקושרים5841079,7520מ" אלסאייר לחקלאות בע

מקושרים584125,2530מ" אלסאייר לחקלאות בע

לא מקושרים5841100עבדול כרים סעיד כדיגי

מקושרים584432,4971רשאד סלאמה

לא מקושרים5844058,29758,297סלאמה אחים

לא מקושרים5844100סלאמה אחים

לא מקושרים5844200סלאמה אחים

מקושרים584523,2030מוחמד בוחבוח

מקושרים584543,6490רים סלאמה

מקושרים58450129,865129,865שיתופית' אג-  אלבורג

לא מקושרים5845100'חק' שת' אל בורג אג

לא מקושרים5845300'חק' שת' אל בורג אג

מעבירי זכויות5845500נבהאן אבו סאפי

מקושרים5847130,3650מחמוד גמהור

מקושרים58472316,0850מוחמד בוחבוח

מקושרים584729,0369,036מוחמד זמירו

מקושרים5847297,3630עבד חמיד סלאמה

מקושרים5847361,8860רים סלאמה

מקושרים58472512,0410פדילה ורדה

מקושרים58470210,2880ש חקלאות"אג- רה ' אלשג

לא מקושרים584731,3401,340אל שגרה אגודה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים5847201,2681,268אל שגרה אגודה

לא מקושרים58472115,14515,145אל שגרה אגודה

לא מקושרים5847242,0592,059אל שגרה אגודה

לא מקושרים5847261,5731,573אל שגרה אגודה

לא מקושרים5847271,2581,258אל שגרה אגודה

לא מקושרים5847281,9791,979אל שגרה אגודה

לא מקושרים5847303,0953,095אל שגרה אגודה

לא מקושרים584731248248אל שגרה אגודה

לא מקושרים584732665665אל שגרה אגודה

לא מקושרים584733126126אל שגרה אגודה

לא מקושרים584734115115אל שגרה אגודה

לא מקושרים584737250250אל שגרה אגודה

מעבירי זכויות5847181,5221,522נבהאן אבו סאפי

מעבירי זכויות5847358484עדנאן אבו סאפי

מקושרים584847422,4480יוסי'יהאד ג'ג

מקושרים58484762,6240מוחמד בוחבוח

מקושרים58484739,2480רחים נאטור.  סאלם  ע

מקושרים58484724,4740מוחמד בדר

מקושרים584825000עבדול רחים בחאש

מקושרים584841600עבדול רחים בחאש

מקושרים5848435,2160אחמד יאסין

מקושרים58484752,4250עבד אלמאלק עזבה

מקושרים5848220781781ריאד גבארה

לא מקושרים5848000קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481285285קלנסואה עירייה

לא מקושרים584829898קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848300קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848400קלנסואה עירייה

לא מקושרים58485374374קלנסואה עירייה

לא מקושרים584862727קלנסואה עירייה

לא מקושרים584882,3822,382קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848101,9021,902קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481100קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481222קלנסואה עירייה

לא מקושרים584813492492קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481400קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481600קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584818180180קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848205757קלנסואה עירייה

לא מקושרים58482300קלנסואה עירייה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים584824613613קלנסואה עירייה

לא מקושרים584827435435קלנסואה עירייה

לא מקושרים58482800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584829149149קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483166קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483344קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483800קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484200קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848442424קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484500קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484600קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484700קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848483535קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484900קלנסואה עירייה

לא מקושרים58485100קלנסואה עירייה

לא מקושרים58486200קלנסואה עירייה

לא מקושרים58486600קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848691010קלנסואה עירייה

לא מקושרים58487200קלנסואה עירייה

לא מקושרים58487344קלנסואה עירייה

לא מקושרים58487400קלנסואה עירייה

לא מקושרים58487600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584878321321קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848801,1561,156קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848841414קלנסואה עירייה

לא מקושרים58488500קלנסואה עירייה

לא מקושרים58488600קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848872424קלנסואה עירייה

לא מקושרים58489300קלנסואה עירייה

לא מקושרים58489500קלנסואה עירייה

לא מקושרים58489900קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848101139139קלנסואה עירייה

לא מקושרים584810400קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848106192192קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848107167167קלנסואה עירייה

לא מקושרים584810800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584813600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584815900קלנסואה עירייה

לא מקושרים584816700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584816800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817000קלנסואה עירייה
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים584817100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584817700קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481784747קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481794949קלנסואה עירייה

לא מקושרים584818044קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848181241241קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848186155155קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848188984984קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848189218218קלנסואה עירייה

לא מקושרים584819000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584819200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584819400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584819600קלנסואה עירייה

לא מקושרים58481993939קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848200247247קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820222קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820500קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584820800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584821000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584821300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584821722קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848218335335קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848219486486קלנסואה עירייה

לא מקושרים584822100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584822200קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848223235235קלנסואה עירייה

לא מקושרים584823600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584824000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584824300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584824600קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848249390390קלנסואה עירייה

לא מקושרים584825200קלנסואה עירייה

168עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים584825400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584826200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584826400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584827200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584827400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584827800קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848292310310קלנסואה עירייה

לא מקושרים584829300קלנסואה עירייה

לא מקושרים58482942424קלנסואה עירייה

לא מקושרים584829600קלנסואה עירייה

לא מקושרים58482974545קלנסואה עירייה

לא מקושרים584829800קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848311298298קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848312120120קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483132,4992,499קלנסואה עירייה

לא מקושרים584831400קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483153131קלנסואה עירייה

לא מקושרים584831700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584831800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584831900קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848320470470קלנסואה עירייה

לא מקושרים584832100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584832600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584833866קלנסואה עירייה

לא מקושרים584833900קלנסואה עירייה

לא מקושרים584834000קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483412525קלנסואה עירייה

לא מקושרים584834222קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848348104104קלנסואה עירייה

לא מקושרים584835300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584835500קלנסואה עירייה

לא מקושרים584835700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584835900קלנסואה עירייה

לא מקושרים58483601,1281,128קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848361966966קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848362382382קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848363514514קלנסואה עירייה

לא מקושרים584840000קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484027474קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484039292קלנסואה עירייה

לא מקושרים584840400קלנסואה עירייה

169עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים584840500קלנסואה עירייה

לא מקושרים584840600קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848407176176קלנסואה עירייה

לא מקושרים584840800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584840900קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848410739739קלנסואה עירייה

לא מקושרים584841266קלנסואה עירייה

לא מקושרים584841300קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484145959קלנסואה עירייה

לא מקושרים584841700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584841800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584841900קלנסואה עירייה

לא מקושרים584842122קלנסואה עירייה

לא מקושרים584842200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584842300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584842400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584842500קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848426172172קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484301212קלנסואה עירייה

לא מקושרים584843100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584843400קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484352525קלנסואה עירייה

לא מקושרים584843700קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848439236236קלנסואה עירייה

לא מקושרים584844000קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484422727קלנסואה עירייה

לא מקושרים584844300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584844500קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848447267267קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484482525קלנסואה עירייה

לא מקושרים584844900קלנסואה עירייה

לא מקושרים58484511,0191,019קלנסואה עירייה

לא מקושרים584845300קלנסואה עירייה

לא מקושרים5848454417417קלנסואה עירייה

לא מקושרים584845800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584845900קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846400קלנסואה עירייה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים584846500קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584846800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584847000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584847700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584847800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584847900קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848000קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848100קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848200קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848300קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848400קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848600קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848700קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848800קלנסואה עירייה

לא מקושרים584848900קלנסואה עירייה

מקושרים5850200כמילה קשקוש

מקושרים5850311,529-1רשאד סלאמה

מקושרים5850100פדילה ורדה

מקושרים58500148,608148,608ש חקלאית" אלזוהור אג

מקושרים5851069,6760 סעוד קשקוש

לא מקושרים5851100קשקוש סעוד אחמד

לא מקושרים5876000מ"עין אפק  בע

לא מקושרים587651,1021,102מ"עין אפק  בע

לא מקושרים5876600מ"עין אפק  בע

לא מקושרים5896100אחים הלל והאוניברסיטה העברית

לא מקושרים5896300אחים הלל והאוניברסיטה העברית

לא מקושרים58962000200אחים הלל והאוניברסיטה העברית

לא מקושרים5897100אחים הלל ואחרים

לא מקושרים590701,1551,155ברוריה זמירה

לא מקושרים5909200הירשפלד ריטה

מעבירי זכויות5914021,6210אליעזר פיילר

מקושרים59320970,884970,884 תחנת ניסיונותהמרכז

לא מקושרים5939400טליה ואסף,אריה,זייגר אסר

לא מקושרים0410711015940111שלום בן שלום   

לא מקושרים59402000121,57621,576זינגר גדליה ואחרים

לא מקושרים5940200026,2096,209זינגר גדליה ואחרים

לא מקושרים0292720025955200תמיר עורקבי   

מעבירי זכויות5973022,2970יצחק מאזה

לא מקושרים597401,5191,519מכון וטרינרי
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים5975012,93012,930(פרדסי מכנס)מ "גיא דן בע

לא מקושרים597593,7193,719(פרדסי מכנס)מ "גיא דן בע

לא מקושרים5979010,56810,568מוסא אבורשאד

לא מקושרים5984013,06213,062נחמיאס אחים

מקושרים5985058,6320מ פרי אור"בע

לא מקושרים59931109109אריאלי צפרירה-מסר רחל

לא מקושרים599329696אריאלי צפרירה-מסר רחל

לא מקושרים5993311אריאלי צפרירה-מסר רחל

מעבירי זכויות6015039,8820שלום בן שלום

לא מקושרים51-202736019027,31427,314. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-2027460191400. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-2027360194111,68511,685. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-202736019506,3176,317. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-202736019132635635. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-202736019133462462. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-20274601913400. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-20275601913500. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

לא מקושרים51-20273601913700. פ.מ  ח"מניב ראשון בע

מעבירי זכויות6019689,2380שלום בן שלום

לא מקושרים603214,3804,380מורן ישראל ואורית

לא מקושרים603223,5503,550מורן ישראל ואורית

לא מקושרים60590695695יכין בית אריזה יבנה

מקושרים6089022,02622,026יאיר ארנר

מקושרים609006,9076,907נח קפלן

לא מקושרים610705,2225,222לרר יוסף ואחרים

מקושרים6115733,71433,714וויס נוטמן

מקושרים611564,2904,290יוסף גדעוני

מקושרים6115275,8305,830אברהם עמית

מקושרים6115517,24717,247תמר טליסמן

מקושרים61153322,46522,465גבעון עמנואל

מקושרים611524787787משה שגיא

מקושרים6115205,1805,180גרשון דובנבוים

מקושרים6115328,29328,293מ הדרי יגאל"בע

מקושרים61151114,48914,489מ הדרי יגאל"בע

מקושרים61151331,68431,684מ הדרי יגאל"בע

מקושרים61152124,71024,710מ הדרי יגאל"בע

מקושרים6115227,35427,354גדעון אלטשולר

מקושרים61151890,72790,727אחים שותפות גורודסקי

מקושרים6115268,3998,399 פנקס משק

מקושרים6115022 הכורם הצעיר

לא מקושרים61154243243מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים6115915,81915,819מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61151011,66311,663מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61151215,20215,202מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61151411,48911,489מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61151514,79614,796מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115173,6723,672מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115199,1539,153מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61152210,66110,661מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים61152310,65810,658מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115285,9765,976מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115296,2856,285מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115313,3493,349מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים6115341,4371,437מ"בע' חק' שת' הכורם הצעיר אג

לא מקושרים613217474דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות

לא מקושרים613221313דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות

לא מקושרים613234444דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות

לא מקושרים613244040דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות

לא מקושרים613253232דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות

לא מקושרים6136016,42016,420מ"חקלאי טירת שלום אג שת חק בע

מקושרים615520001148148אהרון גולד

לא מקושרים6155000יהודויוף -פטשורניק-דורפמן-גולד

לא מקושרים618002,1862,186לעו (משקים זעירים)פרדס בחסכון 

לא מקושרים6187015,39415,394עמית טל

לא מקושרים619202,9142,914לסר מייק לואי

לא מקושרים6198000פיינשטיין שפרה ובניה

מקושרים6202023,084684 פיינשטיין תמיר

מקושרים6207022,93722,937אהרון בן זאב

לא מקושרים621202,9322,932דר אזברגה'עבד אלכרים ח

לא מקושרים621803,7373,737קושלביץ חנניה

מקושרים62233318,1410סלמן אבו עדרה

לא מקושרים622309,2219,221רחובות עיריה

לא מקושרים6223271,3591,359רחובות עיריה

לא מקושרים6223285,0405,040רחובות עיריה

לא מקושרים62233613,73113,731רחובות עיריה

לא מקושרים6223373,2033,203רחובות עיריה

לא מקושרים6223382,8362,836רחובות עיריה

לא מקושרים6223392,5802,580רחובות עיריה

לא מקושרים62235000רחובות עיריה

לא מקושרים622355276276רחובות עיריה

לא מקושרים622364206206רחובות עיריה

לא מקושרים6223671,5191,519רחובות עיריה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים6223681,5421,542רחובות עיריה

לא מקושרים6223691,7811,781רחובות עיריה

לא מקושרים6223905,9385,938רחובות עיריה

לא מקושרים6223912,5802,580רחובות עיריה

לא מקושרים6223925,1975,197רחובות עיריה

לא מקושרים622393128128רחובות עיריה

לא מקושרים6223941,6541,654רחובות עיריה

לא מקושרים6223964,1644,164רחובות עיריה

לא מקושרים62239854,91254,912רחובות עיריה

לא מקושרים622399729729רחובות עיריה

לא מקושרים6223100168168רחובות עיריה

לא מקושרים622310172,90472,904רחובות עיריה

לא מקושרים622310200רחובות עיריה

לא מקושרים622310300רחובות עיריה

מקושרים622808,7138,713רבקה שביט

מקושרים6229044,53544,535צבי שוסיוב

לא מקושרים625901,1811,181דינוביץ עמירם

לא מקושרים6264000חסונה עדנאן

לא מקושרים626502,8182,818חסונה סופיאן

מקושרים626604,5444,544רמאדאן חסונה

לא מקושרים626705,1145,114חסן ערפת קדרי

לא מקושרים6270000טייב אחמד יוסף

מקושרים6278022,10222,102 מנזר

לא מקושרים627816,6606,660מנזר לטרון

לא מקושרים6284000רשות שדות התעופה בישראל

לא מקושרים6284694,97094,970רשות שדות התעופה בישראל

לא מקושרים6289000רמלה- נשר מפעלי מלט 

לא מקושרים6297022מוסה יעקב חסונה

לא מקושרים6302020,39720,397אבו קטיפאן חסן

לא מקושרים631408,7738,773קקל בית נחמיה

לא מקושרים6320000שונים בנפת רמלה

לא מקושרים632051284284שונים בנפת רמלה

לא מקושרים6357027,15227,152אילון-בית הסוהר רמלה

לא מקושרים6358000מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים6358131,9441,944מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים635822465465מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים635823636636מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים63582700מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים63582988מ"תאגיד מים רמלה בע-ר.מ.ת

לא מקושרים6371013,23713,237אורבוב שמואל

לא מקושרים6374025,73525,735ר"ליבנה משה ד
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים637509,8759,875גורן נעמי

לא מקושרים638901,4811,481אורבוך משה

מקושרים6394039,75839,758ירוחם לוין

מקושרים6396057,63257,632אברהם אלון

מקושרים639904,4234,423אברהם אלון

לא מקושרים6400019,12219,122פלג אברהם ויהודית-אברבוך משה

מקושרים641204,8684,868 מפעל מים רמות השבים

לא מקושרים64126255255'שת' מפעל המים אג- רמות השבים 

#N/A6429000לא מקושרים

מקושרים6446153,4080פפר משק אבן

לא מקושרים644614,0684,068נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644628,4878,487נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644633,8703,870נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644649,2359,235נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644651,9341,934נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644666,3106,310נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644674,7124,712נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644693,5523,552נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446115,9925,992נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446123,9803,980נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים644613814814נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446144,8874,887נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446163,9613,961נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446174,8524,852נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446195,6185,618נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים64462014,88414,884נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446257,2587,258נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446262,8232,823נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446272,3262,326נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446284,8484,848נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446303,3203,320נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446331,2041,204נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6446646300נחמן אגודה הדדית-כפר

לא מקושרים6455100באר שותפות רענן

לא מקושרים6455400באר שותפות רענן

לא מקושרים6455600באר שותפות רענן

לא מקושרים64551100באר שותפות רענן

לא מקושרים6462015,93015,930רעננה עיריה

מקושרים64633700מנחם ברזילי

מקושרים6463542,2092,209מנחם ברזילי

מקושרים64635910,93210,932מנחם ברזילי
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים64634800זכריה עוזרי

מקושרים64632229,59329,593יהודה כהן

מקושרים6463386,3610יהודה כהן

מקושרים6463466,2550יהודה כהן

מקושרים6463175,3350מיכאל חימי

מקושרים64632023,6610מיכאל חימי

מקושרים6463181,9710הראל כהן

מקושרים6463195,1930הראל כהן

מקושרים6463331,8440הראל כהן

מקושרים6463397,1410הראל כהן

מקושרים6463458,3640הראל כהן

מקושרים646318,030830מ" יעקב גולוד חקלאות בע

מקושרים646338,3928,392מ" יעקב גולוד חקלאות בע

מקושרים6463104,8564,856מ" אחים לוטרינגר בע

מקושרים64632810,4190פפר משק אבן

מקושרים64637022,7550פפר משק אבן

מקושרים64633021,4920עזרה אורי אבנר תהומי

מקושרים64634300עזרה אורי אבנר תהומי

מקושרים64635822,3360עזרה אורי אבנר תהומי

לא מקושרים6463000מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463212,20212,202מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646341,2371,237מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463511מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463635,10735,107מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463700מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646392,4902,490מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463126,2716,271מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64631310,10010,100מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64631500מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64631600מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64632300מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463247,5607,560מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463252,9682,968מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463263,0783,078מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64632700מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463291,3621,362מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463315,2145,214מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463325,5045,504מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463351,1051,105מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64633600מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64634200מ"מי רעננה בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים6463442,8782,878מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463476,1896,189מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64634900מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64635000מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463512,3102,310מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463551,9031,903מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463563,7513,751מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646360879879מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463615,7845,784מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646362215215מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463638,6588,658מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64636400מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646365891891מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64636800מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646369614614מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463715,2045,204מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646372155155מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64637600מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64637700מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646311200מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646311300מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646311400מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646311500מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463116437437מ"מי רעננה בע

לא מקושרים64631204,9504,950מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646312244מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646312300מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646312600מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646312900מ"מי רעננה בע

לא מקושרים6463433700מ"מי רעננה בע

לא מקושרים646713,0803,080ס חקלאי מקווה"בי- קיפניס עמוס 

לא מקושרים6475018,67118,671מ"אטבליסמנט סמונד בע

לא מקושרים33607656477000יעקובי דוד 

מקושרים6478090,26390,263משה ברדיצב

מקושרים648001,6360אבישי חוכימה

לא מקושרים649425,0405,040יכין חקל מטעים חדשים באר הנוצר

מקושרים6500045,71845,718פנחס כהן

מקושרים6501021,30621,306חן כהן

מקושרים6512025,94525,945אברהם אלון

מעבירי זכויות65200141,21569,814גד גלר

לא מקושרים653106,5186,518שטיין יוסף
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים06533000. ז.יקב הים האדום ת- אורי שחר

מקושרים6535027,3630אורן פלד

מקושרים6536000אבישי חניבד

מקושרים65370111,24645,184דני כהן

מקושרים6542050,8603,759אריולה יזום' וניהול פר

מקושרים65441895,38995,389מ" חקר ימים ואגמים לישראל בע

מקושרים65441544,02544,025 נייטשר בטה טכנולוגיות

מקושרים65446548172,378172,378מ"ג בע" ערד

מקושרים654465426,9090אריולה יזום' וניהול פר

לא מקושרים6544000מפעלי מים ובי- אילת עין נטפים 

לא מקושרים6544654700מפעלי מים ובי- אילת עין נטפים 

לא מקושרים6544692400מפעלי מים ובי- אילת עין נטפים 

מקושרים6547014,48214,482רותי ליבה

מקושרים6548028,77628,776מ"ג בע" ערד

מקושרים6552188,6410מ" תעשיות אביטן בני בע

מקושרים655202,481,41212מ"בע'  הפלחה מבואות ים

מקושרים6552200מ"בע'  הפלחה מבואות ים

לא מקושרים6553000אופקים עיריה

לא מקושרים6553300אופקים עיריה

מקושרים65540569,408171,563נוח בן חיים

מקושרים6554197,45897,458מ" אחו גדולי שדה בע

לא מקושרים6560032,35732,357נחל פטיש- א "חוות נעמ

לא מקושרים6560137,68937,689נחל פטיש- א "חוות נעמ

לא מקושרים65622600מ"יובלים אשדוד בע

לא מקושרים656509,7159,715משקי הדרום ארגון כלכלי אזורי

מקושרים6576042,88542,885מ" משק פיליפ בע

לא מקושרים6580000אגודת מי שוקת

לא מקושרים6582000יוסף אלרומלי ומחמד אלעוברה

לא מקושרים6585000מ"אלגרנאוי קבלנות ויזמות בע

מקושרים659029241,1380מ" חישתיל  בע

מקושרים65904710710 משתלת יפה נוף

לא מקושרים6590000מי אשקלון תאגיד המים והביוב הא

לא מקושרים65903100מי אשקלון תאגיד המים והביוב הא

לא מקושרים65903700מי אשקלון תאגיד המים והביוב הא

לא מקושרים65910236236מ"חברונית בע

לא מקושרים6592100רשות הטבע והגנים- ל אשקלון"ג

לא מקושרים6593042,64042,640מ"בע' מים שת' מיטוב הארץ אג

מקושרים6597662466,7418,043מ" חישתיל  בע

מקושרים659717697697 משתלת יפה נוף

לא מקושרים6597000אשקלון עיריה

לא מקושרים659807,2757,275שלמה שפירא
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים66010815815מטעי ירק שותפות

לא מקושרים6606000אגודה שיתופית לחקלאי בחו- סאלם

מקושרים660807,3557,355עוזי בר צור

מעבירי זכויות66090345,5530  הדרי אשקלון

מקושרים66100146,123146,123ש מי מי הדרי אשקלון"אג,בחסכון

לא מקושרים6618000 ועופר מוי077214518שלום מויאל 

מקושרים6623010,74010,740דליה ברעם

לא מקושרים5579639236625000אחים נסאסרה  

לא מקושרים6626044חסן מסעודין

לא מקושרים66270357357בני עיד ומחמד אגודה שיתופית חק

מקושרים66310360,4570מ"ל בע" יכין חק

מקושרים66350105,169105,169 כפר סילבר

לא מקושרים6636095,20295,202פ "חברה כלכלית לפיתוח אשכול מו

לא מקושרים663709,1429,142מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637100מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637200מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637300מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637400מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637500מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637600מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637700מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637800מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים6637900מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים66371000מועצה אזורית אל קסום

לא מקושרים66371400מועצה אזורית אל קסום

מקושרים66431188188קרינאת-אגודה שיטופית אל

לא מקושרים6643000מועצה אזורית נווה מדבר

לא מקושרים6643200מועצה אזורית נווה מדבר

לא מקושרים66439340340מועצה אזורית נווה מדבר

לא מקושרים6646000מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664626,0776,077מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664631,1971,197מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים6646600מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים6646700מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים6646800מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים6646900מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים66461000מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים66461100מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים66461200מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים66461300מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664613600מ"תאגיד המים נווה מדבר בע
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לא מקושרים664613700מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664613800מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664613900מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

לא מקושרים664614000מ"תאגיד המים נווה מדבר בע

מקושרים66471111,54111,541סעיד אלקרינאוי

מקושרים664769,6049,604רפי אלקרנאוי

מקושרים66471214,32014,320סלימאן אלעתיקה

מקושרים6647810,33210,332מחמד אלקרינאוי

מקושרים6647515,32415,324אלקרניאוי מוחמד' פרג

מקושרים6647108,4708,470ן אלקרינאוי'גמעא

מקושרים664728,4498,449עלי חמיס אלקרינאוי

מקושרים664748,7358,735חאלד אלקרינאוי

מקושרים66471411,29511,295חאלד אלקרינאוי

מקושרים66471321,70721,707עבדאללה אלעוברה

מקושרים664715,2775,277סלימאן אלקרינאוי

מקושרים664777,0817,081אחמד סאלם אלקרינאוי

מקושרים6647436060סלאמה אלקרינאוי

מקושרים664796,6226,622אחמד דהניין אלקרנאוי

מקושרים6647159,6329,632מ יבולי בסבוס"בע

לא מקושרים6647000מ"מי רהט בע

לא מקושרים664738,6428,642מ"מי רהט בע

לא מקושרים6647188,7628,762מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472000מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472100מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472200מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472300מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472400מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472500מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472600מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472700מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472800מ"מי רהט בע

לא מקושרים66472900מ"מי רהט בע

לא מקושרים66473000מ"מי רהט בע

לא מקושרים66473100מ"מי רהט בע

לא מקושרים66473200מ"מי רהט בע

לא מקושרים66473300מ"מי רהט בע

לא מקושרים66480417417עלמי ומוסבה חיריה

לא מקושרים66490180,892180,892לאספק' שת' אג- החקלאות הבדואית

לא מקושרים3511503966540358358. ז.חאלד אבו עשיבה  ת

לא מקושרים66550653,743653,743קהי' להת' חק' שית' כפר דרום אג

מקושרים66560539,8080אגודה שיתופית שבולת בנגב
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מקושרים66561319,757109,757אגודה שיתופית שבולת בנגב

מעבירי זכויות6661024,7100ם השתיל"בע(תדהר )

מקושרים6663026,0441אגודה נגוהות

לא מקושרים6664000ישוב קהילתי- אשכולות 

לא מקושרים666413737ישוב קהילתי- אשכולות 

לא מקושרים6666031,01031,010תלמי יחיאל פרדס

לא מקושרים666667514,4454,445תלמי יחיאל פרדס

מקושרים666701,2461,242מושב עובד בית עזרא

מקושרים6667667829,3820מושב עובד בית עזרא

מקושרים6668671132,40832,408 כפר אחים

לא מקושרים666802,1312,131כפר אחים פרדס

מקושרים667001,145,9800 אביגדור

מקושרים66710592,8720 אורות

מקושרים667301,370,7650 אמונים

מקושרים66760844,6330 באר טוביה מושב

לא מקושרים66763700באר טוביה מושב

מקושרים667802,195,7840מושב עובד בית עזרא

מקושרים66790152,0491 בני גדרה

לא מקושרים667911,1961,196מ"בע' בני גדרה אגודה חק

לא מקושרים66792582582מ"בע' בני גדרה אגודה חק

מקושרים66800182,4990 בצרון  אגודה

מקושרים66810280,0220(1939) הזרע 

מקושרים6682068,46412,464נס-רני בר

לא מקושרים6683000דניאל מזרחי

לא מקושרים668404,9334,933פרויקט תירות- עופר הרטוב

מקושרים66850812,1410 גבעתי

מקושרים668604,8924,892 ניר גלים

מקושרים6691136,9150קרינאת-אגודה שיטופית אל

לא מקושרים669104,5314,531אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691211,26611,266אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691358,91458,914אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691458,91458,914אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691558,91458,914אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691658,91458,914אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691758,91458,914אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691856,08056,080אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691956,08056,080אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים66911056,08056,080אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים66911156,08056,080אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים66911251,93051,930אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669115479479אבו בסמה מועצה אזורית
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לא מקושרים669116411411אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים6691171,5821,582אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669118205205אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669119342342אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669120342342אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669121411411אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669122582582אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669123137137אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669124240240אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669125479479אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669126342342אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669127548548אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669128445445אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669129616616אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669130171171אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669131274274אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669132445445אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669133582582אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669134479479אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669135342342אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669136171171אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669137411411אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669138479479אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669139342342אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669140171171אבו בסמה מועצה אזורית

לא מקושרים669141411411אבו בסמה מועצה אזורית

מקושרים66920667667מ משתלת ספר המדבר"בע

מקושרים6697023,25923,259יוסי בן

מקושרים669801,795,2971,134,309 חצב

מקושרים67000489,1800 קיבוץ חצור

מקושרים6703033,76933,769צבי ציפמן

לא מקושרים670501010מסמיה- מ "יכין חקל בע

מקושרים670601,273,2210אגודה-  ינון 

לא מקושרים6708036,30936,309שאקר אל עאזי

לא מקושרים6708100שאקר אל עאזי

מקושרים6709082,6620 אלעזה את בניו

מקושרים67100714,3360 כפר הנוער כנות

מקושרים671101,039,744125,681 כפר אחים

מקושרים671201,486,3640 מימי ורבורג

מקושרים67130104,4560נסרי אל עזה

לא מקושרים671311,6281,628נסרי אל עאזי
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לא מקושרים67132850850נסרי אל עאזי

לא מקושרים671333,5403,540נסרי אל עאזי

מקושרים67140142,7780סעיד אל עזי

מקושרים6715047,5660(קיבוץ) קבוצת יבנה 

לא מקושרים671514,2964,296מגל חברה לפתוח חקלאי

לא מקושרים671543096262מגל חברה לפתוח חקלאי

מקושרים67160485,639485,639אחים גיבשטיין אחים גיבשטיין

מקושרים67180642,6820מ מטעי פיקן"בישראל בע

מקושרים67270192,6370מושב עובדים-  נוה מבטח 

מקושרים67290168,4760מ"חקלאית שיתופית בע' אג-  נטע

מקושרים6730011,41711,417יצחק סלוקי

לא מקושרים6732019,59619,596חוות האלה

לא מקושרים6732100חוות האלה

מקושרים673502,328,0010 עזריקם

לא מקושרים6735100עזריקם מושב

לא מקושרים6735200עזריקם מושב

מקושרים673602,090,1720 ערוגות

מקושרים6744000מ פרי אור"בע

לא מקושרים67460169,518169,518שבלים חברה לפתוח חקלאי בעמ

מקושרים674702,617,9400 שדה עוזיה אגודה

מקושרים674801,035,6950 שתולים

לא מקושרים674810708708שתולים מושב

לא מקושרים674814154154שתולים מושב

לא מקושרים6748157575שתולים מושב

מקושרים675101,035,2564,926 תלמי יחיאל

מקושרים67520409,5670 תמורים

לא מקושרים675224,2504,250תימורים מושב שתופי

לא מקושרים6752313,39513,395תימורים מושב שתופי

לא מקושרים6752671811,90011,900תימורים מושב שתופי

לא מקושרים678304,5564,556שטחי שלחין-ערוער

לא מקושרים67910833833מירז יאיר

מקושרים680408,501,696761,448 באר צופר

לא מקושרים6818100קלוב התעופה לישראל שדה תימן

לא מקושרים6818200קלוב התעופה לישראל שדה תימן

מקושרים6819283,0430סיגלית ברייר

לא מקושרים681903,2453,245שונים בנגב

לא מקושרים6841000מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים68411033,48033,480מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים6841171,0921,092מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים6841249,7249,724מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים68412565,97365,973מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 
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לא מקושרים684156329329מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים684157690690מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים6841594040מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים68416000מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

לא מקושרים68416100מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 

 " מקושרים6842066,62466,624חווה לגידולי שדה" מ-ר

 " מקושרים6842736900חווה לגידולי שדה" מ-ר

לא מקושרים68427355627627חווה לגידולי שדה- ם "ר

מקושרים6843175,2655,265סעיד אלקרינאוי

מקושרים68431811,19011,190סלימאן אלעתיקה

מקושרים6843199,3549,354עבדאללה אלעוברה

לא מקושרים6843115,4165,416רהט עיריה

לא מקושרים6843135,3005,300רהט עיריה

לא מקושרים6843205,0695,069רהט עיריה

לא מקושרים6844000 עייט  שירותי תעופה ותיירות בע

לא מקושרים68441212212 עייט  שירותי תעופה ותיירות בע

לא מקושרים6847000תל שבע המועצה המקומית

לא מקושרים6847100תל שבע המועצה המקומית

מקושרים6855400כרמל- רפת מעון

לא מקושרים6855500מצדות יהודה- מעון - כרמל 

מעבירי זכויות685503,976,253-3ש הר חברון" גד

מעבירי זכויות68552153,3370ש הר חברון" גד

מעבירי זכויות68556858180,168-1שיתופי בית יתיר מושב

מעבירי זכויות68556862179,867-1שיתופי בית יתיר מושב

מעבירי זכויות68556874166,679-1שיתופי בית יתיר מושב

לא מקושרים6858200בית יתיר מושב

מעבירי זכויות6858083,581-1שיתופי בית יתיר מושב

לא מקושרים6860200בית קמה קבוץ

לא מקושרים686081,7491,749בית קמה קבוץ

לא מקושרים68601200בית קמה קבוץ

מעבירי זכויות686001,492,0350 בית קמה

מעבירי זכויות68609477,6832,683 בית קמה

לא מקושרים6861800ברוש מושב

מעבירי זכויות68610639,720149,725 ברוש

מעבירי זכויות6861268,5451,091יעקב אלקיים

מעבירי זכויות6861162,7470ניסים אלון

מעבירי זכויות6861586,1021שמעון קדוש

מעבירי זכויות6862050,0740 כרמל מושב שיתופי

מעבירי זכויות6862500 כרמל מושב שיתופי

מקושרים686342,6310דליה הר סיני

מקושרים686338,5980 חלב עיזים סוסיא
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים68630301,7440 סוסיא

מקושרים6864032,46632,466 מעלה חבר

מקושרים686501,713,5100 דביר

מקושרים68652424,1600 דביר

לא מקושרים68651104104דביר קבוץ

לא מקושרים6865300דביר קבוץ

מקושרים68670342,790155,067קיבוץ הר עמשא

לא מקושרים68671823823הר עמשא קיבוץ

מקושרים68700869,1200 מינהל המחקר החקלאי

מקושרים68703598598 מינהל המחקר החקלאי

מקושרים687101,040,3700 חצרים

מקושרים6871110,1700 חצרים

מקושרים6871400 חצרים

לא מקושרים68713508508חצרים קבוץ

לא מקושרים6871500חצרים קבוץ

מקושרים687426,0110לילך דוידי

מקושרים687431,7140מ" צאן קדושים בע

לא מקושרים6874400מעון צביאל מושב

לא מקושרים6874500מעון צביאל מושב

מעבירי זכויות6874036,7870צביאל- מעון

לא מקושרים68754819819כרמים קבוץ

מעבירי זכויות687501,982,2340 כרמים

מעבירי זכויות68753119,9300 כרמים

לא מקושרים6877800להב קבוץ

מעבירי זכויות687703,188,3160קיבוץ להב

מעבירי זכויות68777422,1140קיבוץ להב

לא מקושרים688222,1222,122משמר הנגב קבוץ

מעבירי זכויות688202,941,303-1 משמר הנגב

מעבירי זכויות68823116,6000 משמר הנגב

לא מקושרים6885300להבים מועצה מקומית

מעבירי זכויות68860686,6310 נבטים

מעבירי זכויות688616,4860 נבטים

לא מקושרים688703,9233,923מ"בע' סיידן ושות

לא מקושרים6892000משטרת תל שבע

מקושרים6895200שבתי קושלבסקי

לא מקושרים6895000ק' להת' חק' שת' מעלה עומרים אג

לא מקושרים6895300ק' להת' חק' שת' מעלה עומרים אג

לא מקושרים689802,3212,321חוות כבשים משה ושושו-הר שמש

מקושרים6900067,7060 מקנה דקל

מקושרים690101,319,51833 שומריה

לא מקושרים69014178178שומריה קבוץ
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים690201,7221,722אטדגי דוד

מקושרים6903131,06331,063 מוסד חינוכי מבואות הנגב

לא מקושרים6903200שובל קבוץ

לא מקושרים690341,7681,768שובל קבוץ

מעבירי זכויות690302,478,303-1 שובל

מעבירי זכויות6903310,3560 שובל

לא מקושרים690805,2865,286(נחל עשן מרעה)יצחק -שפירא

לא מקושרים6908100(נחל עשן מרעה)יצחק -שפירא

מקושרים690926,2766,276שלמה אברבנאל

מקושרים6909529,15529,155יצחק קדוש

מקושרים6909321,87421,874תאשור איחוד עוסקים

לא מקושרים69091374374תאשור מושב

מעבירי זכויות690901,236,084-2 תאשור

מעבירי זכויות69094192,1590מאיר עזרן

מקושרים6910269,45169,451מ" אחו גדולי שדה בע

לא מקושרים6910100תדהר מושב

מעבירי זכויות691001,016,669572,778 תדהר

מעבירי זכויות69103358,982358,982 תדהר

מקושרים691702,4710 ערדום

לא מקושרים691805,7565,756מ" בע1994חקלאות ימית . פ.ג.פ

מקושרים6919023,03923,039קאיד אבו אל קיעאן

לא מקושרים6922000חורה מועצה מקומית

לא מקושרים692211,3421,342חורה מועצה מקומית

מקושרים692311,2221,222 מועצה מקומית לקיה

לא מקושרים6923000לקיה מועצה מקומית

מקושרים6924093,5350מ חוות רודד"ח בע"אגש

מקושרים69290321,90851,987 נווה חריף

מקושרים693101,712,162165,734 לוטן

מקושרים693201,370,9300 אליפז

מקושרים693301,689,9720 אילות

מעבירי זכויות693702,050,131220,691 גרופית

מקושרים693801,878,840700,327 נאות סמדר

לא מקושרים693869148,4858,485נאות סמדר קבוץ

לא מקושרים693903,8623,862חי בר טורפים- ג "רט

מקושרים6941022,7190אגודת ניהול ואחזקת ערדום

מקושרים6941126,1430אגודת ניהול ואחזקת ערדום

מקושרים694135,4600אגודת ניהול ואחזקת ערדום

מקושרים694202,015,526778,232 יטבתה

מקושרים69422127,3710אגודת ניהול ואחזקת ערדום

לא מקושרים6942100יטבתה קבוץ

מעבירי זכויות694303,125,2781 עסקים יהל
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים694409,908,0252,502,030 פארן

מקושרים694503,222,129751,984 קטורה

מקושרים69460808,7581 סמר

לא מקושרים6948000מ"מכרות נחושת תמנע בע

לא מקושרים6948694100מ"מכרות נחושת תמנע בע

מקושרים695003,576,8242 בארי

לא מקושרים695012,3762,376בארי קבוץ

מקושרים6952410,78010,780אברהם בכר

מקושרים6952234,78034,780פנחס אילני

מקושרים69521263,8661רונן כהן

מקושרים69521028,23728,237דוד יעקב

מקושרים69522218,4011חיים שלום

מקושרים69521918,64818,648מיכה בן גיגי

מקושרים69521716,2251ניסים אמזלג

מקושרים695215165165עטיה אריה

מקושרים695213101,7331שלום מויאל

מקושרים69521679,1750 אלירז גידולים

מקושרים695202,399,7200מושב אוהד

לא מקושרים69522515,98015,980אוהד מושב

לא מקושרים6952276,8006,800אוהד מושב

מעבירי זכויות6952189,2720מאור אמזלג

מקושרים6953994,0830רפאל בן עזרא

לא מקושרים695316532532מושב (קראוזה)תלמי אליהו 

מעבירי זכויות69531331,1290מ"יבולים בע. ד. ע

מעבירי זכויות695301,879,2120 תלמי אליהו

מעבירי זכויות69531214,5467,212'אלי פרג

מעבירי זכויות69531383,6021אליהו צור

מעבירי זכויות69534399,2020אלכסנדר אוביץ

מעבירי זכויות6953810,5535,351דניאל בן טובים

מעבירי זכויות6953645,23122,320משה אסולין

מעבירי זכויות6953710,5805,268ניסים אקוקה

מעבירי זכויות69532320,7970עמית אבוטבול

לא מקושרים69541471471גבולות קבוץ

מעבירי זכויות695401,927,2801 גבולות

מעבירי זכויות69542114,7770 גבולות

לא מקושרים69570149,631149,631מ"הדרי הנגב בע

מעבירי זכויות6957719716,1260 בטחה

מעבירי זכויות6957720000 גילת

מעבירי זכויות695772655,0220 מלילות

מעבירי זכויות695772153,9713,971 מסלול

מעבירי זכויות6957688600 נבטים

187עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות695772238,2948,294 פטיש

מעבירי זכויות6957723032,18232,182 רנן

מעבירי זכויות695772351460מושב תפרח

מעבירי זכויות6958054,8250 בית הגדי

מעבירי זכויות6958724243,5610 בית הגדי

#N/A69593691691לא מקושרים

מקושרים6962222,5572,557מנחם קוזלובסקי

מקושרים696226,0246,024אלישבע אורן

מקושרים696261,5601,560אלישבע אורן

מקושרים6962201,5441,544פסח פיינברג

מקושרים6962232,2992,299יורם קפניס

מקושרים696273,6123,612יוסף בלייר

מקושרים6962102,5022,502רן גורמזנו

מקושרים6962183,0610אורי פטקין

מקושרים6962172,5572,557יואב עמיר

מקושרים6962219,8501יורם קדמון

מקושרים6962242,5572,557הרצל רחמים

מקושרים6962124,5894,589יצחק חמאוי

מקושרים6962836,3770עודד בריברם

מקושרים69622500גל שפירא

מקושרים696245,4395,439אלי אביטל

מקושרים6962147,4597,459יוסף כהן

מקושרים6962163,7020יהודה מדמון

מקושרים6962155,2715,271מ"איתוס בע. כ. ש

מקושרים696202,368,4914 ישע

מקושרים69622649,2340 ישע

מעבירי זכויות6962192,1840חיים פטקין

לא מקושרים6964000כסייפה מועצה מקומית

לא מקושרים69641373373כסייפה מועצה מקומית

לא מקושרים69652724724כיסופים קבוץ

לא מקושרים6965400כיסופים קבוץ

מעבירי זכויות696502,570,909-30 כיסופים

מקושרים696602,830,7390 שדה ניצן

מקושרים6966358,2007,165 שדה ניצן

לא מקושרים6966200שדה ניצן מושב עובדים

מקושרים69692610,2580שלמה מלכה

מקושרים6969528,4428,442צבי לוי

מקושרים6969115,1315,131מיכה אסולין

מקושרים6969173,1280משה בן אבי

מקושרים69691816,3550משה דהן

מקושרים6969447,1357,135משה שלמה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים69694616,3020משה אלמוג

מקושרים69693218,8750גדעון נחום

מקושרים6969105,1315,131ישראל אסולין

מקושרים6969414,2590יצחק אלמוג

מקושרים69692420,4960מימון וקנין

מקושרים69693755755מסודי אלבז

מקושרים6969149,6520חנניה אסור

מקושרים69692510,2580משה מלכה

מקושרים6969394,7850מאיר עמר

מקושרים696958,6148,614אליעזר אלמוג

מקושרים6969384,8644,864גבי עמיר

לא מקושרים69694513,06713,067מבטחים מושב

מעבירי זכויות696902,833,2400 מבטחים

מעבירי זכויות6969613,732-29אברהם אסולין

מעבירי זכויות6969127,112-15דוד אסולין

מעבירי זכויות696975,5700חנניה אסולין

מעבירי זכויות6969815,9710יהודה אסולין

מעבירי זכויות69692222,7020שמעון חנניה כהן

מקושרים697004,351,66655 מגן

מקושרים69707260,37436,883 מגן

לא מקושרים697037,8887,888מגן קבוץ

לא מקושרים69708150150מגן קבוץ

לא מקושרים6970900מגן קבוץ

לא מקושרים6975022,65922,659מרכז אשכול

לא מקושרים69753100000מרכז אשכול

לא מקושרים6976021,95221,952מרכז צוחר

מקושרים697702,284,0530 ניר יצחק

מקושרים6977300 ניר יצחק

לא מקושרים6977200ניר יצחק קבוץ

מעבירי זכויות697803,473,0900 ניר עוז

מעבירי זכויות69783326,6830 ניר עוז

מעבירי זכויות6978457,6990אשר אדלר

מקושרים697903,172,8320 נירים

מקושרים6979357,9460 נירים

לא מקושרים69791560560נירים קבוץ

לא מקושרים697928,2818,281נירים קבוץ

לא מקושרים6979400נירים קבוץ

מקושרים69800247,3119מ" משק צאן בנגב בע

מקושרים69801200,6628מ" משק צאן בנגב בע

מקושרים698202,068,6901 עין השלושה

מקושרים69823200,0000 עין השלושה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים6983888,23488,234עמי עוז מושב

לא מקושרים698391,8621,862עמי עוז מושב

לא מקושרים6983177,9907,990עמי עוז מושב

לא מקושרים6983182,3312,331עמי עוז מושב

מעבירי זכויות69834472,0330דוד אוביץ

מעבירי זכויות6983655,8880דני אלפסי

מעבירי זכויות69831196,4290יצחק עטיה

מעבירי זכויות698302,649,1940מושב עובדים עמיעוז

מעבירי זכויות69835186,1760נפתלי אוביץ

מעבירי זכויות6983753,7315,104עמי אסידו

לא מקושרים6984000שגב שלום מועצה מקומית

לא מקושרים6984100שגב שלום מועצה מקומית

מעבירי זכויות698602,082,9830 צאלים

לא מקושרים69897103,103103,103(תל שרוחן)עין הבשור 

מעבירי זכויות6989495,42214,029מ"ן גידולים בע.ת.י. א

מעבירי זכויות6989524,9790 משק זרעים כהן

מעבירי זכויות698904,885,9450 עין הבשור

מעבירי זכויות69896282,8550 עין הבשור

מעבירי זכויות69893218,4000מ"עיבודים חקלאיים בע. א. ק

מעבירי זכויות6989259,7141דן מור

מעבירי זכויות699001,658,077-11 רעים

מעבירי זכויות6990344,9780 רעים

מקושרים69946101,0981יהודית קושמרו

מקושרים69948164,6560מ"ו בע" גידולי אג

מקושרים699403,188,7090מושב יתד

מקושרים6995520,64320,643לואיס צוויג

מקושרים6995212,73312,733אריאל דוליצקי

מקושרים69951198,4150וידל בן ניסים

מקושרים699539,6090דן טל משק-מ שחורי"חברה בע

מקושרים699503,803,19626,956 שדי אברהם

לא מקושרים699568,8398,839שדי אברהם מושב

מקושרים6996213,34613,346אורה בושארי

מקושרים699654,6874,687עמוס כהן

מקושרים699667,9431שמעון עטיה

מקושרים699601,209,5320מושב פרי גן

מקושרים699722,8412,841נחמיה בן ציון

מקושרים69979497,7970מ"ו בע" גידולי אג

מקושרים699701,748,5360 מושב יבול

לא מקושרים6997100מ"יבול כפר שיתופי בע

לא מקושרים6997527,82627,826מ"יבול כפר שיתופי בע

מעבירי זכויות6997671,0050 גידולי צבר
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות699802,880,846143 דקל

מעבירי זכויות6998716,893-12זיו עמורם

מעבירי זכויות6998682,769-56חיים סיטבון

מעבירי זכויות6998429,240-22חנן עמיבר

מעבירי זכויות6998226,661-19יוסי בן דוד

מעבירי זכויות6998825,493-20מאיר פרידמן

מעבירי זכויות6998330,444-20רבקה בן יוסף

מקושרים6999632,31732,317משה רענן

לא מקושרים69991202202מושב תלמי יוסף-בשור שבע

לא מקושרים6999329,44429,444מושב תלמי יוסף-בשור שבע

מעבירי זכויות699904,227,880-44 בשור שבע

מעבירי זכויות6999731,7130מאיר שחם

מעבירי זכויות6999223,5260שלו אילן

מעבירי זכויות700101,010,0860 סופה

מעבירי זכויות70020976,872-6 חולית

מעבירי זכויות7002100 חולית

מקושרים70040676,1720 בית שקמה

מקושרים7005847300 רמת רזיאל

מקושרים7005840900 מחסיה

מקושרים7005835000 אבן ספיר

מקושרים70050157,9233מ"בע'  הפלחה מבואות ים

מקושרים70060538,9200 ברכיה

לא מקושרים7007000בית שקמה פרדס

לא מקושרים7007700400בית שקמה פרדס

לא מקושרים7008069,21869,218אמיתי קבוץ

מקושרים70090323,0260 גיאה

מקושרים701001,118,6800 גברעם

מקושרים7012091,98691,986חברת יענים-קו. או

מקושרים7015067,39467,394 הוד הבשור

לא מקושרים70151320320הוד הבשור שותפות לגדול הודיים

מקושרים7016017,69817,698 הודיה

מקושרים701702,297,3890 הדרי מעון

מקושרים70220765,2960 זיקים

לא מקושרים7022100זיקים קבוץ

מקושרים70240332,7880 מטעי לוזית

מקושרים702601,475,4880מושב עובדים חלץ

מקושרים70306100,2600שותפות כללית יד מרדכי-חיל-יד

לא מקושרים70303579579יד מרדכי קבוץ

לא מקושרים7030700יד מרדכי קבוץ

מעבירי זכויות70300687,2360מרדכי יד

מקושרים7031235,22935,229ישראל זרביב
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים7031138,63138,631יהושע צוויג

מעבירי זכויות703102,156,391-6 נתיב העשרה

מקושרים7034053,6840מ פרי אור"בע

מקושרים70350797,7250כוכב מיכאל חברה לניהול

לא מקושרים7035100כוכב מיכאל מושב

מקושרים703701,443,6670 כרמיה

מקושרים7037216,4600 כרמיה

מקושרים7040058,0030אדוארד קוברסקי

מעבירי זכויות7042077,1121אמנון רגולסקי

לא מקושרים70430157,391157,391מטע נשירים

מקושרים70440716,1900 מבקיעים

מקושרים70460846,4110מושב משען

מקושרים70470907,0640 מטעי חלץ

לא מקושרים7047114,22514,225מ"מטעי חלץ בע

מקושרים70490138,3200 ניצנים

לא מקושרים70493142142ניצנים קבוץ

מקושרים70500478,3360 ניר ישראל

מקושרים7051012,25312,253 לכיש דולב

מקושרים705709,3170מ פרי אור"בע

לא מקושרים705771706,1026,102פרדס אשקלון- מ "פרי אור בע

מקושרים705807,0157,015מ פרי אור"בע

לא מקושרים7060000רמות יהודה עמותה

מקושרים706201,467,253597,820 תלמי יפה

לא מקושרים7064288להתיישבות קה' חק' שת' סנסנה אג

לא מקושרים70643103103להתיישבות קה' חק' שת' סנסנה אג

מקושרים706503,505,4630 חבל שלום

מקושרים706511,140,6790 חבל שלום

לא מקושרים7067000ישוב קהילתי- שני 

לא מקושרים706728,4008,400ישוב קהילתי- שני 

לא מקושרים7067300ישוב קהילתי- שני 

מקושרים70720154,3880 בית גוברין

לא מקושרים70723592592בית גוברין קבוץ

מקושרים70740584,3810 בית ניר

מקושרים70770864,1000 גל און

מקושרים70780600,8880 גת

מקושרים7078376,3090 גת

לא מקושרים7078200גת קבוץ

לא מקושרים7088144אגודת מימי הר חברון

לא מקושרים70882342342אגודת מימי הר חברון

מעבירי זכויות7088015,0550שיתופית'  מימי הר חברון אג

מעבירי זכויות70886858102,195-3שיתופית'  מימי הר חברון אג
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות70886862116,6293שיתופית'  מימי הר חברון אג

מעבירי זכויות7088687465,9010שיתופית'  מימי הר חברון אג

לא מקושרים7091000מ"הודו בערבה בע

מקושרים70970202,8350ף אגודה" כפר הרי

מקושרים70980473,5630קיבוץ כפר מנחם

מקושרים7101017,84717,847לפתוח וקידום' כפרי נוער האג

לא מקושרים7101100כפר הנוער קדמה

לא מקושרים7106300נגבה קבוץ

מעבירי זכויות710601,209,9800 נגבה

מעבירי זכויות7106244,5200 נגבה

מקושרים71070969,9141 נחלה

לא מקושרים7107100נחלה מושב

לא מקושרים7108044,59844,598מ"בע (1992)חמי יואב תיירות 

לא מקושרים7108712500מ"בע (1992)חמי יואב תיירות 

מעבירי זכויות7108710617,2380 נגבה

מקושרים7111693326,6401 אילות

מקושרים7111694215,91018 יטבתה

מקושרים7111694500 קטורה

מקושרים711169468,3090 סמר

מקושרים711101,624,13982 ערדום

מקושרים7111693225,0000 אליפז

מקושרים7111693114,4580 לוטן

מקושרים7111692926,6400 נווה חריף

מקושרים7111693834,5310 נאות סמדר

מעבירי זכויות7111693716,5780 גרופית

מעבירי זכויות7111694326,6400 עסקים יהל

מקושרים71120441,3220 סגולה

מקושרים711403535יונתן רפופורט

מקושרים7115027,61227,612 קרן קיימת לישראל

מקושרים71151262,092262,092 קרן קיימת לישראל

מקושרים711529,5409,540 קרן קיימת לישראל

מקושרים7115322,58322,583 קרן קיימת לישראל

מקושרים7115433,34233,342 קרן קיימת לישראל

מקושרים71155131,974131,974 קרן קיימת לישראל

מקושרים7115627,72327,723 קרן קיימת לישראל

לא מקושרים711572,5392,539ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים71158459459ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים71159514514ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711510548548ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711511137137ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711512411411ל מרחב דרום"קק
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים7115136868ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711514103103ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115156868ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115168282ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711517171171ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115186868ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711519103103ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115209696ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711521123123ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711522123123ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115237575ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115247575ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים7115257575ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711526137137ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711527822822ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711528137137ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711529822822ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים711530205205ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים71153100ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים71153200ל מרחב דרום"קק

לא מקושרים712106,1636,163אורי מלכה

מקושרים71220180,0410 רבדים

לא מקושרים71230475,548475,548שתופית' רמות גד אג

מקושרים71250293,6840 שדה יואב

לא מקושרים71252224224שדה יואב קבוץ

מקושרים71263742742יוסף פריינטה

מקושרים712601,558,37866,627 שדה משה

לא מקושרים712614,0574,057(ועד המים)שדה משה מושב

לא מקושרים71262243243(ועד המים)שדה משה מושב

מקושרים71280595,6310ש עציון" גד

מקושרים7128952034,8830ש עציון" גד

מקושרים7128952447,1310ש עציון" גד

מקושרים7128954074,7830ש עציון" גד

לא מקושרים712816868-מגדל עוז-כפר עציון-ש עציון"גד

מקושרים713236,6070שחר עובדיה

מקושרים713212,5560אליהו מועלם

מקושרים71322118118עזרא שמיר

לא מקושרים7132000ק פארק תעשיות צפון השומרון "שח

לא מקושרים7133021,38921,389הודיים בעמ. ש.ת

לא מקושרים713602,4232,423חוות שם

לא מקושרים713705,7355,735חוות יהודה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים71380537537חוות גולד

לא מקושרים713902,6912,691חוות שוהם

לא מקושרים71391649649חוות שוהם

לא מקושרים7139200חוות י- ", מרון אורן, נעם אורן

לא מקושרים714008,0578,057משפחת צרפתי

מקושרים714101,654,2080 אחוזם

לא מקושרים7141100אחוזם מושב

מקושרים714201,510,8240 אמציה

מקושרים7143054,70534,838דורון עקיבא

מעבירי זכויות71450480,85428,328טל שקמה אגודת

מעבירי זכויות7145508615,9290טל שקמה אגודת

מקושרים714739,7989,798ניסים ברכה

מקושרים7147600נחשון חלילי

מקושרים7147410,89910,899שמעון יצחקי

מקושרים714716,0966,096יהודה מעודי

לא מקושרים714703,5603,560מפוני גוש קטיף זיקים מזרח

לא מקושרים7147510,89910,899מפוני גוש קטיף זיקים מזרח

מקושרים714802,148,5530 זוהר

לא מקושרים714915,8485,848מפוני גוש קטיף בחולות זיקים

לא מקושרים714925,2785,278מפוני גוש קטיף בחולות זיקים

לא מקושרים714936,8786,878מפוני גוש קטיף בחולות זיקים

מעבירי זכויות71490758,060-15זמרת הארץ אגודת

מעבירי זכויות71500138,79315,317 ניצני זיקים

לא מקושרים7151100יד נתן מושב

מעבירי זכויות71510312,85411,170 יד נתן

מעבירי זכויות715207,121,5840בני נצרים חלוצית אחד

מקושרים715406,578,0690(נווה)4 חלוצית 

מקושרים7154237,78337,783ל" עוצם מכינה תוכנית לצה

מקושרים715553,7943,794אהוד שאול

מקושרים715501,847,6760 לכיש

מקושרים7155668,24668,246 לכיש

מקושרים7155700 לכיש

לא מקושרים715521,1201,120לכיש מושב שתופי

מקושרים715801,652,6500 מנוחה

לא מקושרים7158100מנוחה מושב

מקושרים71610629,3990 נגה

מקושרים71611161,534122,513 נגה

מקושרים7162015,34215,342ועד מקומי נהואה

לא מקושרים71622500500 מרכז נהורה

לא מקושרים716401,1461,146יוסף קוקס

מקושרים71650741,24564,568מושב עובדים-  ניר חן 
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים716514040ניר חן מושב

לא מקושרים7166100לאספק' מי לכיש עציון אגודה שית

לא מקושרים716901,3191,319חוות הדקלים נחל -בוכובזה ישראל

מקושרים71700822,64844,610 עוצם

מקושרים7175077,4620מ יהונתן בן דוד"בע

מקושרים7176012,50612,506אברהם אריזוני

מקושרים717902,665,3400מושב שדה דוד

מקושרים71791225,9020מושב שדה דוד

מקושרים71800980,1830 שחר

לא מקושרים7180128,22628,226שחר מושב

לא מקושרים7180329,41629,416שחר מושב

לא מקושרים7180427,37627,376שחר מושב

לא מקושרים71801822,92222,922שחר מושב

לא מקושרים7180216,9756,975שחר מושב

לא מקושרים71802500שחר מושב

מקושרים71816867684,4090קיבוץ הר עמשא

לא מקושרים71810583,612583,612מ"בע' שת' חק' ש אורה אג"גד

מעבירי זכויות71817193750,4070ה"ש אור" גד

מקושרים7182071,93271,932כלכלית לפתוח יואב'  חב

לא מקושרים718217,2847,284תחנת נסיונות לכיש

מקושרים718301,790,0500 תלמים

מקושרים7183228,0910 תלמים

מקושרים718402,581,5101,134,458מושב שקף

לא מקושרים71841767767שקף כפר שיתופי של משקי חרות בי

מקושרים7186010,05910,059מאיר בן ישי

מקושרים7187015,58315,583מ חוה לגידול אלפקות"בע

לא מקושרים7189000ג עין סהרונים חניון בארות"רט

לא מקושרים7191000עזוז מצפה

לא מקושרים719321212אורים קבוץ

לא מקושרים7193300אורים קבוץ

מעבירי זכויות71930806,0600 אורים

מקושרים71940790,590761 אגף לחינוך התיישבותי

לא מקושרים71941224224אשל הנשיא ביס

מעבירי זכויות719501,058,8660 אשבול

לא מקושרים71971212212בטחה מושב

מעבירי זכויות719701,941,2140 בטחה

מקושרים72004858858עמוס פרי

לא מקושרים7200500גילת מושב

מעבירי זכויות720001,666,7400 גילת

מקושרים72010399,336399,336 כיסופי קטיף

לא מקושרים7202035,98735,987מ"גידולים אקזוטיים בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים72030440,1360שיתופית' אג-  כרם רמון 

מקושרים72070918,53339,057מ" אחים תקוה בע

לא מקושרים7207100מ"אחים תקווה בע

לא מקושרים7207218,36018,360מ"אחים תקווה בע

מקושרים720901,473,225276,802קיבוץ כרם שלום

מקושרים720911990קיבוץ כרם שלום

לא מקושרים7211000כפר שיקומי עלי נגב

מקושרים7212010,02310,023מרחבים. א. מ

מקושרים7212720216,18316,183חברת יענים-קו. או

לא מקושרים7212100מרחבים המועצה האזורית

לא מקושרים7213019,94219,942מבועים מרכז אזורי

מקושרים72151562,4000דוד אברהמי

לא מקושרים7215500מסלול מושב

מעבירי זכויות721502,984,256115 מסלול

מקושרים72161038,0950מ" תעשיות אביטן בני בע

לא מקושרים721618,6298,629מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

לא מקושרים72162255,562255,562מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

לא מקושרים72164496496מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

לא מקושרים7216702285,00085,000מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

מעבירי זכויות7216719517,7870 אשבול

מעבירי זכויות7216719762,9250 בטחה

מעבירי זכויות721672429,0460 בית הגדי

מעבירי זכויות721668617,6230 ברוש

מעבירי זכויות72167245115,1010 גבעולים

מעבירי זכויות7216720043,0760 גילת

מעבירי זכויות7216725134,33714,212 זמרת

מעבירי זכויות7216725616,1510 יושיביה

מעבירי זכויות7216696912,24836 מבטחים

מעבירי זכויות721608,417,8391מ" מושבי הנגב בע

מעבירי זכויות721611459,6890מ" מושבי הנגב בע

מעבירי זכויות7216726577,1650 מלילות

מעבירי זכויות7216721539,5370 מסלול

מעבירי זכויות72166886449,0900 נבטים

מעבירי זכויות7216721756,1330 ניר משה

מעבירי זכויות72167218122,62261,425 ניר עקיבא

מעבירי זכויות7216722290,5850 פדויים

מעבירי זכויות7216722341,5010 פטיש

מעבירי זכויות7216722458,3500ז" פעמי תש

מעבירי זכויות7216722667,62338,004 קלחים

מעבירי זכויות7216723087,2130 רנן

מעבירי זכויות7216728671,1080 שבלים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות7216723172,0840 שדה צבי

מעבירי זכויות7216728713,8590 שובה

מעבירי זכויות7216728859,7850 שוקדה

מעבירי זכויות7216728936,6620 שרשרת

מעבירי זכויות7216690919,6000 תאשור

מעבירי זכויות72166910131,25170,717 תדהר

מעבירי זכויות7216729663,79311 תקומה

מעבירי זכויות72167459112,1980מושב יכיני

מעבירי זכויות7216725930,7590מושב כפר מימון

מעבירי זכויות7216723433,5920ו''מושב עובד תלמי ביל

מעבירי זכויות7216725239,4460מושב עובדים זרועה

מעבירי זכויות7216698337,77637,776מושב עובדים עמיעוז

מעבירי זכויות7216698337,77637,776מושב עובדים עמיעוז

מעבירי זכויות72167235110,8528,200מושב תפרח

לא מקושרים7217120,26920,269ניר משה מושב

לא מקושרים721728,4618,461ניר משה מושב

לא מקושרים7217300ניר משה מושב

מעבירי זכויות721701,276,1290 ניר משה

לא מקושרים7218724692,04092,040ניר עקיבא מושב

מעבירי זכויות721801,165,0920 ניר עקיבא

מקושרים7219015,44015,440 חוות אבניר

לא מקושרים722004,1364,136חוות אמירי יוסף

מקושרים722101,6091,609בן דרורי

לא מקושרים72223212212פדויים מושב

לא מקושרים7222400פדויים מושב

מעבירי זכויות72220934,47512,063 פדויים

מעבירי זכויות722301,693,8900 פטיש

מקושרים7224400ציון שמואל

מעבירי זכויות722401,754,87825,608ז" פעמי תש

מעבירי זכויות72250178,78949,478ז" פעמי תש

מעבירי זכויות72260655,3240 קלחים

מעבירי זכויות7226100 קלחים

לא מקושרים7230212,41012,410רנן מושב

מעבירי זכויות723001,270,36692,525 רנן

מעבירי זכויות72304190,7870 רנן

מעבירי זכויות72310902,2480 שדה צבי

מעבירי זכויות7233724200 בית הגדי

מעבירי זכויות7233724529,2670 גבעולים

מעבירי זכויות723372156,5876,587 מסלול

מעבירי זכויות7233688600 נבטים

מעבירי זכויות7233722200 פדויים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מעבירי זכויות7233728612,9231 שבלים

מעבירי זכויות72330141,150141,150 שרשרת

מעבירי זכויות7233728910,73110,731 שרשרת

מעבירי זכויות7233723518,1580מושב תפרח

מקושרים723433,4160נפתלי שימן

מקושרים723485,2945,294שייקה ללזרי

מקושרים7234624,7560חנוך בנימיני

מקושרים7234514,93714,937ציון אליהו

לא מקושרים7234101,1151,115תלמי בילו מושב

מעבירי זכויות723401,041,1440ו''מושב עובד תלמי ביל

מעבירי זכויות72347102,5510ו''מושב עובד תלמי ביל

מעבירי זכויות72349215,86735,239ו''מושב עובד תלמי ביל

מעבירי זכויות723501,686,6610מושב תפרח

מקושרים7238010,65610,656רוני מרום

לא מקושרים72424522522בית הגדי מושב

מעבירי זכויות724202,000,6970 בית הגדי

מעבירי זכויות7242599,2460 בית הגדי

לא מקושרים72451101101גבעולים מושב

מעבירי זכויות724501,014,0290 גבעולים

לא מקושרים72460554,999554,999'חק' מושב עובדים להת- שבי דרום

לא מקושרים7248100ישובי חבל מעון

מקושרים7250030,5590סיגלית ברייר

מקושרים7251168,9800מ"ו בע" גידולי אג

לא מקושרים72512348348זמרת מושב

לא מקושרים7251300זמרת מושב

מעבירי זכויות72510735,7412,682 זמרת

מקושרים7252244,0970מ"ו בע" גידולי אג

לא מקושרים72521543543זרועה מושב

לא מקושרים7252300זרועה מושב

מעבירי זכויות72520923,5550מושב עובדים זרועה

לא מקושרים72561142142יושיביה מושב

מעבירי זכויות72560403,7800 יושיביה

מקושרים725702,371,2651(1939) הזרע 

מקושרים7257146,7260(1939) הזרע 

לא מקושרים7257200הזרע חוות יזרעם

מקושרים72592348,525348,525 כפר דרום

מעבירי זכויות725901,217,700-3מושב כפר מימון

לא מקושרים7261000אלנבארי סלאמה

לא מקושרים7262000נסאסרה יאסף

לא מקושרים72651299299מלילות מושב

מעבירי זכויות726501,041,5401 מלילות
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים7266300שדות נגב מועצה אזורית

לא מקושרים726706,1446,144מעגלים מרכז

לא מקושרים7269000שי דבורה

לא מקושרים3054398207271000מחמד אבוכף 

לא מקושרים7272300סעד קבוץ

לא מקושרים7272400סעד קבוץ

מעבירי זכויות727202,026,6660 סעד

מעבירי זכויות7272200 סעד

לא מקושרים7275100עלומים קבוץ

מעבירי זכויות727502,573,1791 עלומים

מעבירי זכויות7275327,0935,930 עלומים

מעבירי זכויות72754182,4840 עלומים

לא מקושרים727601,7281,728(עדר צאן)סעיד אלמליח 

לא מקושרים72830156156חרוב להתיישבות קהי' חק' שת' אג

מעבירי זכויות72860569,8990 שבלים

מקושרים7287200ניסים כחלון

מקושרים728712,1812,181בכור כחלון

מקושרים7287300עמוס כחלון

מעבירי זכויות72870799,441140,627 שובה

מעבירי זכויות7287500 שובה

לא מקושרים7288100שוקדה מושב

לא מקושרים7288300שוקדה מושב

מעבירי זכויות728801,102,3040 שוקדה

לא מקושרים7289100שרשרת מושב

לא מקושרים728925,4555,455שרשרת מושב

מעבירי זכויות728902,164,4620 שרשרת

מקושרים7290740917,77117,771בנימין הררי

מקושרים729043,5623,562 חוות פטריות ערד

מקושרים729051,1741,174 קרן קיימת לישראל

לא מקושרים7290000מ"תאגיד מעיינות הדרום בע

לא מקושרים72903400מ"תאגיד מעיינות הדרום בע

לא מקושרים72903600מ"תאגיד מעיינות הדרום בע

לא מקושרים7290737200מ"תאגיד מעיינות הדרום בע

לא מקושרים729074088,5658,565מ"תאגיד מעיינות הדרום בע

לא מקושרים7293000ניסים סרוסי

לא מקושרים7295013,09213,092תושיה עמותה לקידום ופתוח המרכז

מקושרים7296729748,9440מ"לשתלנות מצפור בע' חב

לא מקושרים7296100תקומה מושב

מעבירי זכויות729602,177,733-27 תקומה

מעבירי זכויות7296248,43016 תקומה

לא מקושרים7297000מצפור חב לשתלנות ורבוי צמחים
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים7298729976,9310כפר שיתופי חקלאי עמרים

לא מקושרים7298000עומר המועצה המקומית

לא מקושרים7298600עומר המועצה המקומית

מקושרים7299094,2158,986כפר שיתופי חקלאי עמרים

לא מקושרים730101,4511,451חוות אביר

מקושרים7304016,32316,323 חוות פטריות ערד

מקושרים73130149,0560בעמ זרעי גינסיס

לא מקושרים7315000מ"בע (2008)מי קרית גת 

לא מקושרים731520588588מ"בע (2008)מי קרית גת 

לא מקושרים73153100מ"בע (2008)מי קרית גת 

מקושרים731701,4501,450חוסה קושניר

מקושרים7322084,45784,457שלמה אזולאי

מקושרים7323036,25436,254בית השנטי (עייר)

מקושרים732404,8564,856גדי נחימוב

מקושרים7326017,02117,021 זמורות עבדת

מקושרים7327061,6460יעקב שחף

מקושרים7328041,5280אייל יזרעאלי

מקושרים7332069,48369,483אפרים היים

מקושרים733214930בעמ זרעי גינסיס

מעבירי זכויות73360485,4830מ" מפעלי רמת נגב בע

מקושרים7337541,82141,821ערן רז

מקושרים7337204,7884,788נתנאל צוויג

מקושרים7337244,7884,788שי נויהאוס

מקושרים7337252,3942,394זאב אנטמן

מקושרים7337224,7884,788אביחי ארקין

מקושרים7337214,7884,788אליצור מוזס

מקושרים7337729,1560צור שיזף

מקושרים73372714,8470אורן פלד

מקושרים7337194,7880עמנואל רוטשילד

מקושרים7337234,7880אוריה בוקובסקי

מקושרים73372800מ"השקעות בע- ניצני פעמונית

מקושרים7337145,1980מ יהונתן בן דוד"בע

לא מקושרים7337119,98519,985מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים7337833,15333,153מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים733794,1374,137מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371054,28554,285מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371100מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371200מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371300מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371500מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73371600מ"מי רמת הנגב בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים73371800מ"מי רמת הנגב בע

לא מקושרים73372600מ"מי רמת הנגב בע

מעבירי זכויות73370107,3130רמת נגב. א. מ

לא מקושרים734101,4171,417מ"חוות גמלים בנגב בע

מקושרים7343027,15627,156 הסוכנות היהודית

מקושרים73460797,0050 טללים

מקושרים734613,7510 טללים

לא מקושרים7346222,61022,610טללים קבוץ

מקושרים734703,904,9980 כמהין

לא מקושרים734805,6885,688מ"חוות צברי אורלי בע' חב

מקושרים7353017,23117,231 מדרשת שדה בוקר בנגב

לא מקושרים735331,1571,157מדרשת שדה בוקר

מעבירי זכויות735502,590,318-4 משאבי שדה

מקושרים73682356,0000מנחם צפריר

מקושרים7368425,0120גיא שושני

מקושרים73683158,9970 צימן עגבניות

מקושרים736806,715,9010 ניצני סיני

מקושרים20007369200 רפת רן 

מעבירי זכויות736901,479,83948,325 רביבים

מעבירי זכויות7369100 רביבים

לא מקושרים7370017,26417,264רתמים קבוץ

מקושרים737202,424,1690 שדה בוקר

לא מקושרים7373100בן גוריון' אונ-חוות משש

מקושרים73750660,3430 באר מילכה

מקושרים737701,545,684467,635מ תשלובת חקלאית.א. ר

מקושרים738204,5850דניאל קורנמל

מקושרים738401,815,2130מ"השקעות בע- ניצני פעמונית

מקושרים7385074,7730מ חוות עוף החול"בע

מקושרים7386737000 רתמים

מעבירי זכויות73860426,5310 רביבים

מעבירי זכויות738673691,838,4960 רביבים

מקושרים7387064,95664,956מ"בע. א. יונתן ל

מקושרים7389038,49938,499משה זהר

מקושרים7394030,9240ארז רוטה

מקושרים7396012,42512,425מ" חוות נחל חוורים בע

לא מקושרים73980133,714133,714המכון לחקר המדבר

מקושרים74010117,944117,944יואב רבני

מקושרים7404022,36622,366משה טנא

לא מקושרים7407015,05815,058דניאל קיש

לא מקושרים7408000יוסי קשקש

לא מקושרים7409000בני הררי
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים7410000אבישי דויטש

מקושרים7434035,2943,806גבריאל שרעבי

מקושרים743601,328,2130 אור הנר

מקושרים7436265,5940 אור הנר

מקושרים743701,020,9460 קיבוץ ארז

מקושרים743731610 קיבוץ ארז

מעבירי זכויות74410801,76514,041 ברור חייל

מקושרים744401,136,1490 גבים

מקושרים744701,054,9200 דורות

מקושרים7447300 דורות

מקושרים744748,8038,803 דורות

לא מקושרים745922020יכיני מושב

מעבירי זכויות74590720,1170מושב יכיני

מקושרים74620651,9880 כפר עזה

מקושרים7462200 כפר עזה

מקושרים746701,325,52610 מפלסים

מקושרים7467100 מפלסים

מקושרים747201,176,3840בעמ' אגודה חק- שיקמים

מקושרים74721219,3190בעמ' אגודה חק- שיקמים

לא מקושרים7477300נחל עוז קבוץ

מעבירי זכויות747701,571,747465 נחל עוז

מעבירי זכויות7477243,3890 נחל עוז

מקושרים747801,198,3252 ניר עם

מקושרים748602,228,3590 רוחמה

לא מקושרים748611,5041,504רוחמה קבוץ

לא מקושרים748704,5584,558מ"חוות אגן שיקמה בע

לא מקושרים749003,3443,344שער הנגב המועצה האזורית

לא מקושרים7490620,53720,537שער הנגב המועצה האזורית

לא מקושרים749096,3826,382שער הנגב המועצה האזורית

לא מקושרים7501014,62814,628מ"מואה נווה מדבר בע

לא מקושרים7505027,00527,005אבן שמואל מרכז אזורי

מקושרים750601,412,0280 איתן

מקושרים75100379,9510 נצר חזני

מקושרים75140150,9564,568 זבדיאל

מקושרים75150915,4650 זבדיאל

מקושרים75160750,128117,667 זרחיה

לא מקושרים7518039,77739,777אליאס מרדכי ואחרים

מקושרים752207,3667,366סמי סופר

לא מקושרים7523000ברנס ניקוי חול וצבי-ברנס ניסים

מקושרים75240269,6100אגודה מפעל האקליפטוסים

לא מקושרים752534,2784,278משואות יצחק מושב שתופי
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים7525731,30531,305משואות יצחק מושב שתופי

לא מקושרים752587,2957,295משואות יצחק מושב שתופי

מעבירי זכויות752501,048,1770 משואות יצחק

מעבירי זכויות7525256,5920 משואות יצחק

מעבירי זכויות752596170 משואות יצחק

לא מקושרים7526019,27519,275 אלומה

מקושרים752822,2922,292שלומי בטיטו

מקושרים752855,9835,983מ" יבולי קטיף מהדרין בע

מקושרים752802,541,1200 נועם

לא מקושרים7528300נועם מושב

מקושרים75290408,3350 ניר בנים

מקושרים75320726,40217 עוזה

מקושרים75330681,52296,902 עין צורים

לא מקושרים753612,5102,510מ"צוריאל בע-שוטן שלמה

מעבירי זכויות7536033,2730רפי שוטן

מקושרים75400834,7400 קוממיות

לא מקושרים7540751500קוממיות מושב

מקושרים754401,630,622548,478 רווחה

מקושרים75490902,0430 שלוה

מקושרים75500897,0630 שפיר

לא מקושרים755103,4243,424מרכז שפירא

לא מקושרים7552048,05248,052השקמה אגודה

מקושרים755536,6696,669 קרן קיימת לישראל

לא מקושרים7555077,52977,529הערבה התיכונה המועצה האזורית

לא מקושרים75555122,706122,706הערבה התיכונה המועצה האזורית

מקושרים75570163,7310 עין חצבה

מקושרים7562012,927,8183,620,664 חצבה

מקושרים756703,654,11771,651 עין תמר

לא מקושרים7567117,76717,767מ"עין תמר כפר שיתופי בע

מקושרים756805,825,1302,271,557 נאות הכיכר

מקושרים756907,112,6503,061,334 עידן

מקושרים7570139,9940מ"לפיתוח ולבנין בערבה בע'  חב

מקושרים7570011,700,0091,801,349 עין יהב

מקושרים7571053,07353,073 עין גדי

לא מקושרים7580000תמר המועצה האזורית

מעבירי זכויות7595078,4320מ" הר חקלאות בע

לא מקושרים759603,4613,461בקעת הקנאים- יהורם רודד 

מקושרים75970179,0381מ"לפיתוח ולבנין בערבה בע'  חב

לא מקושרים7605022,45022,450בית אבות אפעל-משען

לא מקושרים76070107,226107,226פרלמוטר שמחה

לא מקושרים7611000ים המלח-מלון מרידיאן דוד
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים7619000מלון קיסר

מקושרים76230107,528107,528מ קרוקולוקו"בע

מקושרים7627152,42652,426מרדכי פרדו

מקושרים76273124,4320יאיר כהן

לא מקושרים762707,4877,487אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627333,79133,791אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627811,82411,824אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627103,9603,960אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627113,7193,719אור יהודה עיריה

לא מקושרים76272021,51421,514אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627271,1641,164אור יהודה עיריה

לא מקושרים762728149149אור יהודה עיריה

לא מקושרים762729102102אור יהודה עיריה

לא מקושרים7627302222אור יהודה עיריה

מעבירי זכויות762719131,4352מ" הר חקלאות בע

לא מקושרים7081367677629000. ז.כהן דוד ת

לא מקושרים7640000פרדס סקייה- מ "פרי אור בע

לא מקושרים78014517,66617,666הרצליה עיריה

לא מקושרים78015422,94422,944הרצליה עיריה

מקושרים7803449,6440יהודה כהן

מקושרים7803126,6856,685מ" יעקב גולוד חקלאות בע

לא מקושרים7803000מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים780382,0642,064מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים7803102,1112,111מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים78031925,53525,535מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים780326110,513110,513מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים780331447447מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים7803331,2661,266מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים7803371,7391,739מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים780341184184מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים78035200מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים78035300מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים78035400מ"מי הרצליה בע

לא מקושרים7803434300מ"מי הרצליה בע

מקושרים786477809809מרדכי פרדו

מקושרים7864886,9860יאיר כהן

לא מקושרים7864000תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78647219,60419,604תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים786473740740תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים7864781,1501,150תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78647900תאגיד מים- מ "מי שקמה בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים7864802020תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים7864816161תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78648300תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78648488תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78648700תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

לא מקושרים78648900תאגיד מים- מ "מי שקמה בע

מעבירי זכויות78648239,999-1מ" הר חקלאות בע

לא מקושרים78867923923אגודת מים שתופית- כפר שמריהו 

מעבירי זכויות7886888277,6760בכפר שמריהו' מים שית'  אג

מקושרים79261400יהודה אלגזי

לא מקושרים7926200מ"מי אונו בע

לא מקושרים7926400מ"מי אונו בע

לא מקושרים7926500מ"מי אונו בע

לא מקושרים79261000מ"מי אונו בע

לא מקושרים79261600מ"מי אונו בע

לא מקושרים7966000גן עיריה-רמת

לא מקושרים796626213,002213,002גן עיריה-רמת

לא מקושרים7970900מ"מי רמת גן בע

לא מקושרים7985000ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 

לא מקושרים7985100ס תיכון חקלאי"בי- הכפר הירוק 

לא מקושרים80080105,780105,780מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים8008500מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80082300מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80082800מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80082900מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80083300מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80083500מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80083600מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

לא מקושרים80083900מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084100מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084200מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084300מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084400מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084500מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084600מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084700מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084800מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80084900מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085100מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים80085200מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085300מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085400מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085500מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085600מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085700מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085800מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80085900מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086100מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086200מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086300מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086400מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086500מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086600מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086700מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086800מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80086900מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087100מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087200מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087300מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087400מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087500מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087600מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087700מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80087900מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים80088000מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

לא מקושרים800879942,7902,790מ"שרונים מפעלי מים וביוב בע

מעבירי זכויות800837537,277-47מ"מים חקלאי רמת השרון בע'  אג

מעבירי זכויות80083875,12321,947שמואל וינקלר

מעבירי זכויות80083875,12321,947שמואל וינקלר

לא מקושרים8011000מפעלי שיקום פועלי בנין

מקושרים80500392,5930מ"ל בע" יכין חק

לא מקושרים805081481,6001,600מ גן הירקון"יכין חקל בע

לא מקושרים8148000מ"יכין חקל בע

לא מקושרים8209000מ" בע2010מי אביבים 

לא מקושרים820921,4961,496מ" בע2010מי אביבים 

לא מקושרים82093240240מ" בע2010מי אביבים 

לא מקושרים82099256256מ" בע2010מי אביבים 

לא מקושרים82091123,07523,075מ" בע2010מי אביבים 
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים822402,9702,970עותמן אוני' חג

לא מקושרים823005,0675,067איברהים קמל עיזאת

לא מקושרים82320762762אברהים אחמד סלם

מקושרים8233093,1000מחמוד איברהים גאלב

לא מקושרים823311,0191,019גאלב מחמוד גמיל אברהים

לא מקושרים8235020,15920,159דאוד אברהים יוסף

לא מקושרים82430345345אבו הייכל סברי

לא מקושרים824503,9943,994אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים

לא מקושרים824520001320320אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים

לא מקושרים8246000מוחמד אחמד סעיד אבו הייקל

לא מקושרים8247000אבו הייכל חרבי ומחרב

לא מקושרים8249020,23920,239עלי דיאב סלח

לא מקושרים825002,3422,342סאלח רבחי אחמד

לא מקושרים825101,7791,779עבדול רחמן זינאת

לא מקושרים825205,3175,317מוחמד עבדול רחמן סאלח

לא מקושרים82540410410דאוד אחמד מוצטפא סאלח

לא מקושרים8329000מ"מי שמש בע

לא מקושרים83291471471מ"מי שמש בע

לא מקושרים8329800מ"מי שמש בע

לא מקושרים8329900מ"מי שמש בע

לא מקושרים832985911,0181,018מ"מי שמש בע

לא מקושרים035008341.833908,3408,340ז.אלסנע יוסף ת

מקושרים8348057,1340אגודה אביעזר

לא מקושרים8348100אביעזר מושב

מקושרים8350000 אבן ספיר

מקושרים83510171,6000אדרת אדרת

לא מקושרים8351200אדרת מושב

מקושרים83520246,9360 אורה

מקושרים8353014,08014,080 איתנים המרכז הירושלמי

מקושרים83550126,618126,618אגודה-  אשתאול 

מקושרים83580156,1623,602 בית זית

מקושרים83590202,4482 בית מאיר

מקושרים83600311,3860 בית נקופה

מקושרים83610168,8040עובדים בקוע מושב

מקושרים83620121,4000 בר גיורא

לא מקושרים836404,4244,424מ"משק האחים אלטשטטר בע

מקושרים83660255,7470 גבעת ישעיהו

לא מקושרים836624545גבעת ישעיהו מושב

מקושרים83670221,6600מושב עובדים-  גבעת יערים 

מקושרים837001,477,5200 גפן

לא מקושרים8370837900גפן מושב
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים8372010,93010,930 נטיעות דיר ראפאט

לא מקושרים83728380629629דיר רפאת מנזר

מקושרים83750387,5121 הראל

לא מקושרים83751283283הראל קבוץ

מעבירי זכויות837801,154,9770אגודה-  זכריה 

מקושרים83790434,604309,097 זנוח מושב עובדים

לא מקושרים8379100זנוח מושב

לא מקושרים8380000מ"חב נטיעות דיר רפאט בע

מקושרים83830220,23781,597מושב עובדים טל שחר

לא מקושרים8384000יונס אחמד עבדללה

לא מקושרים8385010,03010,030ידידה מוסד לחנוך מיוחד

מקושרים8386020,35920,359 ישעי

לא מקושרים8386100ישעי מושב

מקושרים8390073,00873,008 כסלון

מקושרים83910500,730500,730 כפר אוריה

מקושרים8393015,02815,028יד השמונה יד השמונה

לא מקושרים8396024,91924,919ם"להקות רבייה מבואות י

מקושרים8397040,4180לוזית לוזית

לא מקושרים8397188לוזית מושב

לא מקושרים8397200לוזית מושב

מקושרים84020250,1490 מבוא ביתר

לא מקושרים840702,0972,097(ועד המושב)מוצא תחתית 

מקושרים8409014,8190 מחסיה

מקושרים84120439,5487,612מטע מטע

לא מקושרים8412200מטע מושב

מקושרים8414021,08021,080 מסילת ציון

מקושרים84150297,4740 מעלה החמישה

מקושרים8428045,9160אגדה-  נוחם 

לא מקושרים8428300נוחם מושב

מקושרים84290103,8670נחשון קיבוץ

מקושרים84310359,779212,979 נס הרים

מקושרים84320629,30011,473קיבוץ- ה " נתיב הל

לא מקושרים84323598598ה קבוץ"נתיב הל

לא מקושרים843601,4561,456סומך ראובן

לא מקושרים844002,6952,695עזת מחמד ואחרים

לא מקושרים8440200עזת מחמד ואחרים

לא מקושרים844103,9893,989עבד אל קדר דיאב

מקושרים84420550,799550,799 עגור

לא מקושרים8442133עגור מושב

לא מקושרים8444036,27536,275עין כרם ביס חקלאי

מקושרים84450149,84032,616 עין רפאה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה
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צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 
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סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים84460114,9901עין נקובה ועד מקומי

לא מקושרים8447016,89516,895מרכז כפרי ליאון

מקושרים84480265,7218 עמינדב

לא מקושרים844907,1587,158עמיר שלמה

מקושרים84560144,780144,780ח צובה" קיבוץ פלמ

מקושרים8456120,46420,464 מדגרה צובה

לא מקושרים8457200ועד מקומי- צור הדסה 

מקושרים8458030,3171 צלפון

מקושרים8459061,24961,249צפרירים צפרירים

לא מקושרים84591356356צפרירים מושב

לא מקושרים8459200צפרירים מושב

מקושרים8460725,35025,350 רפת יהודה

מקושרים8460800 רפת יהודה

מקושרים84600441,5510קיבוץ-  צרעה 

לא מקושרים846045,3285,328צרעה קבוץ

לא מקושרים8460837218,17818,178צרעה קבוץ

לא מקושרים84608380673673צרעה קבוץ

לא מקושרים8464013,34513,345כפר הנוער קרית יערים

מקושרים8465078,984194 קרית ענבים

לא מקושרים8467033,37333,373קקל מפעל אילון

לא מקושרים8467200קקל מפעל אילון

לא מקושרים8467300קקל מפעל אילון

מקושרים84720162,78418,342 רוגלית מושב

לא מקושרים847211313רוגלית מושב

מקושרים84730108,5720 רמת רזיאל

מקושרים84740504,9310(אגודה) רמת רחל 

מקושרים84760424,275339,065אגודה-  נוה אילן 

מקושרים8477036,11036,110מיכה שדות

לא מקושרים847711,0921,092שדות מיכה מושב

לא מקושרים84772187187שדות מיכה מושב

לא מקושרים8478014,65414,654שואבה מושב

מקושרים84790390,2030 שורש אגודה

לא מקושרים848101,4371,437נטף ועד מקומי

לא מקושרים84811810810נטף ועד מקומי

לא מקושרים8481228,12228,122נטף ועד מקומי

לא מקושרים848131,0471,047נטף ועד מקומי

לא מקושרים848142,2692,269נטף ועד מקומי

מקושרים848601,348,2500 תירוש

מקושרים8487044,6010 תעוז

לא מקושרים8487100תעוז מושב

מקושרים84890244,3460 תרום אגודה
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מקושרים848983867,3560 תרום אגודה

לא מקושרים84920924924מוחמד אחמד עבדאללה

לא מקושרים8498000ברהום עומר

מקושרים851404,0484,048 חוות צוק

לא מקושרים851502,2092,209יערן אבשלום

לא מקושרים8519000מגי רוזנברג

לא מקושרים0510151138521000חיים הימלפרב 

לא מקושרים8591000מנזר בית גמאל

מקושרים86252013,79513,795הנוער הציוני חוות

לא מקושרים862505,1575,157ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים862517550550ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים8625234,6824,682ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים862530779779ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86253210,03210,032ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים862552235,198235,198ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86257191,74491,744ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86259723,23523,235ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86251151,4861,486ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים8625116547547ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים862518451,41551,415ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86252101,4771,477ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים8625228362362ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים86258367566566ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים862584744,5114,511ביוב ומים של- מ "הגיחון בע' חב

לא מקושרים863001,0611,061משרד העבודה והרוחה)מעון מסילה 

לא מקושרים8702061,35661,356איזקסון אליהו

לא מקושרים87190913913ברון יעקב

לא מקושרים8719100ברון יעקב

לא מקושרים8732000סרברניק

לא מקושרים8732100סרברניק

לא מקושרים8741013,12213,122ליפקיס אייל

לא מקושרים8744000ליפקיס יורשים

מקושרים8752018,5870עמירם מוארמן

לא מקושרים87730797797פלדמן חיים

לא מקושרים8796100(1985)קפואזן שיווק מוצרי מזון 

מעבירי זכויות8796039,58212,776מ" אחים לוי חקלאים בע

לא מקושרים8811000עוזר-ורדי

לא מקושרים8816014,74814,748שריד יצחק וכרמלה

לא מקושרים794980449000000חדד שמעון 

מעבירי זכויות900801,213,9620 עצמונה

מעבירי זכויות90083521,0040 עצמונה

211עמוד 



25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות
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מקושרים9010160,30660,306יואב ברגר

מקושרים9010260,30660,306יוסף ברגר

מקושרים9010010,535,6661מ"ע בע" מח

מקושרים90103702,28315מ"ע בע" מח

לא מקושרים9010400מ"משקי חבל עזה בע

לא מקושרים9010900200מ"משקי חבל עזה בע

לא מקושרים9010900500מ"משקי חבל עזה בע

לא מקושרים9010900600מ"משקי חבל עזה בע

לא מקושרים9010900900מ"משקי חבל עזה בע

מקושרים90250739,633104,773מ" הדרי קטיף בע

מעבירי זכויות90290296,3720ש"חקלאית שכונת נצר ים אג

לא מקושרים9080300מטה בנימין מועצה אזורית

מעבירי זכויות910001,018,577163,368אגודה-  ארגמן 

מעבירי זכויות910501,945,94756,956אגודה- בקעות

מעבירי זכויות911002,736,069656,988 גלגל

מעבירי זכויות91130855,213226,168 גיתית אגודה

מעבירי זכויות9120000אגודה-  חמרה 

מקושרים912501,022,17434,395 ייטב

לא מקושרים9125123,64523,645ייטב מושב

לא מקושרים9125223,64523,645ייטב מושב

לא מקושרים9125323,64523,645ייטב מושב

לא מקושרים9125423,64523,645ייטב מושב

לא מקושרים9125523,64523,645ייטב מושב

מקושרים912749,9529,952ציון יחיאלי

מקושרים9127300יוסי וידברג

מקושרים912754,3610אבנר מגורי כהן

לא מקושרים91277672672ח להתיישבות קהיל"כוכב השחר אגש

מעבירי זכויות91270216,425-3השחר- כוכב

מעבירי זכויות912765,2150אפרים ציפלביץ

מעבירי זכויות913001,674,2050(כפר) מחולה 

מקושרים9135000אגודה-  מכורה 

מקושרים913733,588137ם- בן עמי המושבה י

לא מקושרים91370385385' חק' שת' מי בנימין אג- מיכמש 

לא מקושרים913711,0891,089' חק' שת' מי בנימין אג- מיכמש 

מקושרים9140096,3040 מצפה שלם

מעבירי זכויות91450748,6530אגודה- משואה 

מקושרים9146018,93018,930ועד מקומי מצפה יריחו

לא מקושרים9146100ח"מצפה יריחו אגש

מעבירי זכויות91500430,000-156 נערן

מקושרים91550903,817830,757אגודה-  רועי 

מקושרים91560152,63664,354מ" חברה כלכלית ערבות הירדן בע
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מעבירי זכויות916001,063,733760אגודה-  נתיב הגדוד 

מעבירי זכויות916502,947,0551,625,616 פצאל

לא מקושרים0278032129166000גיא ארליך 

מקושרים917002,522,3520ה" קלי

מקושרים91710770,949770,949 אלמוג

לא מקושרים9173000מול נבו האחזות נחל

מקושרים917702,272,9821,911,296שדמות חקלאות ויזמות

מעבירי זכויות91790624,30133,255אגודה-  יפית 

מקושרים91800179,510100,255מ" חברה כלכלית ערבות הירדן בע

מקושרים91820871,5100 בית הערבה

מקושרים9182917300 בית הערבה

מקושרים918401,485,3210 ורד יריחו

מעבירי זכויות918501,338,1210אגודה-  תומר 

מקושרים918601,885,12137,279 נעמה מושב

מקושרים9187100ידידיה עמוסי

מקושרים91870164,492108,552ח"ד רותם אגש" יח

מקושרים9188021,832299 חמדת

מקושרים9190500יצחק כהן

מקושרים9190200יואל שיפמן

מקושרים9190100יעקב יזרעאלי

לא מקושרים9190300מי בקעת הירדן' צרכני אג

לא מקושרים9190400מי בקעת הירדן' צרכני אג

לא מקושרים9190600מי בקעת הירדן' צרכני אג

לא מקושרים9190915500מי בקעת הירדן' צרכני אג

לא מקושרים91909156204,735204,735מי בקעת הירדן' צרכני אג

מעבירי זכויות9190011,391,1911,015,319מים' אג-  מי בקעת הירדן

לא מקושרים920602929(בקר מימון)מימון יוסי 

לא מקושרים9207000החצבאני אגודה לאספקת מים לחקלא

לא מקושרים92190652652בדיחי רוני

מקושרים922001,298,1980ש" ברכת רם אג

לא מקושרים922035,7235,723ברכת רם אגודת מי השקיה

מקושרים92230524,6340ש" אלחואריט  אג

לא מקושרים9244000חיים דיין

לא מקושרים9247128,02628,026מ"מעיינות עדן בע

לא מקושרים925103,9043,904מחנה תחנת חרמונים

לא מקושרים9251925410,55410,554מחנה תחנת חרמונים

לא מקושרים926202,4962,496האחזות נחל-נמרוד

לא מקושרים926303,7803,780מסילתי יוסף

לא מקושרים9275000ר מועצה מקומית'אל עג

לא מקושרים9275100ר מועצה מקומית'אל עג

לא מקושרים9275200ר מועצה מקומית'אל עג
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25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים9281000השקיית עדרים-בוקעתה

מקושרים9288013,052,7970 מי גולן

לא מקושרים92881205,834205,834ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים9288138,7048,704ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92881600ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92881800ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים9288197,9077,907ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים9288208,7748,774ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92882200ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92882400ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92882500ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים9288322,5962,596ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים928833196196ישובי מי גולן כמפורט בנספח

לא מקושרים92889687117,397117,397ישובי מי גולן כמפורט בנספח

מקושרים928912,2952,295נעמי איש שלום

לא מקושרים928901,7581,758ברוכים ישוב קהילתי

לא מקושרים929201,7541,754(מסעדת ברכת רם)שופי סלים 

לא מקושרים9293000מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293200מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293300מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293400מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293500מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293600מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293700מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293800מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9293900מגדל שמס מועצה מקומית

לא מקושרים9294000בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92941559559בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92942414414בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92943450450בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92944501501בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92945429429בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92946699699בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92947503503בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92948576576בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים92949627627בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929410547547בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929411592592בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929412657657בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929413744744בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929414889889בוקעאתא מועצה מקומית
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים929415708708בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים9294161,1791,179בוקעאתא מועצה מקומית

לא מקושרים929492816060בוקעאתא מועצה מקומית

מקושרים929501,456,5960 מטעי אלסהל אלשרקי ועוד

מקושרים9296028,78428,784ח להשקיית בקר"מ אגש"במסעדה בע

לא מקושרים92961372372חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים9296200חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים9296300חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929641,0011,001חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים92965372372חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים92966372372חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929671,1151,115חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929681,1151,115חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים92969266266חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929610449449חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929611987987חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים9296121,0521,052חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים9296131,1151,115חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929614620620חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929615372372חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929616496496חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929617852852חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929618428428חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים929619744744חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים92962800חקלאית להשקיית בקר במס' שת' אג

לא מקושרים9297000מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297100מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297200מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297300מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297400מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297500מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297600מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297700מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297800מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9297900מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971000מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971100מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971200מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971300מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971400מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971500מסעדה מועצה מקומית
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים92971600מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971700מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971800מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92971900מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972000מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972100מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972200מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972300מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972400מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972500מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972600מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972700מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים92972800מסעדה מועצה מקומית

לא מקושרים9400000עלי זהב

לא מקושרים9400300עלי זהב

לא מקושרים9400400עלי זהב

מקושרים940213,4783,478יעקב ברג

לא מקושרים9402000מסורתית' להת' שת' אביר יעקב אג

מקושרים9406053,29553,295ח משכיות"אגש

לא מקושרים9408000'שת' אדורה אג

לא מקושרים94081740740'שת' אדורה אג

לא מקושרים9410000ישוב קהילתי (אספד)מיצד 

מעבירי זכויות941017,6810אהרון פקטור

מעבירי זכויות941047,6810אלעד רוזנבלט

מעבירי זכויות9410315,1910מיכאל הראל

מעבירי זכויות941027,6810מיכאל לוריא

מעבירי זכויות941057,6810משה כהן

מעבירי זכויות9410618,1530שמואל קדושי

מקושרים9416115,98815,988מ בת עין כפר שיתופי"בע

לא מקושרים9416000מ"בת עין כפר שיתופי בע

לא מקושרים9424000ל' חק' שת' אג-אפרים. נ.רחלים ד

לא מקושרים94241869869ל' חק' שת' אג-אפרים. נ.רחלים ד

מקושרים94261020,4370שלמה כהן

מקושרים9426900אביגיל סרוסי

לא מקושרים9426000מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים942612,3622,362מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים942622,9082,908מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים94263318318מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים942671,7171,717מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים9426810,78710,787מ"בע' חק' שת' טלמון אג

לא מקושרים9481000חוות קשואלה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים9491000כפר אלדד

לא מקושרים949112,2252,225כפר אלדד

מקושרים949309,7149,714שדה בר-  בית עציון 

לא מקושרים9493100החברה  הכלכלית לפיתוח בית עציו

מקושרים949537,2087,208מ" פארק בראון בע

לא מקושרים9495000פארק תעשיות בר און

לא מקושרים950003,6023,602ועד מקומי- אלון שבות 

לא מקושרים9507000'שת' אג (חלמיש)נוה צוף 

לא מקושרים95071789789'שת' אג (חלמיש)נוה צוף 

לא מקושרים95072350350'שת' אג (חלמיש)נוה צוף 

לא מקושרים9508000עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון

לא מקושרים95081122122עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון

לא מקושרים950833,7923,792עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון

מקושרים951223,5530שלמה זימן

מקושרים9512315,51715,517רחל כהן

לא מקושרים951201,6901,690'שת' שבי שומרון אג

מקושרים951314,1100מנחם מנדל ברודי

מקושרים9513421,09821,098צור שלום בן עמי

מקושרים951382,9290ישי ברנור

מקושרים951368,4580נתנאל שולב

מקושרים951357,60949איתמר ויס

מקושרים951373,4480מ"כביר בע-יצחק סקלי הר

לא מקושרים9513000'שת' אג (שכם)אלון מורה 

לא מקושרים95139156156'שת' אג (שכם)אלון מורה 

לא מקושרים951906,4476,447מ"נוקדים כפר שיתופי בע

מקושרים95200356,03026,854 כפר עציון

לא מקושרים952207,1307,130גבעות

לא מקושרים9523000אפרת המועצה המקומית

לא מקושרים952312,0992,099אפרת המועצה המקומית

לא מקושרים9523200אפרת המועצה המקומית

מקושרים95240221,7242(אגודה) מגדל עוז 

לא מקושרים9524300מגדל עוז קבוץ

מקושרים95250136,113136,113עוזיאל נוני

מקושרים95260439,281439,281 נחושה

מקושרים95270171,9400מ"כפר שיתופי בע-  סלעית 

מקושרים95300208,625124,863 פירות ארץ בנימין

מקושרים95311313,4730יונה צורף

מקושרים9531817,8970עירא רפפורט

מקושרים95311017,8970עירא רפפורט

מקושרים95311115,9393,742עירא רפפורט

מקושרים9531154,8390דניאל גאמס
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

מקושרים9531218,0100נעם רז

מקושרים9531722,8950נתנאל דוידסון

מקושרים9531242,4492,449חנן ארליך

מקושרים95312330,5911גיורא גז

מקושרים9531204,0410ענת צור

מקושרים9531988,7690משה מושקוביץ

מקושרים95311727,0334,649משה מושקוביץ

מקושרים9531143,9740דוד דרוק

מקושרים95311417,58217,582יעקב שרביט

מקושרים95312229,1460צבי סטרוק

מקושרים9531449,97749,977 ארץ זית שמן מובחר

מקושרים9531646,5108,734 ארץ זית שמן מובחר

מקושרים95311662,2560מ" נופהר פיתוח ותשתיות בע

מקושרים95311242,9600 יקב גבעות

מקושרים95311918,8120מ" כרמי קידה בע

מקושרים9531390,63390,633מ" כרמי משק אחיה בע

מקושרים95311899,67299,672מ" כרמי משק אחיה בע

מקושרים9531089,98689,986מ"עיבוד חקלאי בע (י.ש) פז

לא מקושרים953151,4791,479שילה אג שת להתישבות קהילתית בע

לא מקושרים95312500שילה אג שת להתישבות קהילתית בע

לא מקושרים95312600שילה אג שת להתישבות קהילתית בע

מעבירי זכויות9531252,7400מ"בע. ש. ארץ הצבי א

לא מקושרים9532100בית אל מועצה מקומית

לא מקושרים9532200בית אל מועצה מקומית

לא מקושרים9533000'מעלה עמוס אג

לא מקושרים9533116,65316,653'מעלה עמוס אג

לא מקושרים9533200'מעלה עמוס אג

מקושרים9534091,8690מ" ארץ בראשית בע

לא מקושרים9534100כפר אדומים ישוב קהילתי כפרי

מקושרים95350140,0240כפר שיתופי להתיישבות עופרה

לא מקושרים953511,1471,147"עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע

לא מקושרים953523030"עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע

לא מקושרים9535300"עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע

מקושרים95400246,631172,981(אגודה) ראש צורים 

מקושרים95414444444שמואל הרצליך

מקושרים954133,9320יעקב אלחנן

מקושרים954125,7520מ" אבן דרך מעוף לחינוך בע

לא מקושרים9541000ישוב קהילתי- כפר תפוח 

לא מקושרים954112,7452,745ישוב קהילתי- כפר תפוח 

מקושרים9546013,9611 תקוע אגודה

לא מקושרים9548000מעלה אדומים עיריה
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25.5.2020מנהלת ההשקעות בחקלאות

25.5.20- יתרות לפי צרכן נכון ל (3)הסכם המים 

₪104,879,036כ "סה

צרכן שם מגדל

ראשי

צרכן 

מפורט

סכום הקצאה 

₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים954892222מעלה אדומים עיריה

לא מקושרים9548181,0581,058מעלה אדומים עיריה

מקושרים954937,2477,247דוד מנקין

מקושרים954964,2670יעקב רייך

מקושרים954952,8572,857אביעזר סלומון

מקושרים954912,8180יוסף גרובס

מקושרים954992,6550מנחם ונוה גלבוע לולי קדומים

מקושרים95491115,2280צמחי גידול. מ. מ

לא מקושרים954901,5461,546קדומים המועצה המקומית

לא מקושרים9549200קדומים המועצה המקומית

לא מקושרים95491200קדומים המועצה המקומית

מקושרים9556239,4400מ" פרחי דניאל בע

לא מקושרים9556000להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים9556122,09722,097להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים955633,3303,330להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים955646,9576,957להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים95565447447להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים9556611,60611,606להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

לא מקושרים9556700להתישבות כפר' שת' נוה דניאל אג

מקושרים9559157,0150מ" יקב פסגות בע

לא מקושרים9559000"פסגות כפר שיתופי להתיישבות בע

מקושרים956711,2200אליהו מועלם

לא מקושרים9567000של משקי חרות ' להת' שקד כפר שת

מקושרים95700288,2400 ריחן

לא מקושרים95703637637ריחן מושב שיתופי

לא מקושרים9571025,02825,028חיננית

מקושרים958852,0462,046רפאל בוקרה

מקושרים95881100קסון'נועם ברוך ג

מקושרים958872,8870אברהם ניצן

מקושרים958844,6850ינון מבורך

לא מקושרים9588024,07924,079להתישבות קהילת' שת' הר ברכה אג

לא מקושרים95881580580להתישבות קהילת' שת' הר ברכה אג

לא מקושרים9588900להתישבות קהילת' שת' הר ברכה אג

מעבירי זכויות95881018,2990מ"ברכה בע- יקבי הר

מעבירי זכויות9588256,039-1ארז בן סעדון

מעבירי זכויות9588315,7902,320דוד זיו

מעבירי זכויות9588634,3450ניר לביא

מעבירי זכויות958885,9500ראובן חזי

מקושרים9589214,58614,586אלון צימרמן

מקושרים9589207,6417,641רן שמעון סגל

מקושרים95892115,4040מרדכי שדה
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מקושרים9589152,6910ידידיה משולמי

מקושרים9589184,7390ידידיה משולמי

מקושרים9589222,4700ידידיה משולמי

מקושרים958932,8562,856אריאל משק רקנטי

מקושרים9589243,1150איתמר כהן

מקושרים95891915,3740שמואל ברק

מקושרים958913155,833155,833רן אברהם (גבעות עולם)

מקושרים95896139139דוד מימרן

מקושרים9589715,3680עידן פרץ

לא מקושרים958902,0582,058קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים958914,7134,713קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים958996,8416,841קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים9589103,7543,754קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים9589111,0211,021קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים9589124,2514,251קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים9589141,9311,931קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים9589162,1942,194קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

לא מקושרים958917486486קהילתית תורני' ח להת"איתמר אגש

מעבירי זכויות9589239,8740יאן'אהרון ג

מעבירי זכויות9589554,64915,872ברק מלט

מקושרים95922109,7622שלמה כהן

מקושרים95921765765דולב דולב

לא מקושרים9592000להתיישבות קהי' חק' דולב כפר שת

לא מקושרים9594000'חק' שת' עתניאל אג

לא מקושרים9594100'חק' שת' עתניאל אג

מקושרים959511,4230דוד בוצר

לא מקושרים959507070'שת' מבוא דותן אג

מקושרים9597221,1290מ"ר בע.פורת א- בן

לא מקושרים9597000ישוב קהילתי- יצהר 

מקושרים959832,5720אלקנה ארלנגר

לא מקושרים9598000עלי ועד מקומי

לא מקושרים9598400עלי ועד מקומי

מקושרים96030397,4830' אל חפאייר  אגודה שיתו

לא מקושרים9658000חבוס חאמד עלי

לא מקושרים968307,9997,999מחמוד אח-שמס מחמוד-שמס איסמעיל

מקושרים96840525,7155,304 קיניה אגודה שיתופית

מקושרים96850824,2581 חקלאי מסעדה

מקושרים9685115,871-1 חקלאי מסעדה

לא מקושרים968523,9213,921מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג

לא מקושרים968531,8531,853מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג

לא מקושרים968545,3165,316מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג
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לא מקושרים9685500מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג

לא מקושרים9685600מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג

לא מקושרים9685700מ"בע' שת' חקלאי מסעדה אג

מקושרים96860746,4000אגודה שיתופית-  רעבנה 

מקושרים96870719,4980מ"ש בע" תל אחמר אג

מקושרים968711,4920מ"ש בע" תל אחמר אג

מקושרים9688011,25811,258פאיז אלספדי

מקושרים96890381,8007,803 סחיתא אגודה

מקושרים96900561,5070 אלקמר

מקושרים96910642,0390ש" באב אלזקאק אג

לא מקושרים969114,2924,292מ"בע' חק' באב אלזקאק אגודה שת

לא מקושרים969124,2924,292מ"בע' חק' באב אלזקאק אגודה שת

לא מקושרים969136,4386,438מ"בע' חק' באב אלזקאק אגודה שת

לא מקושרים9692011,64111,641עמאשה חוארית וקף אלנבי אליה אג

מקושרים96930571,2711אגודה שיתופית-  סער 

לא מקושרים96931680680מ"בע' חק' סער אגודה שת

לא מקושרים9693200מ"בע' חק' סער אגודה שת

מקושרים96940337,5720ש" חימא אל משריפה אג

מקושרים96950794,8780ש"אג-  אלמסנע 

מקושרים96960407,2601ש"אג-  אלמגאריק 

מקושרים969701,461,3120' אלחואקיר אגודה שיתו

לא מקושרים96971444444מ"בע' שת' חק' אל חואקיר אג

לא מקושרים969725,5505,550מ"בע' שת' חק' אל חואקיר אג

מקושרים96980174,017174,017אגודה-  שמיס 

לא מקושרים9698100מ"בע' חק' שת' שמיס אג

מקושרים96990135,7140ביר אלחדיד' סאלח מוגרבי אג

לא מקושרים969914,1604,160מ"ח בע"ביר אל חדיד אגש

לא מקושרים969924,1604,160מ"ח בע"ביר אל חדיד אגש

מקושרים1006301,427,6490 חמדיה

מקושרים1007901,928,4791,117,398 נוה אור

לא מקושרים100950215,102215,102רסה'ל מג"ג ג"רט

מעבירי זכויות101890499,094-1 יזרעאל

מקושרים1019401,094,5740 מולדת מושב שיתופי

מקושרים102090648,7800 רמת צבי אגודה

לא מקושרים10259000מ"פרי אור בע

לא מקושרים10279000עין בוקק- ג"רט

לא מקושרים10281000חרדלית- ג"רט

לא מקושרים10282000נחל הקישון- ג"רט

לא מקושרים10283000עין זהב- ג"רט

לא מקושרים10286000ט נחל כזיב"ש-  ג "רט

לא מקושרים10287000ט נחל בצת"ש- ג "רט
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לא מקושרים10306100משרד הביטחון מרחב צפון

מקושרים104580758,4000 גזית

מקושרים1112301,516,1620 גשר

לא מקושרים11139000ביכורי הר אושר-מ"חב הירק בע

לא מקושרים12995200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים12995300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים12995500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים12995700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים12995800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים12995900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129951900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129952900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129953100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129953300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129953500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129953600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129953900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129954000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129954200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129954500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129954700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129954800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129955100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129955800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים129959200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299510400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה
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לא מקושרים1299510900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299511600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299511700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299512200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299513400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

#N/A1299514600לא מקושרים

לא מקושרים1299515100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299515200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299515300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299515400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299515600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299516900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299517900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299518900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה
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₪לפי צרכן 

סטאטוס₪יתרה לפי צרכן 

לא מקושרים1299519200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299519900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299520900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299521900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522500כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522600כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299522800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523100כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523200כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523300כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

224עמוד 
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לא מקושרים1299523400כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523700כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523800כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299523900כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

לא מקושרים1299524000כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

מקושרים1957026,9866,986אורית בוכניק

מקושרים1957011,7060שחר עובדיה

לא מקושרים19570000מתישבי ריחן ישוב קהילתי

לא מקושרים19570300מתישבי ריחן ישוב קהילתי

מקושרים19592100שלמה כהן

לא מקושרים19592000חקלאות- דולב כפר שיתופי

לא מקושרים19601092,23092,230ד'אבו סאלח מג

לא מקושרים19603000מחמוד עוידאת

מקושרים19604099,9990 אלחושבא

לא מקושרים19908000אופיר וינטרפלד

לא מקושרים326451372054401,3771,377. ז.ד ת'חלבי מג

לא מקושרים3264513720544100. ז.ד ת'חלבי מג

לא מקושרים3264513720544200. ז.ד ת'חלבי מג

לא מקושרים3264513720544300. ז.ד ת'חלבי מג
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